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Smaatræk fra Vestfyen. 
Af J . Ra s mussen, Eiby. 

Skønt disse "Smaatræk fra Vestfyen " 
ikke kan siges at være "historisk", 
vil vi dog ikke undlad e at tage dem 
med i Aa· bogen, forel i vi mener, at 
disse gamle "Historier" dog vil have 
nogen Inte resse for mange af Læ sern e, 
navnli g i den paagældende Egn. 

Skriftudvalget 

Heksehistorier fr"a Vestfyen . 
Et af Overiraens mørkeste Kapitler er vel nok Troen paa 

Hekseri og paa, at der var Hekse til, en Tro, der deltes ikke 
alene af den uvidende Almue, men ogsaa i en meget lang Aar~ 
række af Tidens mest oplyste Mennesker. Havde dette ikke 
været Tilfældet, var det vel næppe gaaet saa sørgeligt til, som 
det saa ofte g j .1 rde, at mange K vinder blev mistænkte for at 
være Hekse, blev dømt og brændte som saadanne. 

Det vestlige Fyn gik da heller ikke fri for at blive Vidne 
til disse gruelige Skuespil. Saaledes skal der paa Baag Herreds 
daværende Tingsted ved Gamtofte Kirke paa en Gang være 
brændt ikke en, men en hel Flok Hekse. 

Heldigvis kom man dog efterhaanden bort fra denne Vild~ 
farelse, men Troen paa Hekse forsvandt dog ikke, fordi Øvrig~ 
heden ikke længere vilde gaa med til at brænde dem. Troen 
paa Hekse holdt sig til langt op mod vor Tid. Vore Bedste
forældre vidste da ogsaa at fortælle forskellige Heksehistorier, 
som de selv havde oplevet, og for ældre Folk i Nutiden er saa~ 
danne Historier heller ikke ganske ukendte. 

Disse gamle Heksehistorier er en kulturhistorisk Ove.r~ 
levering, som vist nok ikke bør gaa i Glemme. De belyser en 
Side af den Tids Liv og Tænkemaade, som kommende Tider 
maaske ogsaa kunde have Lyst til at kende. 

Her skal fortælles nogle faa Heksehistorier fra Vestfyn, som 
er foregaaet for 70-80 Aar siden. Der findes mange Historier 
af den Slags foruden disse. Hovedsagen er da blot, at man 
faar gamle Folk til at fortælle dem, og faar dem skrevne ned. 
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I de Historier, der her skal fortælles, udelades de fleste 
Navne, da de paagældende Folks nære Slægtninge endnu lever 
i bedste Velgaaende, og Navnene er heller ikke det vigtigste i 
denne Forbindelse. 

For mange Aar siden gik en Vinterdag en Flok Drenge og 
legede paa en Eng i Nærheden af Aarup. Det var ude i Ørs
bjerg edremark. Som det saa ofte gaar, naar Drenge leger, 
kom de omsider i Klammeri, og den ene Dreng skældte den 
anden ud for en Hekseunge. Drengens Moder havde nemlig 
Skyld for at kunne hekse. Men den Dreng,, der skældte ud, 
gik det meget ilde. Han blev straks efter meget syg af en 
mystisk Sygdom. Han blev helt rasende og laa og kastede sig 
om i Sengen som en Vild. Han drev det endog til at fare op 
mod Loftet og blev hængende der ved sin ene Stortaa (!) Det 
maa have været strængt for Drengen. 

Hans Forældre var dog hurtig klar over, at han var for
hekset, og der gik saa Bud efter "kloge Frands" der levede et 
Steds ude paa Nordfyn. Manden, der den Gang gjorde Tjeneste 
som Bud, lever endnu som en meget gammel Mand. 

Samme "kloge Frands" synes paa samme Tid at have 
spillet en stor Rolle som "klog Mand" paa mange Egne af 
Vestfyn. Hans Navn træffes da i hvert Fald i mange gamle 
Historier. Men han har vistnok ogsaa været særdeles skrap i 
Faget. Han kunde "vise igen", han kunde skaffe Smør i Kærnen 
og meget andet. 

Naa, kloge Frands blev da hentet til den stakkels Dreng, 
og han udtalte bestemt, at Drengen var forhel<set. Der blev gjort 
en hel Del Kunster ved Drengen, og hvis forældrene vilde vide, 
hvem der var Heksen, saa vilde hun komme straks, naar Frands 
havde forladt Huset, og forære den syge Dreng noget, som skulde 
knækkes, men det skulde Forældtene ikke beholde, men kaste 
det efter Heksen, naar hun gik. 

