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Genfæzd.et i Sal1lnc€.

Det var i Udskiftningens fider. sallinge blev udskiftet t(95,
og da de nye Lod.der var fozdelt nellen Bymændene, kom Ohristen Ped.erseL
snart i Strid, med Mads Lunde (f, fff-Zf), nvis Jorrder ned.e ved Sallinge-
lund.e stødte smmen med Christen Ped.ersens-. Striden drejed.e sig on,
hvem der var d.en retmæssige Besidd.er gf en liue Holm ved skellet
nelleno d.eres Jord.er i salli.regel-unde. Holmen liggcr ved. svinget ved

den rilLe skov, d.er hører til christen Pedersens Gaarri, og ligger d.er
pa-a høiro side at' .a,zen, men tid.J-iEere paa venstre side, syd.sidcn, id.et
iaen her har forandret Løb og er gaaet Syd. on Jord.stykket.

Er Dag da Gaardmændene i sallinge var ti1 stævne, og Mads Lund.e

og christen Ped.ersen stred.es on, hven Holnen tilhørte, blev de enige
onr i alle Bymænd,enes Paahør, at dcn der havåe uret vild.e ønske at
kornme ti1 at gaa igen, indtil han havde slidt sin Ligskjorte.

Hvorledes det nu gik med Hormen, om d.et var d.en ene e1ler den

and.en, d.er brugte den, d.erom vides intet. Men B. Decenber lB12 d.øde

christen Ped.ersen, 57.aar og 8 Maaned.er gammel. lhken var et par aer
yngre og beholdt foreløbig Gaarden, skønt d.er ingen Livsarvingex ver,
§orn Genere kunde overtage den.

I Byen har man vel været optaget af 'Ianken orn, hvad der nu vild.e
ske, om den afdøde havd.e haft Uret, og orn han derfor vilde komne til at
gaa igen. sindene var i saa Fald indtillet paa, at noget uhygggligt
ku-nd.e indtræffc. 0g det ekete d.a ogsae, at FoIk bcgynd.te at tale ora, at
christen Ped.ersen ikke havd.e faaet Ro i sin Grav, at snart d,cn cne og
snart den andcn havd.e hørt he,n vcd Nattetider. Navnlig i Gaarricn lige
ovcrfor Christen Pcd'erscns pea d.en endcn Sid.o Aeen hørto d.e hen tyd.eligt,
icær naar en Luge i Stuehueets GavI ud. nod åeen rtod eaben on Natten, og
i Kerlekennerct, son 1i.6ercd.as rae ud nod alcn, og hvor Gaezdens ungc
søn Meds Lerscn 1ea og sov, kund,c d.e ogsaa høre ham. Do hørtc, hvorred,cs
hrn janrcad.c kon gcecnde hen gcnncn &rgcnc fra salringelundc og op til
ri-n Gar,zd.

0geea i Mads Lundcs Geanl hørtc de hem gr& og jrnre eig nadc ved.
EoLuan. Konen bad Meds Lurrde om et gee ned og snckke ned ham.
rrNcjrr, segdc Meds r,undc, 'l.ed hen barc gea. Hcn vilde jo have Ret,
ncn d.ct (iiotncn) har ald.rig været hans.rl
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filsidst blev det for neget for Folk, og dcr sendtoe Bud. t|l
d.cn klogS Prært Jør6en Christofferscn Strøyberg i Sønd.er-3roby, om

brn ikke kundc konme over of neno Gcnfærdet ncd., sea hln kundc blivc

i Jorden.

Iored.eg Aftcn kørts §trøyberg sae ovcr tll Sallintc ed den ganlc

Innd.evej gennan $oftvad forbi Li.redchuset, hvor genle Melenc (f .crf?ee)

rae, hen konne kørendc ned' Bogen paa Knæene og Iæsend.e i d,cn.

Und.er Kørglen vild.c det ene Baghjul ildcc aae ntnd.t. Presten bad.

d.a Kuckcn og1, naer d.c kon hjcm, et trække Yogncn ud. i Ged.ekæret og

te,ge Baghjulat af, sae skuld.o d.en, d.cr bzvd'c bovirketr at d.ct ikke

viId.c gpa n:nd.t, stae og bærc trkslen oPPGr ind.til Ejulet igen blcv

Inesat.
Da d.e kørte over Aeen i Sa1linge, spreng Christen Ped.crcen op ba6

i Vognen, rac Eestcna lkkc kunde trckke. Da de neaed.e Porten ti1 Gearricn,

stand.rcd.e d.e og vild.c ikke gaa længerc. Pestor Str"øyberg l-od d.a Kucken

staa af og Iægge d.ct ene Hjul op i Vognen, og 6ae gik det i Firepriag
gennee Porten og op for Dørcn.

Kusken skuLd.c nu køre Vogncn hen i foftgyden og vente d.er.

Der vilde komme cn og sigp tilÅsn, at hrn ekuldo køæ, men han naettc

1I(Ee kørc , f øt d.er kom en og sagd.e a ttl{øt i Guds N&vtx.rr

Strøybcrg rtod af Vogncn, tog si-n Bog ncd sig og mødtc Gcnfærdet

ved en ef Geerdcnr Lcnger. Han begyndtc strakr at Iæse, Elerr Gcnfæzd.ct

ver hl,e for stærkt, d.et slog til Bogen, s&a d.en f}øj hcn ad. Jord.cn.

