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En tragisk historie fra Seest
Af Anton Petersen

Under oprydning i mit barndomshjem i Ågård 
efter min mors død i 1973 fandt jeg en kasse, hvis 
eksistens jeg vel nok havde kendt - jeg tror, den 
blev omtalt som [æ glaskasten] - fordi der var en

glasfyldning i låget. Ved nærmere eftersyn viste 
den sig at indeholde en del gamle, personlige pa
pirer, blandt andet stammende fra min bedste
far, pumpemager og brøndgraver Hans Peter

Seest kirke. Oliemaleri a fP . H . Gemzøe 1837. (Foto: Nationalmuseet).
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Hans Peter Petersen som soldat.

Petersens ungdom. Jeg fandt her et brev til min 
bedstefar, mens han var soldat i Fredericia, 
skrevet af hans kusine, der underskriver sig M. 
Ch. Gydesen. Brevet var skrevet på et ark brev
papir, der var lagt sammen, så det dannede en 
konvolut, og lukket med laksegl.

Kusinen fortæller lidt om sit arbejde som tje
nestepige på en gård i Seest og slutter med en 
sørgelig beretning om en af sine tjenestepige
kolleger, der havde fået en opgave, som hun ikke 
kunne se sig ud af. Kusinen fortæller:

»Ellers veed jeg ikke noget at skrive til dig end 
at sidst i Mai Maaned brændte der en Gaard her 
i Seest Skouv. Det blev sat paa af Pigen, fordi 
hun ikke vidste hvorledes hun skulde faae det 
gamle Tag ryddet bort, og da hun havde faaet 
det til at brænde rigtig godt, pakkede hun sine 
Klæder sammen og gik saa ud i Marken, og blev 
der staaende til Folkene kom. Konen vaagnede 
og saa ind i Stuen, og der var fuld Fyr i det hele. 
Hun kaldte paa sin Mand og paa deres fire Børn, 
og alle løb di ud af Huset, fra deres Klæder og al 
Ting, hvad di havde. Kreaturer, Hestene, kort 
sagt alt mulig brændte. Pigen blev arresteret for 
en fjorten Dage siden efter at hun havde Bek- 
jendt.«

Kolding Avis fortæller om samme begivenhed 
den 30. maj 1870:

»Atter have vi desværre en ildsvåde at berette, 
idet den Anders Fløistrup tilhørende i Seest 
Skov beliggende gård natten til i søndags er ble
vet et rov for luerne. Ilden greb med en sådan 
hurtighed om sig og på en sådan måde, at ejeren 
med familie i det blotte linned måtte søge frelse 
gennem et vindue. Desværre indebrændte hele 
besætningen.

Ejeren lider et føleligt tab, da han havde 
meget lavt assureret«.

Havde familien på gården vist pigen mere for
ståelse, var det nok aldrig gået så galt.
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