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Det var ikke i det bedste Humør, at jeg hin December Morgen satte mig paa Vognen, 
for i et nødvendigt Forretningsanliggende at køre over til Klitten. Det var bælgmørkt - 
Klokken slog netop seks - men heldigvis stille og endda efter Aarstiden temmelig mildt. 
Vi var nem lig langt henne i Maaneden, tæt under Jul.

Men forbistret kedeligt er det ogsaa at maatte saa tidligt op af den lune Seng, og mor-
gen  dygtig har jeg nu aldrig været. Naar det saa tilmed er ved Vintertid, - naa, vi kom da 
afsted!

Byen laa i det dybeste Mørke, da vi kørte gennem de øde Gader. Ikke et Lys øjnede 
man i noget Hus. Vognen raslede henover den ujævne Brolægning, nu svingede vi om 
forbi Toldbodbygningen og var et Øjeblik efter ude til fri Felt.

”De kan vel se Vejen, Kusk?”
”Ja vel”.
Det var mere end jeg kunde sige om mig selv. For mit Øje flød Vej og Mark ud i Et, 

men det er nogle mærkelige Katteøjne, de Vestjyder har. Jeg tror, de ser ligegodt, enten 
Solen er paa Himlen eller ej.

Jeg gav mig til at blunde og det lykkedes mig over al Forventning. Da jeg nemlig atter 
vaagnede, havde vi tilbagelagt en god Mil og var retud for Nysogns Kirke. Endnu ”et 
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Stød” og vi forlod Chausseen for at dreje ind paa Sognevejen, der mellem Fjorden paa 
den ene Side og Klitterne paa den anden fører ned strandlangs gennem Klegod og Lyng-
vig. Det var dette sidste Sted, jeg agtede mig til.

Og som Tiden led, tog Mørket af. Da vi naaede Klegod, var det bleven saa lyst, at alle 
Omgivelser vare kendelige i den graa, triste Morgendæmring. Nu begyndte der ogsaa at 
røre sig Liv i de Huse og Gaarde, vi passerede. Røgen steg op af Skorstenene og antyde-
de med temmelig Bestemthed, at de paagældende Beboere havde sat Kaffekedlen over 
Ilden, at Dagen nu var i Anmarsch med sit fornyede Slid og Slæb.

Klokken var otte, da jeg holdt i Strandfogdens Gaard, hvor hele Besætningen var paa 
Benene og allerede i travl Virksomhed. Paa mit Spørgsmaal om Strandfogden blev der 
svaret, at han var nede ved Havet.

Efter at have styrket mig med en Kop varm Kaffe, som straks gæstfrit blev sat for mig, 
og faaet Besked om, hvilken Vej jeg skulde gaa for hurtigst at træffe Manden, vandrede 
jeg afsted ind mellem Klitbjergene.

Men vi gik alligevel fejl af hinanden, thi der var intet levende Væsen at opdage ved 
Stranden, enten jeg saa i Nord eller Syd. Kun en enkelt Maage svævede spejdende over 
Vestervov-vovs oprørte Vande.

Der laa nu det store, mægtige Hav, larmende og buldrende, mens det kastede sine 
vældige Bølger op paa Sandet, saa Skummet i hele Flager fløj ind over den nærmeste 
Klitrække. Den ene Bølge fulgte den anden, uden Ophør rasede de mod den golde Kyst, 
som i Aarhundreder har været Vidne til Strandinger og Død og hørt Tusinders sidste 
Nødraab, inden Skuden skiltes ad for som Vragstumper at blive slængt i Land sammen 
med de Ombordværendes forslaaede og afsjælede Legemer!

Det var en dagligdags Begivenhed for mig at se Havet - jeg havde jo levet i dets Nær-
hed de mange, lange Aar - men alligevel øvede det ogsaa denne Dag sin vante Tiltræk-
ning paa mig. Og det vil det sikkert gøre paa Enhver, thi Vesterhavet i Oprør er vel det 
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mest stor  artede Natur-Skuespil, vi kan byde paa hertillands.
Jeg drev om dernede en halv Timestid langs Stranden, men da der stadigt ikke var 

Spor af Strandfoged, bestemte jeg mig til at vende tilbage til Gaarden. Jeg traf ham imid-
lertid allerede inde mellem Klitterne, da han nemlig, efter at have været hjemme, paany 
var gaaet ud for at møde mig.

Og saa fulgtes vi ad hjem, hvor et festligt Frokostbord var sat istand til os. Ovenpaa 
Køre- og Spadsereturen gjorde det godt at faa lidt i Livet, og jeg gjorde mit mest mulige 
for at lade de mange gode Sager vederfares Retfærdighed. Da saa dette var bestilt, tog vi 
fat paa Forretningerne.

Min Konference med Strandfogeden trak længere ud end jeg havde tænkt mig, og det 
var langt over Middag, da vi endelig blev færdige, og jeg fik Bøssen halet ud af Foderalet 
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Ja, for Skyderen var begribeligvis med. I de Tider sad den altid i Vognen, naar jeg kørte 
ud, enten det saa gjaldt Fornøjelse eller Forretning; thi man vidste jo aldrig, om der 
ikke kunde blive Brug for den. Hin Dag havde jeg nu ført den med mig for at skyde en 
Julehare derovre mellem Klitterne. Og det var paa høje Tid, om det skulle lykkes, for 
Jagt sai sonen nærmede sig stærkt sin Ende. ”Der maatte hastes for visse Aarsagers Skyld,” 
som der siges i Den Stundesløse.

Det blev en besværlig Tur. Klit op og Klit ned traskede jeg af vel i en halv Mils Om-
kreds, men foruden en lille Flok Høns, som ikke maatte røres, traf jeg intet Vildt. Mare  
halmen, som ellers plejede at huse Morten, syntes den Dag aldeles uddød. Saa gik jeg ned 
over Markerne til Engene langs Fjorden. Et Sted maatte Harerne jo være.

I Nærheden af et lille Hus, omgivet af et Dige, der skyttede nogle forkrøblede Ribs- og 
Stikkelsbærbuske for Vestenvinden, rejste sig endelig den saalænge eftertragtede ”Mis”. 
Han sad i nogle visne Sivtotter, der stod paa Marken næppe et Stenkast fra Huset. Ved 
Knaldet aabnedes dettes Dør, og mit Øje mødte en gammel, hvidhaaret Kone, der nys-
gerrigt kiggede efter den fremmede Jægersmand.

Da Haren var puttet i Tasken, gik jeg hen til hende og gjorde Undskyldning for min 
Indtrængen paa hendes Enemærker. Det var sagtens hendes Mark, jeg havde jaget paa? 
Jo, det var det rigtignok, men det betød Intet; om jeg ikke havde Lyst til at gaa indenfor 
og faa en Forfriskning? -

Det var en net, hyggelig Stue, jeg traadte ind i.
Stort anderledes med Hensyn til Udstyr end de andre Boliger der paa Lag var den vel 

ikke, men hvad der særligt udmærkede den, var den Properhed, som var udbredt over 
det Hele. Det lange, umalede Fyrretræsbord var skuret snehvidt. Gardinerne om Alko-
vesengen i Stuens Baggrund saa ud som var de nyvaskede og strøgne; der var strøet Sand 
på det vel fejede Lergulv og en munter Ild blussede i Bilæggerovnen, op til hvilken den 
Gamles Lænestol var stillet. Og hun saa selv hyggelig ud, den gamle Kvinde; det kunne 
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jo være ganske morsomt at holde lidt Snak her ”en bette Korn”, som de siger derovre. Jeg 
vilde endda kunde naa hjem til Byen, inden det blev rigtig mørkt.

Først maatte jeg naturligvis gøre Rede for, hvem og hvorfra jeg var, hvem mit Besøg 
gjaldt her paa Klitten og meget andet. Saa kom Turen til mig at faa Besked om hende.

Og saa hørte jeg da, at hun ikke var født der paa Kysten, hvad jeg forresten allerede af 
hendes Udseende havde gættet mig til. At hun som ung Pige var kommen hertil fra Fyen 
og nu i mange Aar havde siddet som Enke i det lille Hus sammen med en ugift Datter, af 
hvis Arbejde de Begge levede.

”Der kommer hun,” udbrød pludseligt den Gamle, idet hun samtidigt pegede ud gen-
nem Vinduet paa en Kvindeskikkelse, som i rask Gang nærmede sig Huset og et Øjeblik 
efter traadte ind i Stuen.

Hun var høj og slank, havde regelmæssige Ansigtstræk, der mindede om svunden 
Skønhed, var ligesom Moderen tarvelig, men tækkelig paaklædt. Skønt hun omtaltes 
som ”den Unge”, var hun dog allerede tilaars. Efter hvad jeg senere hørte: over de Halv-
treds.

,,Naa, fik Du saa Dit Ærinde forrettet, Ane?”
”Jo, saamæn,” var Svaret. ”Jeg maatte love at komme til Degnens paa Trediehelligdag. 

De skal ha’e stort Boul.”
”Men hvordan gaar det saa med Per Larsens,” spurgte den Gamle videre. ”Ja, de faar 

vente; jeg tænker at se indenfor imorgen engang.”
”Hils paa den fremmede Mand, Ane. Han er paa Jagt herude hos Strandfogdens og 

har lige nylig skudt en Hare paa vor Lod.”
Saa maatte jeg paany til at gøre Undskyldning for mit Krybskytteri, men Datteren var 

ligesaa fredsommelig som Moderen, og efter endnu en kort Tid at have pratet med dem, 
tog jeg Afsked med mange Taksigelser for udvist Gæstevenlighed. At modtage ”et Skøn” 
for Haren vilde ingen af dem høre Tale om.
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Et Kvartersgang derfra traf jeg Strandfogden oppe i Klitten. Han var henne at se til 
sine Faar, som gik ude hele Aaret og i Vintertiden var henviste til at leve af den Smule 
Mos og Græs, de kunde finde mellem Marehalmen. Det er nøjsomme Dyr, disse Klitfaar.

