
Sogningen, 29.12.1909: 

 

 

Dr. Heiberg i Storm paa Sognefjorden.  

 

Kommunelæge Adolf Heiberg i Leikanger reiste Onsdag i Sygebesøk pr. Motorbaad til Fresvik paa den 

anden Side af Fjorden.  

 

Da han Torsdag Morgen ikke var vendt tilbage, sendtes der Baad over til Fresvik for at spørge efter 

ham. Her fik man kun den Besked, at dr. Heiberg havde forladt Stedet om Natten Kl 12. 

Det rasede hele Dagen og om Aftenen en stærk Storm. Motorbaaden var ikke af de bedste. Maskinen 

slog ofte klik. 

 

Man bgyndte nu at frygte alvorlig for at han var forulykket. Der blev sendt Bud til forskjellige Steder 

langs Fjorden for at høre om man havde seet noget til Doktoren. Men intetsteds var han at finde. 

Man var allerede overbevist om, at han var omkommet, da man ved 10-tiden Torsdag Aften modtog 

den glædelige efterretning, at Doktoren og den Mand, som havde fulgt med ham i Motorbaaden, var 

i god Behold. 

 

Men de havde hat en frygtelig Reise. Og det var med Nød og neppe de var sluppet fra det med Livet.  

Kl. 12 Nat til Torsdag var de reist ud fra Fresvik. Det blæste voldsomt og de satte Kursen over mod 

Fimreite for at komme i Læ og lægge iland der. Men midt udpå Fjorden sagde Maskinen Stop, og 

Motorbaaden drev uhjælpelig udover for Vind og Vover. 

 

Et lide Stykke indenfor Vangsnæs drev Baaden i land ved 5-Tiden om Morgenen. Der, hvor den drev i 

land, er der stupbrat Fjeld, saa det er rent et Under, at Doktoren fandt et Sted, hvor det var muligt at 

komme i land. Det lykkedes Doktor Heiberg at redde sig op i en Fjeldkløft i god Behold.  Men 

Manden, som fulgte ham, faldt ned mellem Bergvæggen og Motorbaaden. Efter store Anstrængelser 

fik Doktoren trukket i land sin Ledsager, som da var temmelig medtaget og spyttede Blod. Men han 

var stærk nok til at følge med frem til Folk. Efter en 4 Timers slidsom Vandring i Fjeld og Ulænde, kom 

de til en Gaard, hvor de ble vel modtaget og godt pleiet. 

 

Motorbaaden med Medicinkasse m.v. gik tabt.  

 

Meddelelsen om, at Doktoren og hans ledsager var kommet velbeholdne i land, vakte overalt den 

største Glæde. Man havde allerede opgivet alt Haab. 

 

 