Da Frands var gaaet, kom ganske rigtig den Kone, hvis 
Søn var bleven kaldet en Hekseunge, og vilde give den syge 
Dreng nogle Nødder. Det var altsaa hende, der havde forhekset 
Drengen, og da hun forlod Huset, fik hun naturligvis alle Nødderne 
i Nakken. 

Men Drengen kom sig ikke, Han levede hele sit Liv med 
et vanført Ben. 

Et Steds paa samme Egn hændte det for en Gaardmand, 
at den Mælk, hans Køer gav, var helt lyseblaa, den vilde ikke 
bære Fløde, og Smør kunde der heller ikke blive. Det var jo 
gruligt galt, og man troede naturligvis straks, at Køerne var 
forheksede. 
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Kloge Frands blev da hentet for at se paa Sagerne. Her 
var der dog ikke Hekseri med i Spillet, mente han . Det var Ond
skab. Der var nogen, der havde strøet "Fitril" (Blaasten) paa 
det Græs, Køerne skulde ædf'. Men han var Mand for at hjælpe 
for det ogsaa. Køerne blev røget med stærkt lugtende Urter. 
Alt, hvad der kom i Berøring med Mæ'ken , Fadt\ Bøtter, Spande, 
Kærnen, blev skureJ med Ler og G1us fra en ~ amme! Væg, og 
den Omgang skulde nok tage Magten fra Ondskaben, sagde han. 
Og det hjalp virkelig ogsaa. Man kunde igen faa Smør i Kærnen. 
- Især har Renselsesprocessen nok været et virksomt Middel. 

Engang blev kloge Frands hentet til en Gaard paa Middel
fa rt-Egnen. Her var det helt galt fat. Der kunde ikke blive 
Smør i Kærnen. Kreaturerne var syge, og alt var i det hele 
taget saa forhekset, som det kunde være. 

Frands var straks klar over, at der her var Hekseri med i 
Spillet. Da han kom ind i Stuen, var Konen i Færd med at 
koge Suppe i en Jydepotte, en saadan Potte brugte man altid 
til at koge Suppe i den Gang. Det første, Frands gjorde, var 
at gaa hen og slaa Potten ud, saa at Indholdet flød ud over Ild
stedet. Nu var Hekseriet gjort kraftesløst, sagde han, men hvis 
man vilde se, hvem der var Heksen, skulde man blot gaa ind 
i Nabogaarden og se, hvad de der tog sig for. 

Gaardmanden gik ind til Naboens, og her traf han baade 
Konen og Datteren siddende med hver et Lagen over sig. De 
var i Færd med at malke en anden Mands Køer gennem en Syl 
i Loftet (!), 

Om kloge Frands fortælles det, at han nød den samme 
Skæbne som saa mange andre Profeter før ham: Vel nød han 
stor Anseelse for sin "Klogskab" ude omkring, men hjemme hos 
ham selv kneb det med at holde Tiltroen vedlige. 

En Mand, der rejste omkring og solgte hjemmelavet Bomulds
tøj, ha v de altid sit Standkvarter hos "kloge Frands", naar han 
kom ud paa Sletten. Denne Mand fortalte, at en Aften, bedst 
som han og Frands sad og talte om et og andet, saa kommer 
Frands's Kone ind og beklager sig over, at hendes Lærred, der 
var lagt paa Bleg, var stjaalet. 

"Det skal du ikke være ked af," sagde Frands, jeg skal 
nok faa Tyven til at komme med det igen." 

"Ja, det har jeg nu hørt saa tidt," svarede Konen gnavent, 
"men endnu har jeg aldrig set, at du har faaet noget til at komme 
igen ". Og dermed gik hun. 

Frands har nok følt, at nu maatte der gøres noget for at 
holde Anseelsen oppe, han tog fat paa sine Kunster, og kort 
efter blev ogsaa Lærredet lagt ind gennem den aabne Port. Den 
Fremmede saa Tyvens Ansigt i en Spand Vand. Men det var 
en for ham ukendt Person. 
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Et Steds i Kerte Sogn levede omkring ved Aaret 1850 en 
"klog Mand" der hed Simon Braben. Denne Simon kunde langt · 
mere end sit "Fader vor", om han da kunde det. Folk nærede 
da i hvert Fald en stærk Mistanke om, at han stod i et meget 
nært Forhold til en vis Person med Hale og Bukkeben. Men 
"klog" var han, det var sikkert. 