Jeg viste ham mit Jagtudbytte og fortalte om Besøget i det lille Hus. Det var rare, flin-
ke Folk, som boede der, mente jeg.

”Ja, det passer godt nok,” svarede han, ”de er ogsaa velsete her omkring og opfører sig 
ret i alle Maader. Den Gamle orker nu Ingenting mer, men den Unge er en svær nævenyt-
tig Kvinde, som gaar tilhaande omkring hos Familierne i Gaardene, naar der skal holdes 
Gilde. Saalænge hun er rask, har de det godt, og forresten vil der altid være nok til at give 
dem en Haandsrækning, om det maatte behøves.”

”Den Gamle fortalte, hun var fra Fyen.”
”Vistsaa. Baade hun og Datteren har forresten gaaet ikke saa lidt igennem i deres Tid. 

Skal jeg fortælle Dem Historien?”
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”Ja, gør endelig det,” svarede jeg. ”Men lad os samtidig vende Næsen hjemad, for om 
en halv Timestid er det mørkt.”

Saa fortalte Strandfogden:
”Fra min Barndom kan jeg huske gamle Marianne som en ung, knøv Tøs. Hun var 

kommen hertil fra Fyen med vor nye Præst, og fæstede sig efter hans Død som Udpige 
hos Morten Rasmussen i Aargab. Hun var vel lidt navnlig af de unge Karlfolk, munter og 
livlig til en  hver Tid. Altid den Første, der mødte i Legestuerne, og den Sidste, som gik 
derfra. Men det Lov skal hun ha’e, at der ikke var noget ondt at sige hende paa, og at hun 
samtidigt passede sin Gerning.

Jeg var en halvvoksen Knøs, dengang det spurgtes, at Marianne havde taget sig en 
Kæreste. Det var en slem Streg i Regningen for hendes mange forsmaaede Bejlere, at 
hun havde foretrukket en fattig Karl fremfor velhavende Gaardmandssønner, og hun 
maatte høre mange Stikpiller i den Anledning. Men hun var lige glad og lige fornøjet 
med Kæresten, som efter et halvt Aarstids Forløb hjemførte hende til det lille Hus, hvori 
hun endnu bor. Her gik det nu til at begynde med rigtig godt. Manden sled i det og 
Marianne ligedan paa sin Vis, men da der var gaaet et par Aar og de havde faaet et Barn, 
begyndte det at sløje af for dem. Konen havde nok at gøre med at passe Huset og Barnet, 
og Manden, som ved sit Arbejde skulde bjerge Føden til Familien var ikke længer saa 
stadig og flittig som før. Saa begyndte han tilsidst at pimpe og stod mange Aftener henne 
hos Høkeren og svirede med de unge Karle. Tit var der Slagsmaal og Skænderi mellem 
dem, og naar han kom hjem halvdrukken, gav Konen, som rimeligt var, knubbede Ord. 
Ja, Ægteskabet endte saa med at blive ulykkeligt i alle Maader, og havde Naboer ikke 
hjulpet til, var vel baade Marianne og Barnet død af Sult.

Saadan sled det et Par Aarstid hen. Manden var nu fuldkommen forfalden og duede 
til Ingenting. Marianne kæmpede for at redde sig selv og den lille Pige fra Fattigvæsenet, 
og om det end kneb, saa gik det dog. Saa fandt de en Morgenstund hendes Mand druk-
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net i en Limgrav her Vest for. Man mente, han var falden i af Vanvare, for det var mørkt, 
da han gik hjem, og svirende var han ogsaa. Men maaske har han gjort det med Forsæt. 
Noget bestemt herom blev aldrig oplyst.

Nu var Marianne altsaa Enke og ganske henvist til sig selv. Men det ansporede hende 
kun til endnu mere Flid end før, og den værste Nød holdt hun fra Huset. Hun var endnu 
dengang en ung og køn Kone og manglede heller ikke Tilbud fra flere velhavende Enke-
mænd. Men hun afviste dem alle og levede kun for sin lille Pige, som med hver Dag, der 
gik, trivedes og slægtede sin Moder paa. Da hun blev en sytten Aar, var hun ligesaa knøv 
og væver, som Moderen havde været i sine unge Aar.

Og saa gentog Historien sig med Datteren. Den Ene vilde hellere end gerne ha’e hen-
de end den Anden, og var der Dans, sloges de Unge formeligt om at komme til at byde 
hende op. Hun forstod imidlertid at holde dem alle fra Livet, og da hun var tyve Aar 
gammel, var den Anskuelse almindelig, at hun aldrig vilde gifte sig, til stor Sorg for - naa, 
ja for mig ogsaa. Jeg var nemlig dengang, skal jeg sige os, ligesaa tosset efter hende som de 
Andre. Saa hændte det en Dag ved Sommertid, at der løb en norsk Bark herind i taaget 
Vejr.

Den havde taget fejl Kurs, hed det, og kunde ikke se Land, før den allerede stod fast 
paa den yderste Revle. Mandskabet reddede sig iland i deres egne Baade, og Fartøjet selv 
blev senere bragt flot og sat ud. Men indtil dette skete, boede Kaptajnen, en ung, rask 
Mand, herovre hos os, og her gjorde saa han og Ane Bekendtskab med hinanden. Var 
denne Bark ikke kommen, saa - - naa, det er sært som det gaar i denne Verden!”

Strandfogden gjorde her en lille Pause. Det var øjensynligt, at de mange halvglemte 
Minder fra hin svundne Tid nu med Styrke trængte sig ind paa ham.

”Naa, kort at fortælle,” vedblev han, ”en skøn Dag blev Kaptajnen og Ane forlovede. 
Og vel at mærke i fuldt Alvor. De var saa forgabede i hinanden, at de hverken saa til Høj-
re eller Venstre, men levede kun med og for hinanden de tre Maaneder, der gik hen, før 
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Skuden atter kunde gaa tilsøs. Der var naturligvis stor Sorg, da Kaptajnen endelig rejste, 
men ved Juletid vilde han komme igen for at hente sin Brud og føre hende hjem som sin 
Hustru. Han var en brav Karl, saa der var Ingen her og mindst Ane, som tvivlede om 
hans Oprigtighed! Ja, han kom jo ogsaa, men - Gud bedre os!

Det var omtrent ved denne Tid. Det havde stormet i flere Dage, men stadigt stivedes 
Vinden mer og mer, og den Eftermiddag, da jeg og de fleste andre Beboere for nu circa 
tredive Aar siden stod paa Stranden, var det en fuldkommen Orkan. Værre Vejr har jeg 
aldrig oplevet her før eller siden. Havet, som det ruller i Almindelighed ved Vinter-
tid, var det rene Barneværk mod den Dag, jeg her omtaler. Saavidt jeg mindes stod der 
den følgende Morgen 27 Skibe paa Stranden fra Harboøre til Nymindegab, og for fleres 
Vedkommende gik Besætningen under til sidste Mand. Det var en Ynk at se paa, og om 
Redning kunde der ikke være Tale. Heller ikke havde vi dengang saadanne Rednings-
apparater som nu. Fraaden fra Vandet fløj helt over Klitterne ud i Fjorden, og Sandet 
hvirvledes saadan i Luften, at vi næppe kunde se en Haand for os. Ja, og den Dag var 
Anes Fæstemand tilsøs. Vi vidste det jo ikke dengang, hverken hun eller vi andre, men 
det spurgtes knapt efter.

Hans Skib var stødt nede ved Horns Rev, og han med hele Besætningen saa eller hørte 
man aldrig mere til. Et Navnebrædt, som drev op nede paa Varde-Strand, var det Eneste, 
der blev reddet.

Fra det Øjeblik af var det forbi med Anes Munterhed. Hun kom ikke mere sammen 
med de Unge, men har til Dato alene levet for sin gamle Moder, som hun troligt har 
plejet og hygget om. Se, nu kender De deres Historie.”

Vi vare naaede til den sidste Klit, bag hvilken Strandfogdens Gaard laa. Det skumrede 
stærkt, mens Solen sank glorød ned i Havet, der larmede og buldrede uafbrudt. Til den 
modsatte Side laa Fjorden stille og blank som en Indsø. Hist og her begyndte Lysene at 
glimte rundt om i Gaardene og Husene. Der var en egen Fred udbredt over hele Egnen 
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og højtideligt lød det, da Klokken i det lille Kapel ringede Solen ned.
Jeg kastede endnu et sidste Blik udover Havet og anstrængte mig forgæves for gennem 

Mørket at øjne det lille Hus, hvor to aldrende Kvinder Aar efter Aar stod ene med hin-
anden - hver med sine Ungdomsminder.
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For en meget svag Vind, saa at vi kun kunde have Storsejlet hejst, gled vi en Sommermor-
gen fra Baadehavnen ind i Von-Aa, der fører fra Ringkøbing Fjord til Stadilfjord.

Det var vor sædvanlige Udflugt til Hindø, nu da vi havde faaet Underretning om, at 
Ungerne af Søhønsene (alias Brushøns) forlængst vare udvoksne og flyvedygtige. Saavidt 
jeg husker, var det i de sidste Dage af Juli Maaned, hvor vi jo ogsaa kunde træffe paa Æl-
linger, og ihvertfald kunde man gøre sikker Regning paa at faa en fornøjelig Dag ud af 
det. Foruden mig og Hunden var en Ven af mig, en Købmand der i Byen, som førte det 
stolte Navn: Odin von Rosenvinge, Deltager.

