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FORORD.
.^or tre Aar siden udgav jeg en lille Bog: ^Af de
kloge Mænds og Koners Saga, Kulturbilleder fra
den jgdske Hede«. Bogen er forlængst udsolgt, og det
har ikke manglet paa Opfordring til at lade den ud
komme paany. Jeg har dog ment foreløbig ikke at
burde efterkomme Opfordringen. Derimod udsender jeg
paa de følgende Blade en Fortsættelse.
Min bedste Tak til Dansk medicinsk-historisk Selskab
og Den grevelige Hjelmstierne Rosencroneske Stiftelse for
den Støtte, der er ydet mig til Udgivelsen denne Gang
som sidst.
Gadbjerg i April 1922.

HANS KAU.

I. PER KRAAS1G (KRAGSIG)1)
nde i Jyllands »mørke Fastland«, i det vidtstrakte
Hammerum Herred, der ret egentlig er Hoved
sædet for det jydske Uldbinderi, ligger Sognet Skar
rild med sit Areal af 17,440 Tdr. Land. En Øbo stejler,
naar han hører om et Sogn af den Udstrækning, men
vi Jyder forbauses ikke; thi vi har Sogne med et om
trent dobbelt saa stort Areal. Der er 53/4 Mil til nær
meste Kjøbstad, Ringkjøbing, ja, siden Herning ogsaa
er bleven Kjøbstad, er der nærmest til den. Jords
monnet er bakket (nordøstlig i Sognet Bredebjerg) med
skarpsandede Jorder.
Skarrild Sogn hører til Nørrejyllands vildeste Hede
egne; næppe meget over en Tiendedel er opdyrket;
det øvrige dækkes af Lyng, til Dels i udstrakte, sam
menhængende Heder, staar der i J. P. Traps Danmarks
Beskrivelse, 2. Udgave. Denne Skildring passede vel
nok for 40 Aar siden og paa den Tid, da han levede,
hvis Liv og Virksomhed her skal omtales, men den
passer ikke i vore Dage. Ligesom de fleste andre
jydske Hedesogne er ogsaa Skarrild Sogn i den sidste
Menneskealder undergaaet stor Forandring baade med
Hensyn til Opdyrkning af Hede, Træplantning og de
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Foruden talrige mundtlige Meddelelser er der til denne Artikel be
nyttet en Afhandling af J. K. (Per Kragsigs Sønnesøn): »Et lille Stykke
Kulturhistorie fra Midt- og Vestjylland« i »Folkelæsning«, redigeret af Mads
Jepsen, Nr. 48, 1911, og et Uddrag af dette Stykke med et Par nye Oplys
ninger i Hardsyssels Aarbog for 1914, Pag. 160—64.
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mægtige Enganlæg langs de Vandløb (Skarrild Aa og
Karstoft Aa, der optages af Skarrild Aa), som gjennemstrømmer Sognet og opliver den golde Egn, takket
være Hedeselskabet, hvis Arbejde har sat sig Frugt
ikke mindst i Skarrild Sogn.
Skarrild Aa, der gjennemskjærer Sognet fra Nordøst
imod Vest, deler det i Nørre- og Sønderland.
I Sognet ligger Clasonsborg Klædefabrik (Vandmølle),
der i 1837 blev anlagt af Slesvigeren Nis Clason, og
som med sine Arbejderboliger og Skole for Fabrikarbejdernes Børn udgjør en hel lille By. Ellers findes
der ingen egentlige Landsbyer i Sognet, ligesaa lidt
som i de andre jydske Hedesogne, men kun spredt
liggende Gaarde og Huse eller større eller mindre Sam
linger af saadanne med særskilte Navne.
Ligesom de fleste andre Hedesogne har Skarrild
ogsaa i gamle Dage haft sin Hovedgaard — »Nørre
Karstoft«, der skal have været i den adelige Slægt
Ulfelds Eje, men senere være kommen til Kongen, og
Godset fraskilt. Den har derefter haft private Ejere
og er nu delt i flere Gaarde.
Paa en af disse Karstoft-Gaarde boede i forrige Aarhundrede en meget berømt »klog Mand«, kaldet Per
Kraasig (Kragsig).
Peder Pedersen (Kragsig) var født d, 28. Juli 1812
i Brandlund, Brande Sogn, hvor hans Forældre Peder
Christensen (Kragsig) og Hustru Elisabeth Pedersdatter
den Gang havde en Ejendom.