Han døde som en gammel Mand en Sankt Hans Aften, 
mens Ungdommen var ude at more sig. Det kneb stærkt for 
ham at komme af med Livet. Han maatte have Ild ind under 
Sengen for at blive det kvit. Den Nat var Ungdommen bange 
for at gaa forbi Simons Hus. De vilde nødig møde "ham selv", 
naar han var der for at hente Simon. 

Om Simon Braben fortælles der blandt andet, at han engang 
blev hentet af en Gaardmand i Sandager, som ikke kunde faa 
Smør i Kærnen. Simon kom og saa paa Kærnen og paa mange 
andre Ting. Han gjorde en hel Del underlige Tegn og Fagter 
baade over Kærnen og andre Steder, og da han var færdig med 
dette, sagde han, at det kunde godt være, at de ikke fik Smør 
i Kærnen første Gang , de kærnede, men de t skulde nok komme. 
Kærnen var forgjort, men nu var Hekseriets Magt brudt. Vilde 
de vide, hvem Heksen var, saa var det den første Kvinde, der 
kom ind i Gaarden efter at han, Simon, havde fo rladt den. 

D_en første Kvinde, der kom, var Naboens Kone, en lille 
skikkelig Hjulmandskone, der sikkert aldrig havde saa meget som 
tænkt paa at gøre nogen som helst Fortræd, og som i mange 
Aar havde levet i bedste Forstaaelse med Gaardmandsfolkene. 

Men da Simon Braben havde sagt, at den første Kvinde, 
der kom, var Heksen, saa troede Folkene det, og det gode . For
hold mellem Naboerne var ødelagt og den stakkels Kones Rygte 
spoleret. 

For noget over 50 Aar siden boede i en Landsby ikke langt 
fra Middelfart en Gaardmandskone, der blev beskyldt for at 
kunne hekse. Der lever endnu mange Folk, der har kendt hende, 
men de har nu et andet Syn paa hende, end Folk havde i hendes 
Velmagts Dage. 

Hun og hendes Mand skildres som meget dygtige Folk, der 
passede deres Gaard langt bedre, end Byens andre Gaardmænd 
passede deres. De sørgede for, at Arbejdet blev gjort godt og 
i rette Tid, og som Fø lge af deres Dygtighed blev de langt mere 
velhavende, end de andre Bønder. 

Men Byens Bønder var den Gang baade for dumme og 
for drikfældige t1l at ville lære noget af de dygtige Gaardmands
folk. De kom mere nemt om ved det. Da de selv blev ved 
med at være lige forarmede, og da de andre blev mere og mere 
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velstaaende, saa var de straks klare over, at Grunden var den, 
at den før omtalte Kone kunde hekse. Det var nemmere at 
sige dette, end at komme ud af deres egne Unoder· 

Hun blev beskyldt for at kunne baade det ene og det 
andet, alt hvad en vel uddannet Heks kunde gøre. Der fortaltes 
blandt meget andet, at hun en Gang solgte en Otting Smør til 
en Degn i en anden By. Degnen og hans Familie aad Smør 
saa meget de orkede, men lige meget var der i Ottingen. Degnen 
sagde omsider dette til Gaardmandskonen. Han fandt det noget 
underligt. Gaardmandskonen bad saa Degnen om at komme 
med Ottingen igen. Hun havde taget fejl, og han skulde nok 
faa en anden. 

Degnen var imidlertid bleven nysgerrig efter at vide, hvordan 
det kunde gaa til, at der stadig var lige meget Smør i Ottingen. 
Han slog da Bunden ud af den -, og inden for Bunden sad en 
stor Skruptudse. der stadig gylpede Smør op --. Degnen skyndte 
sig hurtigst muligt at faa Ouingen sendt tilbage. 

Gaardmandskonen døde som en meget gammel Kone. Hun 
har naturligvis aldrig givet sig af med Hekseri, men hendes 
personlige Dygtighed var nok til at faa en uforstaaende Samtid 
til at skylde hende for det. - Som det gik hende, er det vel 
gaaet saa mange. 