Det var ganske tidligt om Morgenen, men Solen var dog fremme, da vi tog afsted og 
Rosenvinge, der styrede Baaden gennem den brede Aa, hvis Sider vare tæt bevoksede 
med Rør og Siv, havde betinget sig at kunde medtage et Blink, som han lod slæbe i Van-
det efter Baaden og hvorpaa . han var overbevist om at skulle paa Henrejsen tage en eller 
flere Fisk. Samme Rosenvinge var iøvrigt en udmærket Jæger og behagelig Omgangsfæl-
le. Han sad jo som sagt til Rors og jeg placerede mig forude i Baaden, hvor jeg havde fri 
Udsigt. Det var et nydeligt Vejr, og det syntes Fuglene ogsaa, at slutte efter den flittige 
Sang, som de lod høre fra Sivene og de omliggende Enge. Luften var som fyldt med syn-
gende Lærker og jeg iagttog mange forskellige Kærsangere, som anstrængte sig af bedste 
Evne for at give deres Bidrag til Koncerten. Foruden Rørsangeren, Sivsangeren og Busk-
sangeren, der alle yngler de nævnte Steder, traf vi, da vi var komne lidt op ad Aaen baade 
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den rød  brune og blaa Kærhøg, hvis Reder jeg i Maj Maaned havde fundet, men uden 
at forstyrre dem, da det er mit Princip, at der skal være Fred over Forplantningstiden og 
det desuden er en vis Charme at se disse Fugle i Luften. Forresten fortjener de ikke denne 
Overbærenhed, thi som graadige og tillige heldige Jægere forstyrre de en utallig Mængde 
Fuglereder, især naar der er Unger.

Endnu længere oppe i Aaen fandt vi en toppet Lappedykker, der laa og fiskede i Van-
det. Det er en sky Fugl, som ikke let lader sig komme nær og som ogsaa lettede. længe før 
vi var naaet at komme den paa Skudhold. Vi gled jo imidlertid videre og det var blevet 
rigtig varmt, da vi endelig naaede Holmslandsbroen, hvor vi maatte bede. For at komme 
under den, maate vi nemlig tage Masten ned og rejse den igen paa den anden Side Broen.

Vi bleve her enige om at tage den første Frokost og ved at undersøge Blinken, opda-
gede vi til vor Forbavselse og Fornøjelse, at den virkelig havde gjort sin Nytte, idet der 
hang en Trepunds Ørred paa. Det var gaaet ganske af sig selv, ogsaa uden at Rosenvinge 
havde mærket det mindste, og jeg lovede mig selv for Fremtiden ikke at behandle slige 
Instrumenter med den Overlegenhed, som jeg hidtil havde vænnet mig til.

Naa, vi fik altsaa taget Masten ned og igen rejst den paa den anden Side Broen, og saa 
kunde Frokosten tage sin Begyndelse. Vi medførte imidlertid noget ekstra Kræs denne  
gang, nemlig to Pund nykogte Rejer, som Rosenvinge, der var lidt af en Gourmand, hav-
de taget med.

Vi gjorde selvfølgelig et stort Nederlag, navnlig paa Rejerne, hvoraf vi vistnok spiste 
Halvparten, idet vi blev enige om at gemme Resten og den fangede Fisk til om Efter-
middagen. Medens vi spiste, laa vi i en Høstak, som meget passende var anbragt tæt ved 
Aaen, og iagttog en Dværgterne, som var ude paa Fangst. Det er en overmaade smuk og 
elegant lille Fugl, som det er en Fornøjelse at træffe paa og som man naturligvis ikke gør 
nogen  somhelst Skade. Men vi skulde jo afsted forat naa vort Bestemmelsessted inden 
Middag. Det havde nu kulet op, og da vi satte Sejl til skød vi hurtigt gennem det tilba-
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geværende Aastykke, og da vi kom ind i Stadil Fjord, omtrent i hvis Midte Øen er belig-
gende, var det en stiv Kuling, som i Forening med den tildækkede Luft gerne kunde se 
ud til at være Begyndelsen paa et Uvejr.

Naa, vi kom imidlertid velbeholdne over Fjorden og i Land paa Øen.
Vi blev enige om at begynde Jagten straks, førend vi gjorde Ejeren vor Opvartning 

og aftalte da, at vi vilde gaa hver til sin Side langs Stranden, hvorved vi opnaaede at jage 
Fuglene vekselvis til os.

Dette lykkedes ogsaa ganske udmærket og da vi mødtes igen, havde vi tilsammen syt-
ten Fugle, der heldigvis alle vare Unger, men de var i en udmærket Kondition, af Størrel-
se næsten Tredækkere og Smagen er næsten ligesaadan. Vi stod nu lidt stille, kiggede op 
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paa Himmelen, som efterhaanden var blevet mere og mere overtrukken, da vi pludselig 
overraskedes ved, at en stor Fugl rejste imellem os. Rosenvinge, som var hurtigere end 
jeg, skød den ned, inden den endnu var naaet Vandet, og da vi fik fat i den, viste den sig 
at være den rødhalsede Lappedykker, som vi rimeligvis havde overrasket paa Reden, vi 
eller Hunden. Vi søgte nu efter Reden, som vi straks fandt godt gemt under en Mængde 
Marehalm, og hvor der fandtes fire stærkt rugede Æg.

”Det var ellers Synd at skyde den Fugl,” bemærkede jeg, ”men det er jo for sent, det er 
jo sket.”

”Det er en stor Røver,” svarede Odin roligt, ”som ingen bedre Skæbne har fortjent; jeg 
er vis paa, at Ejeren vil give mig Ret og at han er blevet glad ved at komme af med den, 
for den er yderst skadelig ved Fuglevildtet og skaaner ikke engang de tamme Ællinger.”

”Det er ligemeget,” svarede jeg, ”men . . .”
”Fuglen er skadelig,” svarede Odin igen ”og det maa være nok!”
Diana havde imidlertid faaet Fært af noget nede ved Stranden og jaget en Vildæl-

ling paa Vingerne, som Odin ogsaa skød, og ligesom vi skulde til at sætte os i Bevægelse 
for at undersøge, om der var flere Ællinger, begyndte Regnen at strømme ned, medens 
det samtidigt lynede og tordnede stærkt. Vi fik derfor adskilligt andet at tænke paa og 
skyndte os det bedste, vi kunde, op til Gaarden, der laa midt paa den fuldstændigt træ-
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løse Ø, - og glad vare vi, at vi kom i Hus uden at være blevne synderligt vaade.
Her modtoges vi imidlertid med den kedelige Efterretning, at Konen havde været 

meget syg, men var dog nu i god Bedring, hvilket foranledigede os til adskillige Und-
skyldninger, da vi mente, at Skuddene havde generet hende.

Dette blev imidlertid benægtet og vi fik talt med hende selv, der var oppe og fuldt 
paaklædt.

Tordenvejret tog imidlertid til og varede vist det meste af et Par Timerstid. Det var et 
strængt Vejr og det slog mange Gange ned i Fjorden, saavidt vi kunde se; men heldigvis 
gik det udenom Øen.

Jeg sad og glædede mig over at være i Hus, da det regnede ”næsten Skomagerdrenge 
ned”, som man siger og det var første Gang, jeg kunde huske, det var passeret mig paa 
Jagt. Jeg var ellers vant til at blive ordentlig vasket, hvilket jeg nu som sagt for en Gangs 
Skyld skaanedes for.

Vejret drev imidlertid over, da det havde udraset og vi fik saa en af Gaardens Karle til 
at hente vor Proviant i Baaden, og hvis der var meget Vand i den, da at lænse den.

Imedens snakkede vi op og ned og Ejeren, Christensen, fortalte os da, at der havde 
været mange Ællinger i Rørene i Aar, men de var blevet skudt af Holmslandsboerne.

”Hvorfor vi dog ikke var kommet før?”
”Aa, hvad,” svarede vi, ”man kan jo ikke være allesteder, og som Deres nære Naboer, 

maa de dog ogsaa have nogen Adkomst til at prøve Jagten.”
”Har De lagt Mærke til,” spurgte Christensen, ”det lille Hus, jeg har ladet opføre i For-

aaret paa Sydspidsen af Øen?”
”Javist,” svarede jeg, ”hvad skal det bruges til?”
”Det var Sognefogden, som fik mig til det,” svarede Ejeren, ”han forestillede mig, at 

det kunde dog træffe, at der kom Ild i de straatækkede Længer paa en eller anden Maade 
og Gaarden nedbrændte, bl. a. i et Tordenvejr som dette f. Eks. og saa var det jo dog rart 
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at have et Sted, hvor man kunde foreløbigt faa Tag over Hovedet.”
”Det maa s’gu være en fornuftig Sognefoged,” bemærkede Odin ”og han har fuldkom-

men. Ret, for Ulykken kunde jo indtræffe og man kan ikke som Fuglene søge Ly i Rø-
rene.”

Karlen kom nu tilbage med Provianten og fortalte, han havde lænset Baaden, som nu 
intet fejlede, og til den Tid, vi skulde afsted, vilde Sejlene ogsaa være tørre.

Den af Odin her paa Øen skudte And, samt Fisken forærede vi Konen, som blev me-
get glad herover og som vilde lade disse Retter gøre istand til Aften.

”Om vi ikke vilde spise med?” Vi takkede, men afslog, da vi skulde hjem i god Tid, 
men først vilde vi dog gøre Kaal paa Rejerne, der var tilbage, hvortil vi overtalte Chri-
stensen at være med.

