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Det havde lang Tid forud lyst for det døde Skib, der 
en Februarnat drev ind i Kre1 Flikkes Strandlén 

paa Bjergby Klit Gaardens Gammelfolk, som altid inden 
Sengetid storkede ude og havde allehaande Syssel ved 
Vognskuret eller Jordhuset omme bag Laden og med 
deres sviende Øjne gennemkeg Landet helt nordenfra 
ned til sønder og sansede ret op i Luften efter Vejret 
for Natten, saadan som Vesterhavsboere har for Skik, 
saa1 mangen Gang et Blus svirre over Dødemandsbjerget, 
hvor de druknede Engelskmænd laa kastet ind. De 
saa* det begge to, gamle Kræsten og Sedsel Mani', li'saa 
bestemt, og naar de kneb Øjnene sammen og gned Vandet 
væk, var Lyset der igen som en urolig, kaldende Blafren, 
et sidste Hjærtesuk af Nød, før Livet slukner. 

Kræsten rørte bare, som han plejede, Konen ved Ovse-
len, pegede vesterud, rokkede tungt med Hovedet og 
mimrede nogen ordløs Lyd. 

Okkeja endda, stønnede Konen. 
Naar de saa kom ind og fik sat sig til Langbordet om 

Nadvermælken, forstod Børnene godt af de gamles tryk
kede Miner, at nu havde et Forvarsel vist sig igen. Længe 
blev der slet ikke snakket, og alle undgik hinandens Blik, 
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indtil endelig Ungkonen, der var oplandsfødt og af ra
skere Mund end Folk herude under den dystre Klit, Bk 
presset sig til at spørge, om det var en Lyssen eller no
get levende, de havde set. 

Nej, den her Gang b rænd te det for Skib. I skal se, 
der vil komme Skib under Dødemandsbjerget, profeterede 
gamle Kre' Frik højtideligt 

Okkeja endda, bekræftede Sedsel Mani'; hendes flade 
Bryst sank modfaldent ind, og Øjnene glippede. Da blev 
de alle siddende nogen Tid hver med sine Tanker og 
lignede Folk, der ruger over en fælles Brøde, som ikke 
tør drøftes, eller bier paa en uafvendelig Skæbne. Men 
naar de skal til at gaa i Seng, har Vestjydens praktiske 
Sans for Vinding besejret Uhyggefølelsen hos de unge 
Folk, inde i Alkoven hvisker de om Skibsvrag og Træ
last og om Laden, der trænger til nyt Egetømmer. En 
Stranding kan være god for mange Tider og Ting. 

De yngre Børn ligger i en Alkove for sig, men aldrig 
har Sengehalmen kradset dem som i Aften, eller Hyls-
klæderne været saa lumrende tunge; de tør ikke strække 
Hovederne frem og faa Luft, for saa ser de Strandvasker-
Lig alle Vegne; Angstens Sved pipler dem af alle Porer. 
Alene Gammelparret lader roligt Nattens Mørke komme 
— som Mennesker, der véd, at hvad der skal ske, det 
sker. Gigten holder dem søvnløse, og Tankerne pusler 
fortroligt rundt til alle Gaardens Kroge, om nu ogsaa 
Fjerkræet blev lukket forsvarligt ind, og Grisene Bk deres 
behørige Maal Grotning. — Klokken slaar baade tolv og 
ét og to, inden Søvnen udsletter Bevidstheden og stryger 
med mild Haand over deres værkbrudne Lemmer . . . 
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Vinter vilde det ikke blive det Aar. Aldrig saa snart 
faldt der Sne, før en mildtvejrs Sydvest satte ind og smæl-
tede hvert Fnug. Regnskyl afløste Storm, og Bygevejr 
endte i ugelang Taage. Fuld af Uro og Bekymring hang 
Himlen lavt hen over den opblødte Jord, som ingen Hvile 
kunde faa. Tagmønningen blæste væk, og Hø og Halm 
trak Væde og mugnede hen. Ligedan Kreaturerne, de 
taalte ikke den megen Fugt, deres Lunger led Skade og 
peb som et læk Orgelværk, og Mennesker ogsaa, som 
gik og hev med Brystsygen, blev mere trangaandede end 
ellers. Det var ikke til at færdes ude, for Vejgrøfterne 
drak hinanden til tværs over Hjulsporene—ret en guds
jammerlig Tid. 