Tilnavnet Kragsig, som Slægten senere har baaret,
stammer fra, at Peder Christensen var født i Kragsig
i Brande Sogn.
I 1821 flyttede Peder Christensen (Kragsig) til Skar
rild Sogn, hvor han havde kjøbt den ovennævnte fra
Nørre-Karstoft udskilte Gaard. Det var en Gaard paa
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300 Tdr. Land, der for aller største Delen henlaa i
Hede, kun en lille Smule var opdyrket. Besætningen
var til at begynde med en Hest og en Ko, der for
uden at give Mælk til Familiens Underhold maatte
gaa i Spand med Hesten ved Markens Dyrkning. Efterhaanden fik man en Del af Heden opdyrket, og der
blev Raad til at holde to Heste, ligesom Kvægbesæt
ningen stadig udvidedes.
Her i Nørre-Karstoft kom Peder Pedersen (Kragsig)
til at vokse op. Hvor og paa hvilken Maade han har
faaet sin Skolegang, har jeg ikke kunnet faa oplyst.
Men hans Sønnesøn har fortalt, at hans Fader, altsaa
Peder Pedersen Kragsigs Søn, havde faaet sin Børne
lærdom paa følgende Maade: Der blev i Vinterhalvaaret holdt Skole i Nørre-Karstoft, sagtens af et ungt
Menneske med gode Skolekundskaber. Noget bestemt
Skolehus fandtes der vist ikke. Læreren fik Kosten
skiftevis hos Bønderne, og der hvor han paa en be
stemt Dag fik Kosten, dér samlede han ogsaa Børnene
til Undervisning. Om Sommeren har de maaske saa,
som det var Tilfældet andre Steder, en Gang om Ugen
maattet vandre hen til Degnen i Sognets Hovedskole
for at faa Lærdommen fra Vinteren holdt vedlige.
Saaledes stod det til med Skolevæsenet i Karstoft
endnu saa sent som ved Midten af forrige Aarhundrede, og det har næppe været bedre i Peder Peder
sen Kragsigs Drengetid, snarest ringere.
Det var ikke mange Fag, Børnene i de Tider bleve
oplærte i. Foruden Religion lidt Læsning, Skrivning
og Regning, dermed var alt kommen. Men hvad de
lærte, lærte de ofte til Gavns. Det er min Erfaring,
at den ældre Slægt gjennemgaaende skrev sit Modersmaal med forholdsvis større Færdighed end den yngre.
Peder Pedersen kunde baade læse og skrive sit Moders-
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maal perfekt, og Grundlaget maa han i al Fald have
faaet i Skolen, selv om han senere ved Selvstudium
har udbedret sine Kundskaber.
I Foraaret 1827 (7de April) blev han confirmeret
af daværende Sognepræst i Skarrild, Pastor Selcher,
der nævnes som en dygtig Præst efter de Tiders For
hold. Han var vistnok Rationalist, som den Tids
Præster i Almindelighed var. Dette turde blandt andet
fremgaa af, at han kalder sig for Peder Pedersen Kragsigs »Lærer«. De rationalistiske Præster yndede at
kalde sig »Religionslærere«. Pastor Selcher har i An
ledning af Confirmationen skjænket Peder Pedersen
Kragsig et »Nyt Testamente«, der endnu opbevares i
Familien, og har paa det forreste Blad skrevet: »Dette
Testamente er givet Confirmanden Per Kragsig til Er
indring om hans Lærer, der giver ham den velmente
Formaning: Tænk paa den alvidende Gud, som seer
og kjender hele Din Vandel og alle Dine skjulte
Tanker. Tænk paa Din Grav og det Øjeblik, der kal
der Dig for den evige Dommer.
Gud ledsage Dig! Det ønskes af Selcher, Sogne
præst til Skarrild.«
Medens det i Almindelighed er Tilfældet med unge
jydske Gaardmandssønner, at de en Overgang maa ud
at tjene for at se sig om og lære andre Folks Skikke
at kjende, blev dette ikke Tilfældet for Peder Kragsigs
Vedkommende. Han tilbragte hele sin Ungdom i
Hjemmet, hvor der altid var nok at gjøre med den
vidtløftige Gaards Drift, og han var tilmed sine Forældres eneste Barn.