Vi gav os da i Lag med vort Maaltid Nummer to, og det skal siges, at Rejerne ingen 
Skade havde taget, men blev fortæret og smagte ligesaa godt som om Morgenen, da vi 
nemlig fik en Snaps og en Bajer til.
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 Vi blev endnu paa Gaarden en halv Timestid, men maatte saa afsted, forklarede vi, 
for at komme hjem i ordentlig Tid; der ventede os nemlig ogsaa noget varm Mad, og 
tilmed havde vi lovet det.

Vi sagde saa Farvel med Tak for Gæstfriheden og begav os ned til Baaden, som var 
i bedste Stand og hvor vi saa tog den sidste Afsked med Christensen, idet vi lovede at 
komme igen en Dag, naar det passede.

Den lille Baad, vi sejlede med, førte kun Fok og Storsej1, saa det var snart bragt i Or-
den og ud kom vi da paa Fjorden i næsten stille Vejr; men da der ikke var langt til Aaens 
Munding, tog det ikke lang Tid og vi havde nu den nydeligste Sejlads igennem denne 
smukke Aa, naar jeg undtager, at vi maatte som om Formiddagen stoppe op ved Holms-
landsbroen, men hermed var ogsaa den sidste Hindring overvunden.

Fuglene sang ligesaa kønt om Aftenen som om Morgenen; thi det er nemlig karakteri-
stisk for Kærsangerne, at de med Undtagelse af Middagstimerne, hvor de sover og holder 
Hvil i det hele taget, næsten synger Dag og Nat. Jeg vil ikke tale om Lærkerne, thi de fyld-
te med deres Sang bogstaveligt talt Luf ten og lod til at være glade over den faldne Regn.

Et Kvarterstid efter var vi fortøjede i Baadehavnen.
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Nørre Nissum Fjord
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Kommer De saa i Morgen?” spurgte Ingeniør Lundsten, hvem jeg mødte paa Gaden. 
”Upaatvivlelig,” svarede jeg.

”Hvornaar tager De hjemmefra?” spurgte han videre.
”Ligesom jeg har spist til Middag; jeg antager, at jeg er ved Ingeniørboligen - er det 

ikke ”Felstedkog”, den hedder? - omtrent Kl. 2 Eftermiddag.”
”Det er godt,” svarede Lundsten, ”nu kan det heller ikke vente længere, for Ællin-

gerne, som jeg har gemt til Dem, er helt fuldvoksne og trækker vist snart ud i det dybe 
Fjordvand, naa, altsaa paa Gensyn!”

Dermed gik han.
Næste Dags Eftermiddag rejste jeg med Toget til Vemb Station og lejede derfra en En-

spænder til ”Felstedkog”.
Da jeg kom dertil, var Familien i Færd med at drikke Kaffe sammen med gamle Finsen, 

som ogsaa var inviteret derud, og som havde benyttet Formiddagen til Fiskeri i Bløder-
ne, men ikke gjort Jagten nogen Fortræd. Han havde fanget en smuk Fempunds Gedde, 
som han i overstrømmende Elskværdighed ville forære mig med hjem.

”Nu kan jeg jo give Dem Fisken, saa kan Lundsten sørge for Stegen,” sagde han smi-
lende.

Da vi var blevet færdig med Kaffen, inviterede Lundsten mig ud i Gaarden, hvor han 
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vilde vise mig en lille Mærkværdighed. Han trak mig hen til et kasseret Posttræ, der stod 
op langs med Dampskorstenen, idet han spurgte:

”Ser De noget?”
”Nej”, svarede jeg, ”ikke andet end et gammelt Posttræ, men det forekommer mig ikke 

nogen videre Mærkværdighed.”
”Naa, pas nu paar sagde han og bankede samtidig paa Træet med sin Stok.
Der blev straks levende inde i Træet og lidt efter kom der ud gennem Tuden en Mus-

vit, som satte sig i det nærmeste Træ.
”Ser De! - saadan nogle Fyre har vi herude; Musvitten har bygget og har Unger i Post-

træet, sligt har De rimeligvis ikke set før.”
”Aa jo,” svarede jeg, ”i Fjor saa jeg det samme i Maribo, og for otte Dage siden traf jeg 

en Graamejse, som havde opslaaet sit Paulun hos Smeden i Godsted, hvor den byggede i 
en Jernpumpe, der stod opstillet udenfor Smedien som Skilt.”
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”Det var som Pokker!” svarede Lundsten, ”jeg har ikke set det før, saa jeg troede det 
var en Mærkelighed.”

”Aa, nej,” svarede Finsen, ”ogsaa jeg har oplevet noget lignende; naar man bruger sine 
Øjne, træffer man for mange Smaafugles Vedkommende de mærkeligste Ynglesteder.” 
Ja, saa skulde vi jo paa Jagt, og det første Sted, vi vilde jage, var i en stor Bløde, der laa 
ikke langt fra Gaarden, og hvori der fandtes et Kuld fuldkommen udvoksede Ællinger. 
Kuldet var paa tolv Stykker i Forening med den gamle And, og de skulle holde først for. 
Jeg blev stillet paa Post foran et bredt Vandbælte med Siv i Kanten af den modsatte Bred 
med Anmodning om at passe godt paa, da Ællingerne sædvanligvis vilde tage den Vej, 
naar de blev forstyrrede.

Finsen og Lundsten drev saa af op imod Blødens øverste Ende, hvor de gik ud i det 
ikke meget stærke Vand med Hundene og klappede løs. Det varede kun et Øjeblik, før-
end Ællingerne viste sig. Tre sammen og en lidt derfra imellem Sivene på den modsatte 
Side. Jeg holdt paa de tre, der svømmede tæt ved Siden af hverandre, og det lykkedes mig 
at skyde dem alle tre med første Skud, medens den fjerde lettede og faldt for det andet 
Knald. Samtidig blev der ogsaa levende nede hos Finsen og Lundsten, som af de Ællin-
ger, der kom paa Vingerne, fik tre ned. Nu kom Diana jaskende med den gamle And, 
som den havde taget inde mellem Sivene, men som sædvanlig uden at gøre den nogen 
Skade. Jeg gav øje blikkelig Anden sin Frihed og den forsvandt straks ud paa Fjorden, da 
jeg syntes, det var Synd, at tage den med, medens der endnu var Ællinger tilbage og det 
jo kun vilde være at berøve Distriktet et sikkert Kuld til næste Aar.

Det var nogle dejlige Ællinger, og det kunde ikke skjules, at Begyndelsen var særdeles 
god. Vi drev nu af over det inddæmmede af Fjorden og var ved forskellige Bløder uden 
at træffe paa noget andet end selvfølgelig forskellige Slags Vadefugle, der løb omkring 
imellem Gruset og af og til kom os temmelig nær i deres Angest for, at vi skulde fortræ-
dige Yngelen.
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Der var saaledes baade den smukke Strandskade, rødbenet Klire og Tinksmed-Kli-
ren, men Forskrækkelsen gik over hos dem, da de mærkede, at i ikke vilde dem noget 
ondt. Saa kom vi endelig til en stor Bløde, ikke ret langt fra det aabne Vand, og her kan 
det nok være, at der var Ænder. De var oven i Købet saa elskværdige at komme ud med 
ganske smaa Mellemrum, en for en, og det var ikke lang Tid, vi var om at skyde ni Ænder. 
Den, som fik de fleste Tilbud, var Lundsten, som vist for sit Vedkommende skød de seks 
Stykker i Løbet af en halv Timestid og hvis Bøsse ogsaa af den megen Kanoneren var saa 
varm, at han maatte holde op at skyde et Stykke Tid.

Da der ikke lod til at være flere Ænder i Bløden, gik vi videre og kom saa til to store 
Bunker vissent Siv og Klæg, som vi satte os i forat tænde en Cigar og gøre et lille Hvil.

Vi havde imidlertid ikke opholdt os ret længe der, før vi mærkede, at der var noget 
levende, som holdt til derinde og vi forsøgte saa at lade Hundene trænge derind og under  
søge, hvad der var paa Færde.
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Hverken Finsen eller jeg mente, der var andet end Bolig for nogle Rotter, men plud-
selig kom der frem en stor Odder, som satte afsted alt, hvad den kunde, ned til det aabne 
Vand, men samtidig blev skudt nok saa elegant af Lundsten.

Straks efter kom der ud af den anden Klægbunke endnu en Odder, som det gik paa 
samme Maade, men hvortil der dog maatte bruges to Skud, og endda var den ikke fuld-
kommen død straks.

”Nu har jeg aldrig kendt Mage,” udbrød Finsen, ”har De vidst noget af, at der var saa  
danne Dyr herude?”

”Ja, jeg har nok tænkt mig det,” svarede Lundsten, ”og ogsaa af og til hørt dem give Lyd 
fra sig, men set dem har jeg ingensinde før i Dag.”

”Ja, det var jo et heldigt Træf,” sagde jeg, der var næsten maalløs af Overraskelse, ”og 
De kan være glad for Deres Held, der vil indbringe Dem en køn Skilling; De faar vel en 
30 Kr. for Stykket”.

”Det ved jeg ikke,” svarede Lundsten, ”men de er jo ikke saa lidt værd, og morsomt 
er det, at vi har faaet dem, saa det har været en fornøjelig Eftermiddag. Nu kan vi jo 
forresten godt gaa hjem og tilbringe nogle Timer sammen, inden vi skal skilles ad; flere 
Mærkværdigheder kan vi vel ikke gøre Regning paa.”

Vi gik nu den nærmeste Vej hjem og var netop kommen forbi Bløden, hvor vi skød de 
første Ænder, da vi passerede endnu en anden Bløde, hvor vi efter Lundstens Komman-
do gjorde Holdt, idet han greb mig fat om Armen.