Næstc Iorsd.ag Aftcn koa hr.n igen, o6 d.ct gik pae tem'ne Ma,cde.

Mcn d.a hen trcdie Torsdag Aften vcr kon^nct d.erover, nærked.c han, at
Christen Pcd.ersen: Konc stod og lurcde ved ct Vindue, hun holdt paa

K1en, og d.etta var Gn:ndcn til, at han ikke kunde faa Magt over

Genfæzd,ct. Ilen bød. hcad.c d.erfor at gaa bort, og nu qcatte Gcnfæzd.ct

3ivc rig. Prsrtcn ilrsv d.ot foran si3, tiI d.e naeed.c Bryggerrdøtea,
d.er blcv d.et nrnct ned., of ea Fs1 sleact ncd. igcnaea i[ct.

Fra ticn Tid. gik det ikkc igen. Men nsar nogen rid.cn prøvcd.c at
rokke ned PæIcn, kund.e nen hørc d.ets Janrcn ned.e I Jord.ea. Dezfor hnr
hcllcr ingcn turdct rykke Palca op.

Mcn i Folkr Bcvid.ethed spøgode Cbrirten Psd.crrcn stad.ig vj-clerc.

De cn Kerl fra Dals Mø]1e cn lften havde siddet og spillct Kort
i Geard.qn, og han rkuld.c ti] at gaa hJen, ccgde hea: trJcg skel dog ud.

og lG e on jeg kan konne til rt føI3ur ncd. Chrirtcn Pcdemcn til Dalr
Møllc.rr Sec snart han necedc det grønne tcd (ud. for Ucjerict, hvor
Christen Pcd.ersenr Jord. begyndte), var hsn d.cr og fulgtc Kerlen, a&l
langt hans Jord. nalcde.
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Gen}e Per Jeneen Sned.ker havde oggea. en Aften spillct Kort i
Christen Pcd.crrens Gaerd. Da han rkulde gae hjcn, ragde hanl

rrJcg skcl dog ud. og se, on Christen PcdersGn er lerreadc cad.!,u.tr

Ean gik derpaa ud. og rykked.c iåcn ncd.re.nred.c PsI. Men rtrekr rlog

dEr en Luc op d.erfra. Dct var 1i3e til Ecarct rejrte rig pae

Pcr Jenrene Hovcd, og han kon der ikke clele.

I ct Kcmmer i Geerdcn rrilct grønne K8Enerrr i Gavlen ud nod.

Ie.adevcjcng kundc nan undcrtidon re I4rr, ncn kon nan d.erop, ver d.cr

ingpntiag.
Naer der blev hold.t Jagt, og de var vcd' Sallingelun'd'c, ver

Er:ndcne v1l1ige nok til at søge eftor Yild.totr saalænge de ver pae

Mad.s Lund.cs Jor"rC.. Saaenart de derjsod, kor iad paa Chrirten Pederscnst

var d.e aldrig til at faa af Stcdet.

Birked.onner

ckuldo bver Morgen

hans Tjonectefolk
sort Kat paa PæIen

.&r Gaezd.nend.

i Gaerrden, saa tidt
nen kun en gik ind.

De der orkring ved åer 1900 var kornet ca nyr ung Pmrt ti1
Sogpct, og d.er i et Sel-skab, hvor heR ver tiJ"rtcd.er biev talt ea

Genfsrdct i Blona Gcard., erklæredc han, at d.et trocde han ikkc pca.
rrsaa skuld.c Practen have hørt nin Faderprr lv&rede Krcsten Eaarenr Koac

i Sallingclund.c. Handee Fcd.cr var Gaazd.neati Mad.e Lcrrcn i Se1llege,

f. 1800, dcr son Drcnge havd,e ligglt i Karlekanrat paa d.en cnd.cn Sid.c

Aeen og hørt Genfardctr .

Chrirtea Pederscao .hkc tløde J. Åuguet 1814. Hend.cs Mandr Gcn-

gengeri og Ncdneni-ngea naa dcrfor heve firnclct Stcd aellcr d.en:cc Date

og bane Død.8. Dcoerbcr 1812, da hun jo cndnu var levcnd.c, d.a Strøybcrg

rtredcr red, Genfsrd.ct. Men i d.cnae korte [id sketc d.er aok ti1 ct
rættc Sind.enc i den voldronstc Bevagclsc og givc Stof til Ontalc i
nc:re cnd. ct hcrt Aarhundrcd.e d.eref'tcr.

B1on, son fik Gaardcn efter Christen Ped'erseas Eakc,

ud at sætte sin fae paa d,cn nedraanede PsI. Et Par af
1'ra eidst i 1840tezne fortalte, at der eltid cad. en

on Aftcnca, Eaar d.e kon hjen.
i Nybø1le1 sotl var fød.t L841 oe haYde tjent sorc Kerl
on Aftenen to konne gaaend.e hen ovcr Gearrlrpladsen,