Stodderkonger i Vestfyen. 
At Armod følger i Krigens Spor er lige saa sikkert som 

Amen i Kirken . Denne simple Sandhed kunde mange Mennesker 
have godt af at lægge sig paa Sinde, nemlig den Del af Menneske
heden, der er utilfreds med den Velstand, som Krigen i andre 
Lande har bragt dem, og forlanger, ar Velstanden skulde være 
Rigdom. De kan have godt af at vide, at den Tanke, at Krig 
skulde bringe Rigdom til et helt Befolkningslag, er ganske absurd. 
De maa være glade for det, de har faaet og haabe, at ikke 
Krigens Efterveer skal bringe dem det modsatte af Velstand. 

De to store Krigsperioder, som Danmark var indviklet i 
tidligere: Svenskekrigen, sluttet 1660, og den store nordiske Krig, 
sluttet 1720, bragte den danske Bondestand megen Fortræd, og 
den fattigste Del at denne blev meget forarmet. Desuden over
svømmedes Landene af Krigens daarlige Elementer, saa at Tigge
riet blev en stor Landeplage. 

Der fortælles, at Tiggerne drog i Flok og Følge omkring i 
Landsbyerne og tiltiggede eller tiltruede sig det nødvendige til 
Livets Ophold. Den Gang var det vist nok heller ikke rigtig 
lovligt at gaa omkring og tigge, men naar det kun var Sognets 
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Folk, der gjorde det, saa man helst igennem Fingre med Tiggeriet. 
Man havde den Gang intet Fattigvæsen i den Forstand, vi nu 
kender det, og Sog •~ets Fattige skulde jo dog forsørges paa en 
eller anden Maade. Og at Sognets Beboere lrivilligt underholdt 
de Fattige, var der egentlig ikke noget at sige til. 

Anderledes forholdt det sig, naar professionelle Tiggere 
andet Steds fra hjemsøgte Sognene. Da kunde det tidt være 
besværligt nok at holde sig dem fra Livet. 

Regeringen indsaa, at der maatte gøres noget for at dæmme 
op for denne Landeplage, og der blev handlet ud fra den For
udsætning, at enhver Tigger skulde holde sig inden for sit eget 
Sogns Grænser, og det b ~ev straffet haardt, om nogen blev greben 
i Tiggeri uden for sit eget Sogn. 

For at gøre denne Bestemmelse effektiv blev der den 
6. November 1739 udsendt et Reskript til Direktøren for de 
fattiges Væsen i Danmark , der bestemte, at der i hvert Sogn 
skal ansættes en Bettelfoged, der blandt andet skulde have det 
Hverv at opsp01e fremmede Tiggere, gøre Sognet ryddeligt for 
dem, og om fornødent sætte dem i Halsjærnet, Gabestokken. 

For hver Tigger, han anbragte der, skulde han nyde 4 Skilling 
af Herredets Kasse. Pladsen som BetteJfoged skulde besættes 
med den stærkeste af Sognets egne Tiggere, og da han var 
Fattiglem, skulde Bønderne elter Omgang give ham Kost og 
Forplejning, naar han var der i Byen. 

Saadanne "Embeder" blev oprettet i hvert Sogn i hele 
Landet, men det vilde være urigtigt at paastaa, at de i disse 
Embeder ansatte Embedsmænd nød nogen stor Agtelse, -
tværtimod - , snarest nød de Bøndernes Foragt. De blev udstyret 
med det ikke særlig smukke Navn: "Stodderkonger", og efter 
som Bøndernes Velstand steg, blev Tiggernes lovlige Foresatte, 
Stodderkongerne, mindre og mindre vel ansete. De var jo ogsaa 
Fattiglemmer og il<ke stort bedre end de Tiggere, de skulde 
holde Orden paa. 

Om Stodderkongerne har haft nogen hæmmende Indflydelse 
paa Ti~geriet er ikke godt at sige, Adskilligt tyder paa, at Ind
flydelsen ikke altid har været den bedste. Men Stodderkongerne 
blev dog ved med at eksistere i langt over 100 Aar, og det er 
ikke engang en Menneskealder siden, de sidste af dem forsvandt. 
Ja, det er endnu ikke saa grumme mange Aar siden, at der paa 
Vestfyn levede Folk, som har haft den Bestilling at være Stodder
konge. 