”Kan De se det Træstød, der staar inde imellem Sivene?” ”Ja,” svarede jeg.
”Kan De se, at der paa Træstødet sidder en Fugl?”
”Nej,” svarede jeg.
”Men, det gør der alligevel,” sagde han, ”kan De se den, Finsen?” ”Nej, ikke Spor af,” 

svarede denne.
”Jeg kunde jo skyde den,” sagde Lundsten, ”men det er bedre at tage den levende eller i
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hvert Fald gøre et Forsøg paa det, saa kan vi sende den til Zoologisk Have. Vil De nu 
opholde Dem her, medens jeg gaar hjem og henter en Kurv; men vær fremfor alt forsig-
tig og kom ikke for nær til Bløden.”

”Der er s’gu ingen Fugl,” bemærkede Finsen, ”saa maatte vi jo kunne se den, men det 
er lige meget; nu retter vi os efter Lundsten denne Gang og ler ham dygtigt ud, naar det 
viser sig, at han har taget fejl.”

Lidt efter kom Lundsten tilbage, bærende en Høkurv, som han vilde tage den omtalte 
Fugl i, medens han samtidig stillede Finsen og mig op med Bøsserne parate, hvis den 
skulde flyve.

Vi gjorde som han bad os om, men var naturligvis visse paa, at der ingenting var, me-
dens han selv gik uden om Bløden og ganske langsomt og forsigtigt avancerede mod det 
om  talte Træstød.

Han kom nærmere og nærmere, naaede det endelig helt og anbragte Kurven med en 
lyn  snar Bevægelse derover.

”Victoria!” raabte han samtidig, ”kom nu herhen!”
Vi skyndte os hen til ham, og noget levende var der min Sandten inde i Kurven, hvad 

det saa siden var.
”Hvad er det for noget?” spurgte vi ham.
”Det er den store Rørdrum,” svarede han, ”der yngler herude og som kan sidde stok-

stille med Kroppen, Halsen og Næbbet i lodret Stilling i hele Timer paa eet Sted, f. Eks. 
en Pæl eller et Træstød, saaledes at man før holder den for en Fortsættelse af en saadan 
Genstand.

Om Natten er den derimod i Bevægelse for at søge Næring, og nu skal den prøve den 
Zoologiske Have, hvor den vel ikke har været før. Vi kommer imidlertid til at hente no-
get Lærred til at sy over Kurvens Aabning; før kan De ikke faa den at se.”

Imidlertid var der kommet en Karl ud fra Gaarden og stod og kiggede efter os, hvad 
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vi monstro bestilte, men som efter Lundstens Ordre kom ned til os og fik Besked paa at 
hente en Sæk eller et Stykke Lærred, der kunde spænde over Kurvaabningen.

Da vi havde faaet det og syet det fast, kiggede vi ned i Kurven og kunde nu tydelig se 
Fyren, som den sad der, aabenbart mindre fornøjet ved Situationen.

Skønt der ikke var ret langt hjem, tog det dog længere Tid, inden vi kom til Gaarden, 
hvor navnlig Børnene var henrykte over de to Oddere og den levende Fugl.

Vi var jo i det hele taget allesammen i godt Humør over det prægtige Udbytte, som 
denne halve Dag havde skaffet os, og Finsen erklærede ogsaa, at han ikke tog hjem førend 
i Morgen, dersom ellers Lundsten ville huse ham om Natten.

Vi gav os nu til at trække Skindet af Odderne og lavede nogle Spilebrædder. Det gik 
forholdsvis hurtigt, og vi var fuldkommen færdige, da Fruen inviterede os indenfor til 
Aftensmad.

Vi havde jo meget at tale om, og et Par Timer forløb paa bedste Maade. Det var nu 
efterhaanden Tiden, hvor jeg skulde afsted for at naa Aftentoget, og med mange Tak-
sigelser for den prægtige Dag kravlede jeg op paa Vognen, som foruden mig selv medfør-
te Finsens Gedde og fire Ællinger.

Finsen paatog sig næste Dag at aflevere Fuglen paa Vemb Station, hvorfra den ogsaa 
kom til København i god Behold. Som jeg senere hørte, kunde den ikke trives derinde, 
men døde i Løbet af faa Dage. Saavidt jeg ved, blev den udstoppet og kom som saadan 
til Zoologisk Museum.
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Sidste Klapjagt i Holstebro Plantage
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Det var en kold, blæsende December Morgen, Klokken var vel omtrent 5, da jeg stak 
Benene ud af Sengen. Jeg maatte saa tidlig op for at komme med Morgentoget til Hol-
stebro; men det skete ikke uden betydelig Overvindelse fra min Side og flere Gange var 
jeg endogsaa bestemt paa at blive liggende og lade Jagt være Jagt.

Ligesaa smukt det er at komme op om Sommeren, naar det er varmt, Solskin og Fug-
lene synger, ligesaa uhyggeligt forekommer det mig, er det at staa tidligt op, naar det er 
koldt og mørkt.

Jeg overvandt imidlertid mine Betænkeligheder, og da jeg havde faaet mig klædt paa 
og var blevet udstyret med det nødvendige til Jagten, var jeg kun optaget af, hvorledes 
vel denne vilde forløbe.

Der var kun et lille Stykke Vej fra min Bolig til Banegaarden, og det tog ikke lang Tid 
at naa denne, saaledes som jeg skridtede ud. Da jeg kom ind i Ventesalen, var der godt 
Blus paa Kakkelovnen og næsten helt varmt i Lokalet, og da jeg havde faaet bestilt en 
Kop Kaffe, var mit Ildebefindende næsten helt gaaet over, og jeg sad nu kun og ventede 
paa Afgangstiden, der var Klokken 6.

Den kom jo naturligvis og saa begyndte jeg Rejsen.
Men hvordan blev Vejret i Dag!
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Det saa ikke godt ud, overtrukket overalt, og Nordvestvinden rev i de Snedriver, der 
laa paa Markerne og i Grøfterne og kunde nok varsle om Togstandsning i Løbet af Da-
gen eller ihvertfald mod Aften.

Naa, jeg havde jo lovet at komme og der var følgelig ingen Vej uden om, og efter en 
Timestids Kørsel, stod jeg saa paa Banegaarden i Holstebro, modtaget af min Svoger, der 
blev meget glad ved at se mig, som han halvt havde opgivet, og som han nu puttede ind 
tillige med sig selv i Hotellets Omnibus.

Da jeg kom til Hotellet, traf jeg en Del af Jægerne, der havde faaet Tilsigelse til Jagten, 
men der manglede desværre adskillige af den gode, gamle Kreds. De vare lovlige forhin-
drede, rejst bort eller afgaaede ved Døden, saa paa en Undtagelse nær var det nye, yngre 
Folk fra Byen og Omegnen. Gamle Finsen var saaledes med.

I Plantagen, hvor der skulde jages, var der altid mange Ræve og Harer; den laa et Styk-
ke udenfor Byen, omgivet af Hede og Galgebakkerne i Syd, hvor vi om Sommeren skød 
Agerhøns, medens det lidt længere Tid tilbage f. Eks. et Halvthundrede Aar havde været 
et udmærket Urfugleterræn.
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Endnu levende Folk vidste at fortælle om, at man dengang kunde staa paa Sønder-
lands Gade og høre Kokkens Skogger i Bakkerne. Det var imidlertid længst forbi, og nu 
var det ikke til at huske, naar den sidste Urfugl blev skudt paa det Sted.

Jagtselskabet, som foruden af Jagtherren bestod af en halv Snes Personer, satte sig nu 
i Bevægelse, og en lille halv Time efter, var vi paa Stedet.

Vi blev jo straks stillet paa Post, og Klapperne, der var mødt, fik alvorligt Tilhold om 
at gaa langsomt og godt igennem Tykningerne og kun banke paa Træstammerne, men 
ellers ikke gøre noget videre Spektakel. Det er nemlig en stor Fejl at huje og skrige for at 
faa Mikkel til at gaa frem; man opnaar gerne det modsatte af, hvad man vil, thi Ræven er 
lumsk og klog og lader sig ikke narre af den første den bedste.

Saasnart Tummelen tager sin Begyndelse, rejser Mikkel sig og lytter til, hvad dette kan 
være; i de ni af ti Tilfælde bliver han saa enig med sig selv om, at det klogeste er at holde 
Stillingen, hvorfor han putter sig ned i Lyngen eller ind under en Gran, der har lange 
Grene langs Jorden. Her bliver han saa, indtil Klapperne er gaaet forbi, med mindre det 
skulde være saa uheldig for ham, at en Klapper løb lige imod ham, thi saa maa han jo op, 
enten han vil eller ej; ellers gaar Ræven bag ud, hvilket er en bekendt Sag, og kommer 
saaledes ikke for Skyttelinien. Naar Klapperne derimod gaar stille og kun slaar med de-
res Kæppe paa Træerne, bliver Mikkel ængstelig, kan ikke forstaa, hvad der er i Vejen og 
gaar saa frem.

Trods de givne Advarsler, lystrede Klapperne, som var Drenge paa en 10-12 Aar, ikke 
Parolen, og om det nu var en Følge deraf, saa vi ingenting i første Saat, dog med Undta-
gelse af mig - men det var rigtignok ikke jagtbart Vildt, der viste sig.

