
Smaatræk fra de franske og spanske 
Troppers Ophold paa Fyn 1808. 

Ved Rasmus Jørgen Jensen. 

I det sidste He:te af »Aarb~g fo'.· Historis~( Samfund« har Hr. 
Pastor Jdum i Føns henstillet hl Aarssknftets Læsere, om der 

ikke muligvis endnu kunde være et eller andet Minde at drage 
frem fra Franskmændenes og Spaniolernes Ophold her i Landet 
1808. Da jeg n etop har nogle Smaaoptegnelser fra den Tid lig
gende, overlader jeg dem h ermed til Aarbogen. 

* 
* 

Her paa Næs i Sandager Sogn, hvortil Spaniolerne kom d. 
8. April 1808, opbevares endnu i Gaarden Matr.-Nr. l et synligt 
Minde fra den Tid, nemlig et Spil spanske Kort, som de frem
mede Krigsfolk har brugt at spille med og har efterladt i Gaar
den ved deres Bortrejse. 

* * 
* 

Da den gamle 80-aarige »Kirkemand« Søren Kristensen i 
Sandager, hvis Gaard laa tæt vest for Kirken, blev begravet den 
20. April 1808, blev han foruden af Slægt og Venner fulgt til 
Graven af et i Sandager paa den Tid indkvarteret Kompagni af 
det spanske Regiment »Asturien« med dets Officerer: Kaptejn 
Fernandez, Løjtnanterne Jean Baptista Robbi, St. Pedro og Ro
man. 

(Sandager-Holevad Kirkebog; jf. Aarbogen for 1916, Side 613.) 

• • 
• 
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En spansk Soldat havde forelsket sig i en Pige her fra Egnen, og 
den Dag i Høst, da hans Landsmænd drog herfra, krøb han op 
i en stor Bøg, i hvis tætte Krone han holdt sig skjult, til de andre 
var borte. Han blev senere gift med Pigen, for hvis Skyld han 
var bleven tilbage i det fremmede Land, og fik et Hus i Hjerup. 
Hos nogle af hans Efterkommere skal det sydlandske Udseende 
endnu kunne spores. 

* 

Under en stærk østen Blæst Søndagen den 27. Marts 1808 
brændte der l Gaard, 3 Bolsteder og 2 Huse i Skydebjerg, hvilke 
skal have ligget ved den nordre Side af Gadekæret. Branden op
stod ved, at der fra et af Husene var bleven kastet nogen Aske 
ud, hvori der var Gløder. I det haarde Vejr, der førte Ildgnisterne 
fra de brændende Bygninger vidt omkring, var der overhængende 
Fare for en stor Del af den øvrige By. Men Æren for, at det 
lykkedes at frelse denne, tilskreves først og fremmest et Kompagni 
franske Soldater, der laa indkvarteret i Byen, og som - vel nok 
under deres Befalingsmænds Ledelse - med stor Iver og Om
tanke deltog i Slukningsarbejdet og med at tage Forholdsregler 
for at hindre Ilden i at gribe videre om sig. Man maa h er huske 
paa, hvor højst mangelfuldt man den Gang stod udrustet med 
Slukningsredskaber over for en Ildebrand, og at alle Huse og 
Gaarde uden Undtagelse var af Bindingsværk og straatækkede. 
Men det var sikkert heller ikke første Gang, at disse Folk stod i 
en brændende By. De hørte jo til l\ejser Napoleons berømte og 
vidt omtumlede Hære, der havde oplevet noget af alt. Besidderen 
af Erholm skænkede dem en Pengesum som Paaskønnelse for 
deres store og velvillige Hjælp den nævnte Dag i Skydebjerg; 
men disse Penge vilde de ikke selv beholde, men gav dem til de 
brandlidte. 

(jf. Baag Herredsthings Protokol. - H. P. Mumme: Begivenhe
derne i Fyn 1808, Side 192. - G. L. Wad: Fra Fyns Fortid, IV, 429.) 

* * 
* 
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I mine Drengeaar levede endnu ikke saa faa gamle Folk, som 
kunde huske den Tid, da Franskmænd og Spanioler laa her i 
Landet. - De fortalte navnlig om de sidstnævntes Levevis; om, 
hvordan de spiste alle de Snoge og Snegle, de kunde faa fat paa, 
efter først at have stegt dem i Olie. 

* * 
* 

At den almindelige Befolkning her i Landet ikke kunde for
~taa de fremmede Soldaters Tungemaal, er en Selvfølge; men 
gamle Folk har fortalt, at Franskmændene udtalte Navnet 
NAPOLEON med stor Begejstring. 

Baron Blixen-Finecke. 
Af N_. M. Elling. 

I Aaret 1722 havde Oberst ved de fynske Dragoner, Giinther 
Didrich v. Finecke købt Dallund, som siden Bryskernes Tid 

l1a' de ført en omskiftende Tilværelse ved at gaa fra Slægt til 
Slægt flere Gange. Hans Søn, Kammerjunker og Assessor i Høje
steret, Theodosius Finecke, blev senere Dallunds Ejer. Han var 
ugift og testamenterede 1792 Dallund, som blev oprettet til et 
Stamhus, til Baron Karl Philip v. Blixen, hvis Moder var en 
Finecke. Han tog fremtidig begge Navne, og Familien er siden 
kaldt Blixen-Finecke. Slægten Blixen stammer fra Pommeren, 
men var indvandret til Sverige og var 1723 blevet Medlem af det 
svenske Ridderhus. Karl Philip Blixen var svensk Generalløjt
nant, Rigsherre og Seraphimridder. Da han arvede Dallund, 
traadte han i dansk Tjeneste og blev 1802 udnævnt til Baron. Han 
arvede 1819 Stamhuset Næsbyholm i Skaane og havde desuden 
Lehnsgodserne Trissov og Goslov i Pommeren. 

Karl Philip Blixen-Finecke døde 1829, samme Aar som hans 
ældste Søn, der kun havde Dallund en kort Tid, og Arvingen til 
nlle Herlighederne blev nu den 7-aarige Carl Frederik Axel Bror 
Blixen Finecke. Han mistede samme Aar begge sine Forældre, 
sin Bedstefader og en Farbroder. Formynderne styrede ham 
mange Ejendomme udmærket og kunde, da han blev myndig, 
overgive ham Godserne tillige med en meget betydelig Formue. 
Han var holdt meget strengt under Formynderskabet og blev nu 
p:ia en Gang sin egen Herre og det tilmed en velhavende Herre, 
og det har aabenbart været vanskeligt for den unge Baron at holde 
l ,igevægten i den frie Ungdomstid, som nu forestod. Efter unge 
AdP!s111ænds Sædvane gjorde han Rejser til Tyskland, hvor han 
si 11dl'r<'d<' ved flere Universiteter, bl. a. Gottingen. Her gjorde han 
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