Det skal dog bemærkes, at hans Ophold i Hjemmet
en kort Tid blev afbrudt af Lærervirksomhed. Da
Slesvigeren Nis Clason i 1837 havde anlagt Klæde
fabrikken »Clasonsborg« ved Skarrild Aa, fik Peder
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Kragsig en Tidlang Ansættelse som Lærer for Fabrik
arbejdernes Børn. Ogsaa et Vidnesbyrd om, at han
har været i Besiddelse af gode Skolekundskaber.
Under sit Ophold paa »Clasonsborg« fik han Lej
lighed til at omgaaes flere udmærkede Mænd, hvor
iblandt Fabrikejeren Clason selv. Dette bidrog i høj
Grad til at fremme hans aandelige Udvikling, og hans
Kundskabstrang blev tilfredsstillet paa forskjellig Maade.
Saaledes lærte han bl. a. det tydske Sprog, saa at han
senere kunde bevæge sig deri baade mundtlig og skrift
lig til Fuldkommenhed. Det er i saa Henseende be
tegnende, at han ofte til daglig Opbyggelse benyttede
Thomas å Kempis: »Kristi Efterfølgelse« paa Tydsk.
løvrigt vedblev han at staa i nær Forbindelse med
Clasonsborg og Fabrikejer Nis Clason, indtil denne i
Halvtredserne Hyttede til Bonn ved Rhinen.
Peder Kragsig havde ikke været Soldat. Han kan
ikke være bleven fri som »Gammelmandssøn«, hvad
jo ellers den Gang kunde lade sig gjøre; thi hans
Fader har ikke været mere end godt 50 Aar gammel,
da han var i Militærtjenestens Alder. Men saavidt
vides, led han fra Ungdommen af under en Brokskade,
og det har jo nok været den, der har gjort ham »for
stedse uduelig til al Krigstjeneste«.
Den 16de Maj 1844 holdt han Bryllup med sin
Fæstemø Maren Rasmusdatter fra Skarrild Mølle, hvor
Brylluppet stod. Derefter overtog han Gaarden i Nørre
Karstoft, medens Forældrene gik paa Aftægt, det vil
sige, de blev boende paa Gaarden hos de unge, saa
ledes som det i Almindelighed er Praksis med Af
tægtsfolk i Vestjylland. Peder Kristensen Kragsig døde
d. 6. Marts 1853 og Elisabeth Pedersdatter d. 21. No
vember 1856.
Det var ofte Tilfældet, at de kloge Mænd fik gjort
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for lidt ved deres Landbrug. Deres Interesser gik i
en anden Retning, og deres Bedrift led derunder. Jeg
har en Gang spurgt Per Kragsigs Sønnesøn, der nu
ejer Gaarden i Karstoft, hvorledes det gik hans Bedste
fader i den Retning. Han svarede med Eftertænksom
hed: »Aa, han var vel ikke af de skrappeste, men det
kunde helt godt gaa an«. Per Kragsig fortsatte i sin
Faders Fodspor med Opdyrkningen af den store Hedegaard, og det samme har hans Efterkommere gjort,
saa der er ikke megen Lynghede tilbage; men helt
forsvunden er Lyngen dog endnu ikke. Der kræves
flere Generationers Arbejde til Opdyrkningen af en
stor Hedegaard.
Men Per Kragsig var altsaa »klog Mand«, og det
er om hans Virksomhed som saadan, vi nu nærmere
skulle høre. Klogskaben havde han taget i Arv fra sin
Fader. Den gamle Peder Kristensen var nemlig ogsaa
lægekyndig. Jeg bruger med velberaad Hu Udtrykket
»lægekyndig«; thi han var ikke »klog Mand« i al
mindelig Forstand. Han brugte ingen Heksekunster
eller overnaturlige Midler i sin Lægegjerning som de
andre kloge Mænd. Hans Lægekunst var, om jeg saa
maa sige, ren og skjær Videnskab. Det vil man ogsaa
kunne forstaa, naar man hører, hvordan han var
kommen i Besiddelse af sin Kunst.
Peder Kristensen havde i sin Ungdom lært Skræderhaandværket og drevet denne Profession, indtil han
i 1804 kom til Fredericia for at aftjene sin Værnepligt
som Jæger ved sjællandske Jægerkorps 2den Bataillon.