Jeg stod i Kanten af Plantagen bag Diget ud til den aabne Mark, da jeg blev opmærk-
som paa et Kuld Lækatte, begge Forældrene og tre Unger, som var kommet ud af deres 
Hule i Diget og nu sprang omkring og morede sig sammen; det var nydeligt at se den 
Elegance, hvormed saavel Ungerne som de Gamle sprang omkring, og jeg kom til at tæn-
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ke paa, at dette Dyr paa Fyn ikke med Urette bærer Navnet hos Almuen: ”Den Kønne”. 
Der kan imidler tid desværre gives den andre Tilnavne, der ikke er saa smukke, thi en 
mere rovlysten Natur har man vanskelig ved at træffe. Lækatten myrder alt, hvad den kan 
faa fat i. Fugleunger, ja endogsaa gamle Fugle til en Agerhønes Størrelse, - og ve det Due- 
eller Hønseslag, som den baner sig Vej til! Den er lang og slank og kan komme igennem 
en ringe Aabning, men er den kommet derind, saa skaaner den heller intet. Selvom den 
ikke er sulten, dræber den dog for Lyst, idet den bider Hovedet af Fuglene og slikker det 
varme Blod; det er derfor en stor Fejl at have Medlidenhed med denne Røver, og jeg stod 
netop og anstillede de samme Betragtninger og skulde lige til at give Ild, da Dyrene af en 
eller anden Grund blev bange - maaske havde jeg ikke selv staaet stille nok - og smuttede 
i Jorden. Hermed var saa den Tildragelse forbi.

Jeg betroede forresten Finsen Begivenheden, og han haanede mig paa det eftertrykke-
ligste for den Maade, jeg havde opført mig paa.

”Sig mig,” sagde han, ”havde de Vinterkjolen paa allesammen?”
”Ja,” svarede jeg, ”de var skinnende hvide, kun med en sort Halespids.”
”Aa, det var skammeligt, jeg ikke fik et Par Stykker af dem,” sagde han, ”dem jeg har 

hjemme er brune, altsaa Sommerdragten; men det kommer der af at staa og falde i Tan-
ker, og efter min Formening burde De mulkteres af Jagtretten. Jeg skal ihvertfald nok 
besørge Anmeldelsen.”

Vi stilledes op til næste Saat, men heller ikke da var der Vildt, - jo, der var en Hare, der 
kom ud for en ung Mand, der var helt vild af Glæde over, at den virkelig blev.

Rævene var der intet at høre eller se til.
Nu svingede Hotellets Vogn ind i Plantagen og Frokosten skulde saa tage sin Begyn-

delse. Hele Jagtselskabet mødte derfor op i Skyttehuset, hvor de lækreste Ting var frem-
stillede: udmærket og forskelligartet Smørrebrød, og hvad der var det bedste af det hele: 
tørt Brød, hvortil serveredes koldt, stegt og røget Flæsk. At der selvfølgelig var Masser af 
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Baiersk Øl og kolde Snapse, skal kun til Overflod bemærkes.
Konversationen drejede sig hovedsagelig om, hvor Pokker Rævene var henne i Dag, 

thi saa galt havde det ingensinde været før. Nogle Jægere mente, at Ræven i Anledning af 
den forestaaende Rolletid allerede var gaaet i Grav, men det blev modsagt af Andre, da 
Parrings  tiden er senere, nemlig i Februar Maaned. Saa var der altsaa intet andet at haabe 
paa end at den tilbageværende Del af Plantagen - den er kun i det hele paa hundrede 
Tønder Land - maatte indeholde de saa længselsfuldt imødesete Rovdyr og hermed slog 
den fornuf tige Part af Jægerne sig til Taals.
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Det var nu blevet kønt Vejr, stille, men lidt Sol, men Frokosten var ikke sluttet endnu 
og den vilde vi dog have besørget først, hvordan det saa siden gik med Rævene.

Jeg har glemt at fortælle, at der hidtil paa Jagten var faldet ialt fem Harer, saa helt 
tomhændede var vi dog ikke.

Naa, saa begyndte vi altsaa igen, og vi var ikke kommet rigtig i Gang, førend der fra 
Klapperne lød Udbrud om, at der var Ræve i Saaten.

Der, hvor jeg stod, var der om ikke aabent saa dog kun tyndt bevokset, saa jeg havde 
de bedste Udsigter, dersom ellers min Sidemand til højre vilde staa stille eller ihvertfald 
holde inde med sin Hosten, hvad han imidlertid ikke syntes at have stor Lyst til. Jeg gjor-
de mig derfor ikke overdrevne Forhaabninger, men gjorde mig dog Umage for at følge 
med og have et Øje paa hver Finger.

Saa ser jeg pludselig en stor dejlig Ræv i kort Galop styre ned imod mig, men samtidig 
gjorde min Sidemand til højre nogle Sigteøvelser, der ikke tydede paa noget godt.

”Hvad Pokker! Han vil da vel ikke skyde,” mumlede jeg, ”Ræven er jo langt uden for 
hans Rækkeevne.”

Men det var netop det han vilde. Der faldt to Skud fra ham og Følgen var naturligvis 
den, at Mikkel slog af og i god Ro og Mag gik bagud mellem Klapperne, der ikke kunde 
standse dens Vej eller faa den til at vende. Saa var den Chance forbi.

Der var imidlertid blevet levende oppe paa højre Fløj, hvor der vistnok faldt en halv 
Snes Skud, men hvad det var til, kunde man ikke finde Rede i, skønt jeg af og til hørte 
Udbrud, der tydede paa, at det vistnok var her, vi havde truffet Miklernes Tilholdssted.

Da Saaten endelig var drevet af, viste det sig, at der var foruden nogle Harer skudt 
to Ræve, hvoraf Finsen fik den ene. Der havde imidlertid efter hvad de der posterede 
Skytter fortalte været et Utal Ræve for, - ja en Skytte havde endogsaa skudt forbi til tre, 
ganske blanke Skud, da de forsøgte at knibe over en i Skoven værende Vej. Det viste sig 
altsaa, at der dog var Vildt i Skoven og at Grunden til det ringe Udbytte var fordi Jæger-



45

ne skød som nogle Klodrianer.
Vi blev nu enige om at tage Resten af Plantagen i een Saat og da Terrænet ikke var for 

stort til vore femten Skytter, indringede vi det, saa Vildtet ikke kunde slippe ud uden at 
komme paa Skud.

Havde der nu været Jægere, der kunde skyde, var Jagtens Udfald ikke blevet saa ringe 
som det blev, thi der var mange Ræve imellem Granerne og de kom ogsaa for Største  
parten godt for.

Jeg maa imidlertid med Bedrøvelse bemærke, at en af de Mikler, som reddede sit Liv 
- om den end ikke gik helt uskadt ud af Legen - kunde takke Finsen og mig, som Begge 
skød daarligt, og den slap altsaa, om den end blev stærkt anskudt.

Med denne Saat var Plantagen afklappet og Jagten forbi. Udbyttet var fem Ræve og en 
halv Snes Harer, men det var jo jammerligt, naar der toges Hensyn til det meget Vildt, 
der havde været for.

”Det kommer der af ,” sagde Finsen gnavent, ”at arrangere Klapjagt for Novicer, som 
knap nok før har set en levende Ræv.”

Der blev holdt Auktion over Vildtet til Fordel for Kommunen, og da dette var over-
staaet, traskede vi hjem til Hotellet i en mer eller mindre halvfornøjet Sindsstemning.

Vejret holdt sig imidlertid godt og efter en fornøjelig Middag kom vi, der skulde med 
Togene, ogsaa afsted i rette Tid og naaede vore respektive Hjem omkring Kl. 11om Af-
tenen. Men tænk, hvad der kunde have kommet ud af det! Naa, det er jo ikke værdt at 
trævle det op, men skammeligt var det, at Udbyttet blev saa magert. Jeg kom til at tænke 
paa, hvad Blicher skriver ved en lignende Lejlighed: ”Tiderne skifte og vi med dem.”
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En ”Blichersk” Andejagt
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Hvem kender ikke Steen Steensen Blichers uforlignelige lille Novelle ”Ak hvor for-
andret” og hvilken Jæger har ikke atter og atter med lige stor Nydelse læst hans Beskri-
velse af ”Andejagten”. Dette sidste er et lille Mesterværk for sig, baade naar man fordybes 
i Bille det af hele Sceneriet og naar Jægeren glæder sig over den fuldkomne Korrekthed 
med Hensyn til det rent faglige.

Hvor ligger ikke ”Svirumgaard Sø” klart for vort Øje i drømmende Ro, før dens idylli-
ske Stilhed er bleven forstyrret af de vilde Jægere! Hvor ser man ikke tydelig den vældige 
Jæger Kammerraad Svirum og hører hans ”Brøl” og det forfærdelige Plask, da han lader 
Spion, ”som bedækkede sig med Hæder” og de andre Hunde paa een Gang springe i 
Vandet! Hvor ser man ikke Jægernes Smil og hører deres tilbagetrængte Latter, da Kø-
benhavneren udbryder:

”Gud, Kammerraaden er da ikke falden i Vandet!” - og hvor hjerteligt ler man ikke 
selv med, naar samme Københavner senere røber, at han har antaget Ro-Andrikkerne 
for smaa Fisk! Hvor har jeg ikke sukket efter at komme med paa en saadan Jagt!