Til al denne Naturens Uhygge, der tog Folk haardt 
ved Sindet, føjede forborgne Magter et ubedrageligt Var-
selssprog, en Række Tegn og Forudsigelser om mørke 
Tildragelser, der stod i Vente, og hvis Udtydning hver 
den var klar over, som hørte Vesteregnen til. Blinde Bir
gitte henne ved Pe' Klavses hørte Nætter igennem den 
samme Skrumlen og Skraslen ad Redningsvejen, som naar 
der kørtes til Stranding, endda hun godt nok spurgte, at 
ingen Bysens Folk havde haft Kørsel den Tid Dags. Saa 
modig en Mand som Søvren Er var forgangen Aften, han 
havde været til Sogneraadsmøde, kommen hæsspringende 
hjem og næsten uden Samling, efter det en hvid Skikkelse 
af en Kvies Størrelse men skabt som en Hund og med 
Ild ud af Øjnene havde ligesom forfulgt ham og pustet hed 
Aande paa ham. Om det saa var Enkens, Grete Strands 
deres Folk, som man jo da regnede til de hellige, og som 
vel ogsaa var hellige—som Folk plejer at blive det herude, 
naar Vorherre rører ved dem med Død og Forlis — saa 
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gik heller ikke nogen af dem fri for at se og høre baade 
det ene og det andet, som Bibelen ikke havde tilræk-
kelig Forklaring paa. Men naar sidentil de gamle Kre( 

Frikkes begge to observerede Blus paa Klitten, og det 
endda lige over Dødemandsbjerget, kunde ogsaa unge 
Folk, der ellers var spotske nok over for de gamles 
Synskhed, sige sig selv, at der snart vilde spørges Nyt 
fra Stranden . . . Ja, noget sært vilde der ske med det 
første, det var ikke at betvivle, og blev det en Stranding, 
som rimeligst var, da blev det visselig en aparte skum
mel en. 

Og saa kom da Strandingen, ak ja, det gjorde den. Men 
ikke lige straks, efter at det havde lyst for den, for Menne
sker skal ikke se alle Tegns Opfyldelse knaphændet men 
altid gives Stunder at udgruble Tilskikkelsernes Øjemed 
i, saa det maa klares for enhver, at intet sker omsonst. 
Fra noget før Julehøjtid til hen i Februar gik Forvarslerne 
jævnthen for Skibet til Hvermands Erfaring og Besin
delse . . . 

Kre' Frik var jo ved Aar nu men ikke mere simpel, 
end som han kunde stavre til Stranden, hvordan saa Vejret 
artede sig. 

Sandet kunde piske mandshøjt gennem Hulvejen og 
bore sig ind ved Øjenkrogene, selv om man snirpede 
Laagene sammen, kunde svirpe Huden som Piskesmæld, 
rigtig brænde som en glødet Naalespids, alligevel strittede 
Kre' Frik sig imod, sammenhuget og fremoverludende, 
med Klapkabudsen nedtrukken, Knæerne krogede og Ar
mene saa uafrysteligt ind til Kroppen. Ingen Verdens Lyd 
var at skelne uden kogende Havbulder og en umaade-
holden Hvislen af Blæst, Helmene ringlede sig rundt om 
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Fødderne paa En, saa man mangen Gang drattede halvt 
omkuld som i en Snare. Og smed man sig paa den yderste 
Klit forrusket som en Enebærpurl, da havde man Hav
stokken lige under sig med et forfærdende Braad og blev 
i samme Nu overklistret af Skum, der røg op ret som 
fedt brygget Godtøl af en Kæmpetønde. Men der var sejgt 
Tømmer i Kræsten, han gav sig aldrig; i sindig Vælde, 
der egentlig ikke saa' ud af nogenting, bestred han ene 
Herredømmet over sin gigttrukne Person. Han kunde 
ikke mere bruge Hølé eller Fork, havde forlængst lagt 
af at regere et Par Heste endsige ro en Baad, og bare 
det at vaage en Nat over Soen, naar den havde født et 
godt Læg, som nødigt maatte komme for Skade og blive 
„lagt ihjel", oversteg hans Kræfter — men stride sig til 
Havet i Ukvemsvejr, hvor skingert hun saa hvinede, se 
det var han Gudsketak Mand for endnu. Og den Nat, 
Skibet kom, det „døde Skib" som man sidenhen kaldte 
det — og det var i Tiderne, før der blev indrettet fast 
Strandvagt — var Gammelmanden da ogsaa godt nok 
rækket ned ved Havsiden af Bjergene paa Udkig, som 
det er Strandfogdens Pligt, efter Skibe i Nød og Betryk. 

Hov sæt, mumlede han, og Stormen borthvirvlede hans 
Ord. Hov sæt, gentog han ligesaa uhørt. Det ligner efter 
et Skibsskrog det derude. Det klumper sig sort sammen 
paa Revlen næst ved, Inderrevlen, det er da vel aldrig et 
Vrag med Bunden i Vejret? Og Folkene, aa, lille Jesus, 
hvorhenne er saa de? 

