
En lille Tilføj els e 
til 

"Prins Christians Besøg paa _:Erø". 

Til 
Redaktionen af Svendborg Amts historiske Samfunds 

Aarbog. 

Tillad mig til Frøken l\icoline Klcins fornøjelige 
Opsats i Aarbogen for ifjor om Prins Chrisians Be
søg paa Æ rø at føje en lille sanclfærdig Notits , som 
Frøken Klein s ikkert havde taget med , om hun haYd e 
kendt den. Maaske kan den endnu finde Plads i 
Aarbogen. 

Dengang Prinsens Besøg var bestemt, gjorde 
man sig paa Ærø store Anstrengelser for at hædre 
Prinsen mest muligt. Som et Led i Programmet 
blev da ogsaa bestemt, at denne skulde hentes i 
Mars tal i fi rspændig Vogn . Landfoged Carstens haYde 
2 passende Heste, og hos hans Svigersøn, Pastor Pe
tersen i Store Rise, Jaan tes andre 2, og med disse -l
Heste øvede »Kræsten Etatsraad c, Landfogdens Kudsk, 
sig flittigt i de 8 Dage, som var tilbage, inden Prin 
se n kom. Alting gik helt godt, og da den store Dag 
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kom, kjørte Landfogden strunk med 4 Heste til Mar
stal for at modtage Prinsen. Denne kom ombord. 
og Kræsten kjørte stolt afsted arl Ærøskøbing til. Men 
saa skete del frygtelige. Alt Yar gaaet storartet, ind 
til Vognen 11aaede del Sted i Nærheden af Dunkjær, 
hYor Vejen deler sig. dels til Ærøskøbing, dels til 
Rise. Her stod lige i Skæringspunktet el enligt Pile
træ, af den Slags, som paa Ærø kaldes en Abild. 
De Rise Forløbere mente nu, at de skulde hjem til 
Rise, og trods alle Kræstens Anstrengelser kjørte man 
fast, med Forløberne paa Yensire Side af Træet, me
dens Stanghestene var paa højre Side. Til stor Sorg 
for Kræsten spurgte Prinsen da, om de ikke hellere 
skulde køre videre med de to Heste, og saadan skete 
det da ogsaa. .\'lin Fader, som kom bagefter i en 
anden Vogn, (han var Kielerstudcnt dengang, men 
hjemme paa Besøg) maatte ride de to Forløbere hjem 
til Svogerens Præstegaard, og saa stærkt løb han 
hjem til Ærøskøbing fra Rise Præstegaard, at han 
omtrent naaede Byen samticlig med Prinsen. 

Odense, den 2. August 1909. 

S. CARSTENS. 
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