Jeg havde jo nok været paa Andejagt, men det var kun Pilleri og førte ikke Tanken i i 
allerfjerneste Maade hen paa ”Svirumgaard Sø”.
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Dog ogsaa dette Ønske skulle jeg faa opfyldt! 
En lille halv Mil syd for Skive, ligger der et meget betydeligt Sødrag: Flyndersø, Hel-

lesø, Knudsø, Stubbergaardsø, Ladegaardsø, Søndersø, der gaar under Fællesnavnet: - 
”Stubbergaards-Sø-Søer” og strækker sig omtrent parallelt med Karup Aa, adskilt fra 
denne ved den store, mørke Hjelm Hede helt ned til Hagebro Kro, omtrent en Mil i 
Længden, men temmelig smalt, - især er den nordligste ”Flyndersø” meget smal, om-
givet af Hjelm Heder (i Øst) og Estvadgaards store Heder (i Vest) bratte Affald ned til 
den smalle Sø, der former sig i mange Bugter med skumle, lyssky Vige. Hele Aanden 
over Søen er mørk og mystisk, den alvorlige Hede med sine bratte Affald kaster hele 
sin mørke Karakter ind over Søen, hvis Vand ses at ligge tungt og truende mellem de 
mørke Skrænter. Det er somom man, naar man sejler ned ad den, ikke ret kan trække 
Vejret. Adskillige Sagn om Folk, der ere forsvundne paa Søen paa en ubegribelig Maade, 
bidrager ogsaa til at forhøje den uhyggelige Stemning, samtidig med at man drages af det 
majestætisk skønne, der er over den. Thomas Lange, denne for Natur-Indtryk saa mod-
tagelige Person, har givet en mesterlig Fremstilling af den uhyggelige, trolddomsagtigt 
dragende Aand, der hviler over denne Søs mørke Vande.

Ved en lille Aa, der tidligere drev Hjelm Mølle, staar Flyndersø i Forbindelse med Hel-
lesø og Stubbergaardsø og her bliver Indtrykket mere livligt og smilende, navnlig om-
kring den lille Halvø, hvorpaa ”Stubbergaard Slot” engang laa. Det var en mægtig Borg 
og Ejeren kunde rose sig af alle Herligheder i Syvtal: syv Gaarde, syv Kirker, syv Møller, 
syv Søer og jeg ved ikke hvor mange Gange syv Vinduer i Borgen, kun et lille Krat i ”Gjæ-
vet” forresten ualmindelig skønt, en skovbevokset, dyb Kløft, hvor nu Ny-Stubbergaard 
er lagt, medens kun de mægtige Kældere endnu minder om den gamle Borgs Anseelse.

Hele denne Egn er rig paa Sagn.
Knud Gyldenstjerne, engang Ejer af Stubbergaard, spøgte paa Heden og der blev gjort 

forgæves Forsøg paa at mane ham ned. Dette lykkedes først for Præsten i Sevel, Mester 
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Bertel (kaldet ”Bertel Uføj”: ufødt, fordi hans Moder var blevet forløst ved Kejsersnit), 
der manede ham ned paa Heden i Nærheden af Gaarden Sougaard i Sevel Sogn, hvor en 
stedsegrøn Plet betegner Stedet hvor det skete.

En anden Ejer af Stubbergaard, I. K. Juul, der ejede Trandum Kirke, søgte omkring 
1550 om kgl. Tilladelse til at nedbryde Trandum Kirke og henvise Beboerne til Sevel 
Kirke. I sin Ansøgning anførte han til Begrundelse af at henvise Beboerne til Sevel Kir-
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ke, at der mellem denne Kirke og Trandum Kirke kun var syv ”Kællingespring” og dette 
Kunststykke udøvedes saa af en Kone ved Navn Kjen Svot (Sorte Kirsten); en Høj imel-
lem Trandum og Sevel, hvor hun under denne Anstrængelse hvilede sig noget, hedder 
endnu ”Kjen Svots Høj”. Efter dette Bevis paa den korte Afstand erholdt han Tilladelse 
til at nedbryde Kirken og dette fandt ogsaa Sted 1554.

Da man vilde føre Kirkeklokken fra Trandum til Sevel over den Bro, som fandtes paa 
det smalleste Sted af Stubbergaard Sø, brast Broen og Klokken forsvandt i Dybet, men 
den ringer endnu til hver Julehøjtid. At der har været en Bro paa det omtalte Sted, er 
imidlertid ikke noget Sagn; det kan endnu ses, - heller ikke er det noget Sagn, at Ulve 
holdt sig længe i denne Egn, i Hjelm Hede og paa den anden Side af Karup Aa, i Fjends 
Herred. Den gamle Degn i Kobberup har fortalt til endnu levende Folk, at han i forrige 
Aarhundrede har vogtet Faar for Ulvene i de store Lyngbakker og Dale ved Kardyb i 
Kobberup Sogn i Fjends Herred.

Efter hvad der er mig meddelt, blev den sidste Ulv af Ulve hjemmehørende her i Lan-
det skudt i disse Egne i 1814. Den havde dræbt et Føl paa Estvadgaards store Hede, det 
dræbte Føl blev brugt som Aadsel og Skytten paa Estvadgaard var saa heldig i dette at 
skyde Ulven. Saavidt jeg ved, blev der i 1827 skudt en Ulv her i Landet, men det var gan-
ske sikkert en Ulv, som var gaaet over Isen fra Sverrig.

Heller ikke er det noget Sagn, at Søerne er rige paa Fisk og at Lækkermundes Tænder 
løber i Vand ved Tanken om Hjelm Mølleaal, ligesaa lidt som at hele Sødraget altid har 
været en henrivende Plet for Jægerne og Naturelskere. Jeg har intetsteds fundet et saa 
rigt Fugleliv, alle Slags Svømme- og Vadefugle myldrede overalt og Masser af Gravænder, 
Graaænder, Krikænder, Lappedykkere m. m., ynglede her baade fordi Lokaliteterne vare 
saa fortrinlige og fordi her blev holdt Fred, idet det kun blev tilladt at holde Jagt her een 
Gang om Aaret, selvfølgelig, naar Yngelen var voksen.

Hele dette herlige Fugleliv truedes i den Tid, jeg var i de Egne, med Udryddelse gen-
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nem Udtørring og jeg saa med Sorg i Aanden fede Stude græsse der, hvor nu Vildanden 
svømmede og Maagerne tumlede sig over Vandene.

Et Selskab fik nemlig Koncession paa at udtørre dette Sødrag; det var ret i Udtørrin-
gernes Tid, i ”Sørøvernes” Regeringstid. Arbejdet blev paabegyndt. Omløbskanaler gra-
vede, Møller og Dampmaskiner anbragte og i nogle Aar afløstes Fuglenes livlige Stem-
mer af Møllernes Klapren og Dampmaskinernes Hvæsen. Nogle af Søerne blev lagte 
tørre, i nogle sank Vandet, Masser af Penge blev begravede - men det kostede for meget 
og Vandet ved blev at vælde op fra Søernes Bund, saa ”Sørøverne” maatte pakke sammen. 
Nogle Aar efter var Vandstanden omtrent den samme og det rige Fugleliv ved at vende 
tilbage i sin hele Herlighed.

I dette interessante Sødrag kom jeg til at opleve en Andejagt, som jeg med Tanken 
henvendt paa ”Svirumgaard Sø”, har tilladt mig at kalde ”blichersk”.
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En skøn Dag i Sommeren 1870 fik jeg en Meddelelse fra Jenssen-Tusch om, at hvis jeg 
vilde med til Andejagt paa Stubbergaard Søer, skulde der mødes ved Hjelm Mølle den 
11te Juni Kl. 7 Morgen. Svaret var selvfølgelig et glædeligt Ja, og skønt der var over tre 
Mil at køre, stilledes dog paa Pletten lidt før Kl. 7. Vi fik kun Lov til at tage en lille Bid 
Brød, thi Jenssen-Tusch, der skulle styre og lede Jagten for Ejeren af Stubbergaard, som 
ikke var Jæger, holdt ikke af at dvæle længe ved Maden og purrede os straks efter ud.

Den første Afdeling af Jagten skulde være en lille Aa, der fører Vandet fra Stubber-
gaard Sø ud i Sønder Sø, der var kun en Del af Aaen, der laa mellem Hjelm Mølle og 
Søndersø, en Strækning paa et Par Tusind Alen. Paa den østlige Side af Aaen, der hvor 
Jagten tilhører Stubbergaard, falder Hjelm Hede af med stejle Bakker ned til ca. 150 
Alen brede Engdrag mellem Bakkerne og Aaen. Under disse Bakker blev Skytterne stil-
lede af. Jenssen-Tusch og en Stagemand gik ind over Heden til Aaens Udmunding, hvor 
de skulde stige ombord i en fladbundet Baad og drive Ænderne op dels ved at sejle i 
Aaen, dels ved Hundene: ”Herta” (den berømte) og ”Tyrk” en Blanding af en Pudel og 
Køter, Lænkehund paa Stubbergaard, men fortrinlig til at jage Ænderne og tage Ællin-
gerne, som han dog ikke aad, men som han lagde paa nærmeste Sted i Land, eller paa 
Holme, hvor man saa maatte hente dem. Hele Sceneriet mindede om ”Andejagten”.

Jenssen-Tuscli var Kammerraad Svirum og Herta var ”Spion”, dog tres sans comp. 
Kammerraad Svirum staar for mig som en svær, noget tykmavet Herre med et rundt, 
godmodigt, glatraget Ansigt. Jenssen-Tusch var jo den elegante, plastisk skønne Jæger 
med det fine, skarpe Ansigt. ”Spion” har jeg tænkt mig som en svær dansk Hønsehund, 
noget ruhaaret, hvid med brunt Hoved. Herta var lysegul og af den fineste, engelske 
Pointer-Støbning, men hvad Jægerdygtighed, Konduite, Udholdenhed, Ihærdighed, 
Kraft og Gemytlighed, ja i saa Henseende vare de visselig hinandens Lige.