Noget af dette tænkte Kre' Frik, og et og andet Ord 
hujede han vel ogsaa fra sig fuld af bespændt Forvent
ning og Medynk. Men intet Menneskesvar bares imod 
ham, Storm og Sø alene udskreg deres vilde Drift. En 
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Lysning mellem Skyflugten var dækket igen og alting 
uskelnelig dunkelt, som før Verden blev til. Den gamle 
stirrede sig Vandet i uophørlig Dryppen af sine vejrblin
dede Øjne og vidste omsider ikke andet Raad end i Skyn
ding at stunte hjemad og gøre Alarm for de andre i Gaar-
den. Bedre Ting kunde heller ikke udrettes. Vejrets 
flyvende Sug ligesom holdt ham svævende Klit ned og 
Klit op og over den side Lyngslette, hvor hver Terrænets 
Knold og Brink, hvert Hjulspor i dets regelløse Drej, 
hvert Faarenes Vandingshul var ham saa kendt fra Barn, 
at han skulde fundet Vejen helt i Blinde. 

Han kom hastende frem for Salsen og skred tværs 
gennem Lyskeglerne fra Alkovekammervinduerne som i 
overnaturlig Sendelse. Yderdøren slog sig op bag ham, 
og en Vejrets uskaansomme Fløjten jog med ham ind i 
Kammeret, saa Lyset gik ud. Sønnen Jes, der laa fuld-
klædt inde i en Sengebaas parat til at afløse den gamle 
paa Udkigstur, tumlede akavet ned paa Gulvet og brølede 
lidt forvirret Snak, inden den gamle kom til Mæle. 

Det fejler ikke, der er et Skib i Stranden, berettede 
Kræsten med stakkede Pust mellem Ordene. 

Hvad siger du, er det sandt! Jes ligefrem raabte. Og 
i Nabobaasen begyndte Børnene at vrasle og gnægre, en 
enkelt klynkede. Og da Døren blev stødt i og Tællelyset 
atter tændt i Lygten, sad der to halvvoksne Drenge af de 
gamles og det Par Smaarollinger, der skyldtes det unge 
Pars Tillægning, rakte frem i Alkovekarmen med aaben 
Mund og Øjne, der spilede sig ud med Glans af al Mørke-
rædheds forskrækkelige Syner. 

Hvor s taa r den? vilde An' Kjestin', den unge Kone* 
endelig vide. Hvor staar den? Er den i vor t Lén? 



„DØDT" SKIB 7 

Men gamle Sedsel Marri' havde hverken Tanke for 
Skib eller Lén, hun bare tørrede Næsednppene af med 
en tærnet Klud, sukkede sit verdenskloge, oprigtige Ok-
keja og spurgte klejnmodigt til Folkene, om der var Folk 
med Skibet, og om de allerede var gaaet til eller kunde 
bjerges endnu. Kre' Frik, der havde faaet sat sig ned 
imens og var kommet til naturligt Aandedræt igen, afgav 
Besked om netop den Smule, han havde fornummet ved 
Stranden. Han hverken lagde til eller drog fra, vederhæf
tig og fantasiløs Mand som han var. Gamle Hjerner, der 
modtager uvilligt, kender ikke til Udsmykning. Det er 
først, naar unge Skræmslinger hede i Hovedet af Begi
venhed kommer til Rend med Nyheden mellem Gaarde-
ne, at Tildragelsens Rammer vides ud, det skimtede bli
ver da som set, det anede er allerede virkeliggjort, hvert 
knebent Faktum opsvulmer æventyrligt. 

Men i alle Beretningsvarianter laa Skibet uomtvisteligt 
med Bunden i Vejret, den Iagttagelse stod fast mellem 
mange flydende Gisninger dets Last og Mandskab ved
rørende, og ihvor glubsk hver ny lyttende Mund end 
gabede over denne Bid Stranding for eget Distrikt, blev 
dog tilsidst med Dagens tiltagende Gryning al Ejendoms-
hjemmel til den hele Gevinst af Skib og Ladning henlagt 
til Kre4 Frikkes Lén. 

Og saa veg da endelig ogsaa den Nats Mørke fra Land 
og Hav, fra al Menneskets forulæmpede Sindsligevægt. 
Stormen begyndte at gaa i sig selv som en skamfuld. Fra 
Dødemandsbjerget, under hvilket Havet endnu sydede men 
indædt som den stadig kamplystne, der maa lystre Retræ
tesignal, blev hvert Sognets seende Øjne Bunden af et 
Skibsskrog vaer, der rokkede i Brændingen saa hvileløst, 