Endnu lever Mindet om mange af disse Mænd, der mindes 
som en Overlevering fra Fortiden. og som stundom skal have været 
nogle ret originale Skikkelser. Af nogle af disse skal her gives 
et kort Omrids. 
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Dog vilde det være mindre rigtigt at nævne dem med 
Navn og Bosted, da deres direkte og ret nære Efterkommere 
endnu lever i stort Tal. Maaske de fleste af dem ikke aner, at 
deres Bedstefader eller Oldefader var "Konge" eller en af deres 
Forældre eller Bedsteforældre var "Prins" eller "Prinsesse", og 
det kan da ogsaa være det samme. om de ikke skulde faa det 
at vide. Endnu lever den Forestilling blandt andre Mennesker 
især, at en Stodderkonge var en Slags Mindremand, som man 
ikke kunde tale med Respekt om. Blandt yngre Mennesker er 
det vel kun de færreste, der aner, at der nogen Sinde har været 
noget, der hed Stodderkonge. 

I en Landsby paa Vestfyn mindes den sidste Stodderkonge 
som en drabelig Karl, der ikke gik til Siden for et Slagsmaal 
og endnu langt mindre for en Snaps. Især den sidste Slags skal 
han have været en hel Mester til at stikke under Vesten, og da 
Brændevinen den Gang var billig, kunde der falde mange Snapse 
af paa hans daglige Vandring gennem Sognet. Han skal da 
have v æret en ren Ildhund over for de andre Stoddere, og han 
havde mange Bataljer med dem. · 

Men det hjalp dog ikke meget paa Tiggeriets Afskaffelse. 
Tiggerne organiserede sig saadan, at de altid vidste, hvor Stodder
kongen var. Naar han var i den ene By, var Tiggerne i en 
anden, og naar Stodderkongen var til: trækkelig fuld, kom de i 
hans Nærhed og yppede Klammeri med ham, og saa skete det 
ofte, at Kongen fik Prygl. 

Efterhaanden som Tiden gik, fik han det mere betroede 
Hverv at være Postbud for Bymændene. Han maatte da en 
Gang om Ugen hente Postsagerne til Byens Beboere i en Kro 
en halv Mils Vej borte. Den kørende Post lagde Sagerne af i 
Kroen, og saa kunde Folk se at faa dem hentet, om de havde 
Lyst. 

Denne Postbudstilling fik saa Stodderkongen, og det var 
han meget stolt af. Desværre var han ikke i Stand t1l at kunne 
læse Adressen paa Brevene, og han bar sig da saadan ad med 
at besørge dem, at han gik ind i den første Gaard i Byen og 
bredte alle Breve og Aviser ud paa Bordet. Saa kunde Folk 
selv se, om der var Breve til dem og tage, hvad de vilde. 

Det samme gik for sig i den næste Gaard og saa frem
deles. Hvert Sted stod det natmligvis paa en Snaps eller to, 
og det er da forstaaeligt , om han efter en saadau Postdag kunde 
være noget overkørt. A viserne havde han temmelig nemt med 
at besørge. Der kom kun en til hele Byen. Han synes dog at 
være bleven ved med at være Postbud lige til sin Død. 

En samtidig Stodderkonge i et Nabosogn synes at have 
været af en mere stilfærdig Natur. Da hans Kongeværdighed 
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blev afskaffet, tog han fat paa at lære at væve, og han levede 
i mange Aar som en flittig og agtet Haandværker. 

En tredje samtidig Stodderkonge havde allerede i mange 
Aar, mens han endnu var Stodderkonge, drevet en Forretning 
som Kludesamler, "Pjaltekræmmer", og denne Forretning drev 
han i mange Aar efter, at han var bleven detroniseret. Han 
tjente sit Brød med det. Navnet Stodderkonge beholdt han dog 
til sin Dødsdag. 

Desværre er det saadan, at naar en eller anden mindre 
velset Ting hæftes ved Faderen, saa bliver samme Ting ofte 
overført paa Børnene i en eller anden Form. Folkevittigheden 
kunde da heller ikke lade Stodderkongens Børn være i Fred. 
Mange af dem maatte Livet igennem leve paa Navnet "Prins" 
eller "Prinsesse" med en ondskabsfuld Hentydning til Fadert> ns 
Bestilling. Og mange Steder i Landet kan man endnu træffe 
disse Øgenavne, der sikkert mange Gange skriver sig fra en af 
Forfædrenes Be~tilling som de fattiges Foged, der populært blev 
kaldet "Stodderkonge". Heldigvis hører denne Bestilling nu 
Fortiden til. 
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