Straks saasnart Jenssen-Tusch var kommet i Baaden, begyndte Hundene at arbejde, og 
straks efter skød Jenssen-Tusch det første Skud. Paa hans ømme Tiltale til Herta: - ”Saa 
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min Tøs, det var ret! - herhen” kunde jeg høre, at hun bragte ham en And.
Det varede ikke længe, førend det begyndte at blive livligt med Skud paa Skud; snart 

kom en enkelt And, snart flere susende ned over Engene, og de bleve, naar de kom for 
nær ind under Brinkerne, hilsede med en livlig og virksom Ild, slog af for en Jæger og 
faldt for det næste Skud osv. Det gik raskt og livligt, bestandig nye Ænder paa Vingerne, 
og de, der ikke var faldne, svingede rundt, kom tilbage igen og blev igen beskudte.

Forat give Hundene Tid til at arbejde, bevægede Jenssen-Tusch i Baaden sig meget 
langsomt frem. Paa den venstre Side af Aaen havde vi ikke Jagtretten. Bonden, der ejede 
Jagten, men forresten ikke forstod at drive den, stillede sig op nede paa sin Eng og naar 
saa Jenssen-Tusch fra Baaden skød en And, som faldt i Bondens Eng og som Herta brag-
te sin Herre, skældte Bonden ud, hvilket Jenssen-Tusch ikke besvarede, men kun med at 
tiltale Herta:

”Fasz, apporte! Herta - ret saa, herhen!” Der blev i det hele skudt godt, og denne 
første Afdeling, der vel tog omtrent en Times Tid, indbragte os 16 flyvende Ænder. Jeg 
skød paa min post 3 Ænder, hvoraf en Krikand.

Det kan nok være, at der er Fart paa en Krikand, naar den saadan suser forbi med Vin-
den! Derefter fortsattes Jagten opad Aaen fra Hjelm Mølle til Stubbergaard Sø og denne 
rundt. Jenssen-Tusch stadig stagende Søen rundt, navnlig omkring i Rørkanterne, hvor 
Hundene arbejdede bestandig opmuntrede af hans oplivende Tilraab.

Skytterne vare anbragte rundt omkring paa forskellige Steder, hvor der var bedst Lej-
lighed til Skud, egentlige Glimer var der dog ikke, hvorfor ogsaa de fleste Ænder bleve 
skudte ned fra Luften, medens en Del senere bleve skudte for Hundene oppe i Engene. 
Det gik fremdeles livligt Skud i Skud, snart i Luften, snart i Rørene og snart i Vandet. 
Der faldt mange Ænder for Skuddene og Hundene tog ogsaa nogle. Klokken omtr. 11 
gjordes der Holdt til Frokost paa den lille Halvø med Ruinerne af Stubbergaard Slot. 
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Udbyttet var allerede betydeligt. Humøret fortræffeligt, Vejret glimrende Solskin, 
kun lige i Middagsstunden vel varmt.

Den største Del af Ællingerne vare flyvende eller i alle Tilfælde voksne med fuldt 
Spejl, men jeg saa dog ogsaa smaa, pibende Ællinger, dog! - dem vil man jo altid kunde 
træffe endog langt hen paa Aaret. Selvfølgelig blev der ikke skudt smaa Ællinger og mær-
keligt nok tog Hundene heller ingen. Jeg mindes bestemt, at ved Paraden var der ikke en 
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eneste And, som ikke var præsentabel.
Efter Frokosten fortsattes Jagten ved Hellesø, Knudsø og Ladegaardsø. Min Hund, 

som aldrig havde været paa Andejagt før, vilde ikke rigtig arbejde i Vandet, hvorfor jeg en 
Timestid gik afsides op i Engene, bevoksede med Siv og Vidier, hvor Hunden gerne vilde 
arbejde og hvor jeg antog, at adskillige store Ællinger havde søgt Tilflugt.

Det var rigtig beregnet, og denne lille Ekspedition indbragte mig et Par Stykker.
Kl. 4 skulde vi være paa Stubbergaard (det nye som laa i Gjævel) og vi turde ikke 

fortsætte Jagten længere. Vi maatte altsaa rive os løs. Men Jenssen-Tusch og jeg vilde 
ikke med. ”Hils Herren! - De skal ikke vente paa os, vi bryder os ikke om Mad,” var Jens-
sen-Tuschs Tilraab, - og dermed fortsatte vi Jagten hovedsagelig i Kær og Enge, hvor det 
havde vist sig, at de store Ællinger vare tyede hen under den store Uro i Søerne. Denne 
lille Afstikker lønnede sig godt; da vi efter en Timestid kom, medbragte vi 12 store Æl-
linger. Paa denne Ekspedition viste Jenssen-Tusch, hvorledes man skal gribe Lykken, der 
som bekendt er ”skaldet i Nakken”.

Herta staar ved en Vidiebusk paa en meget determineret Maade, han kan se, at det 
maa ligge for Næsen af hende, han ser nøje efter og ser da ved sin Fod en stor Ælling, 
strakt i sin hele Længde i Græsset. Ganske stille sætter han sin venstre Fod paa Halsen, 
i det samme ryger Herta ind og tager en anden stor Ælling, hvorved der letter to, som 
Jenssen-Tusch skyder, en med hvert Løb. Altsaa 4 store Ællinger i eet Kup!

Hele Jagtens Udbytte var meget betydeligt! En Vogn maatte hente det, og Ænderne, 
lagte paa Parade, fyldte hele Forstuen paa Stubbergaard. Der var en 80 Stk., næsten alle 
Graa  eller Krikænder og en enkelt Lappedykker, som af Befolkningen kaldtes Højænder. 
Nydelsen blev ikke mindre ved, at Jagtherren var særdeles rundelig med at uddele af 
Byttet til Jægerne. Jeg for min Del skød 9; 5 i Luften og 4 i Vandet og jeg fik et lignende 
Antal med hjem.
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Efter en god Middag kørte jeg hjem til Holstebro, særdeles oplivet af denne herlige 
Jagt, men ogsaa træt, saa jeg sov blidelig i den lune Sommernat den største Del af den 
over 3 Mil lange Vej.

Allerede næste Aar begyndte Ufreden paa Søerne og i nogle Aar hørte man der kun 
Dampmaskinernes Hvæsen og Vindmøllernes Klapren og Vandet sank, ja af Hellesø 
blev det helt borte, men det sank ikke nok, medens den, der havde Pengene, efter at en 
600.000 Kroner vare begravede, sagde Farvel og Tak og saa hørte Arbejdet op og Vandet 
kom tilbage og dermed efterhaanden hele det rige Fugleliv.

Arbejdet hørte som sagt op og Vandet kom og Fuglene kom og jeg kom ogsaa, før jeg 
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forlod disse Egne nogle Gange paa Jagt derude. Men det var dog ikke som første Gang, - 
det er nu anden Gang aldrig - men paa disse Jagter savnede vi ogsaa Herta. Hun var gaaet 
paa Aftægt, og hun kunde ikke mere præstere det, som Jenssen-Tusch fordrede og hendes 
Efterfølgerske kunde ikke staa Maal med hende.

Paa hin foran beskrevne første Jagt paa Stubbergaard Søer var det første Gang, at jeg 
saa Jenssen-Tusch virke i sit ”Kaldt”. Det var et dejligt Syn. Han var altid en smuk Mand, 
men under en saadan Jagt, hvor hans Energi spillede fra Isse til Fod, var Synet af ham lige  
frem betagende. Det var noget varmt den Dag. Han stillede naturligvis ligesom vi Andre 
i Jagtdragt, men det varede ikke længe, før han kastede Frakken og arbejdede i den bare 
Vest.

Store Vandstøvler brugte han ikke. ”Hvad skal man med det tunge Kram, naar man 
gaar i Vand til op over Maven; hvad nytter saa Støvlerne!” Nej, han gik i Sko og for at 
Vandet ikke skulde suppe for meget i dem, var der Afløbshuller i Snuderne.

Han var naturligvis som man siger: ”her og der og Straalemester tillige”. Overalt tilste-
de med sine opmuntrende Tilraab, snart til Hundene, snart til Jægerne. Snart dadlende 
til den, der vilde falde hen, snart opmuntrende den, der havde været uheldig.

Mange smukke Indtryk modtog jeg den Dag af den storslaaede Natur og det rige 
Fugle liv, men det største og dybeste Indtryk, det var dog af ham.

Da jeg kørte hjem i den stille Sommernat og Øjnene blidelig lukkede sig, og jeg sank 
hen i denne yndige Stemning, der halvt er vaagen, halvt drømmende, stod alt det opleve-
de saa vidunderlig klart for mig. Den mærkelige, storslaaede Natur, de livlige Jægere, de 
arbej  dende Hunde, de kvikke Skud, men - over det altsammen ragede højt hans skønne 
Jæger  sk kkelse.

”Det var en Andejagt!” udbrød jeg dengang, og det gør jeg endnu i taknemmelig 
Erindring af at have oplevet sligt.
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Disse seks Fortællinger stammer fra H. E. F. Justesens sidste Jagtfortællin-
ger: Fra Mark og Skov og Lyngens brune Land, udgivet 1913, og nu genud-
sendt i Anledning af Rounborgs grafiske Hus’ Jubilæumsaar 1970. Papir: 
Viggo Borch. Klicheer: Holstebro Klicheanstalt. Tegninger: Malerpiger-
ne. Omslag og Hindø: Lizzy Andersen. En Erindring fra Klitten: Amy 
Lund. Nørrf;! Nissum Fjord: Else Husted Kjær. Sidste Klapjagt i Holste-
bro Plantage: Frida Krarup. En ”Blichersk” Andejagt: Jonna Sejg og Dida 
Lau. Titelblad: Dida Lau. Udsendt Julen 1970. 
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