Her var han under en Øvelse saa uheldig ved en
Kammerats Uforsigtighed, idet Lunten for tidlig lagdes
til en Kanon, at faa sin ene Haand stærkt læderet og
et Par Fingre afrevne. Han maatte tages ud af Ge
leddet og kom paa Hospitalet, hvor det synes, at han
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har inaattet opholde sig i længere Tid. Og i denne
Periode var det, at han tik lagt Grunden til sin Læge
kundskab. Hospitalslægen fattede Godhed for den op
vakte, unge jydske Bondekarl og fik Tillid til ham.
Han lod ham under hans Rekonvalescens hjælpe sig
ved Undersøgelser og Forbindinger og mange andre
Ting, hvorved Peder Kristensen fik en hel Del Kund
skaber og Indsigt i at helbrede forskjellige Sygdomme.
Det er betegnende for Tiden. Nu til Dags vilde næppe
et ungt Menneske, der var kommen paa Hospitalet,
give sig af med at studere Lægekunst, selv om Lejlig
hed dertil gaves. Der er forsaavidt heller ingen Grund
dertil, som der nu overalt, selv paa Landet, er saa temmelig
let Adgang til Lægehjælp. Men ikke saaledes den Gang.
Jeg har hørt fortælle om en gammel Bondemand,
der var bleven Jurist paa en lignende Maade som
Peder Kristensen var bleven lægekyndig. Han havde
i liere Aar i sin Ungdom tjent hos en Herreds
foged. Naar Herredsfogden kjørte ud for at holde
»Thingdag«, var den unge Mand Kudsk. For at faa
Tiden til at gaa, fik han Lov til at overvære Rets
forhandlingerne, og han fik Lejlighed til at tale med
og udspørge dem, der havde været i Retten, og har
vel sagtens ogsaa ladet sig vejlede af Herredsfogden,
hos hvem han stod højt anskreven. Kort sagt, han
benyttede Lejligheden til at sætte sig saaledes ind i de
almindelige Retsforhold, at han senere blev en ligefrem
»klog Mand« i juridisk Henseende, hvis Raad og Hjælp
søgtes af utallige Mennesker i en vid Omkreds. Der
kunde somme Tider holde en 2 å 3 Vogne i hans
Gaard med Folk, der vilde søge Raad hos ham i rets
lige Spørgsmaal. Et saadant Tilfælde kunde heller
næppe tænkes nu til Dags. Ungdommen er anderledes
og Tiden er anderledes. I vor Tid har man saa mange
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Sagførere, at den ene ikke kan spytte forden anden. Men
i vore Bedsteforældres Dage var Forholdene anderledes.
Da Peder Kristensens Tjenestetid var forbi, blev han
hjemsendt som kasseret. Var han ikke kommen til
Skade paa den Maade, var han maaske kommen i
Krig og havde sat Livet til dér. Det var jo i NapoleonsKrigenes Dage. I al Fald blev hans Uheld til Held
for mange andre Mennesker, kan man vistnok sige.
Men Peder Kristensen havde i sin Soldatertid ikke
blot vundet Hospitalslægens Venskab og Tillid, han
havde ogsaa vundet sine militære Foresattes Agtelse
og Hengivenhed. Hans Kaptejn skaffede ham saaledes
en Pension paa 38 Rbd. aarlig, og af et Brev til Peder
Kristensen fra samme Kaptejn, dateret Fredericia d. 23de
September 1809, og som endnu opbevares i Peder
Kristensens Familie, ses, hvilket kjønt og fortroligt
Forhold der kunde herske mellem en Soldat og hans
Foresatte i de Tider.
Brevet lyder iøvrigt saaledes: »Vedlagte sender jeg
Dig, gode Kragsig, Afskrift af højere Ordre, hvorefter
Du bevilges 38 Rigsdaler aarlig Pension. Bevidstheden
af at have handlet efter Pligt og Overbevisning er det
mig en dobbelt Glæde at se Din ulykkelige Skjæbne
noget lettet og mit Ønske opfyldt, saa vel som ogsaa
selv at kunne meddele Dig det. Du maa nu, gode
Kragsig, opgive mig hurtigst mulig, hvor Du ønsker,
at Din Pension maatte vorde Dig udbetalt, saa og Dit
bestemte Opholdssted, da jeg derom ufortøvet skal
gjøre Indberetning, saa at vedkommende Amtsstue,
som Du vælger, kan blive tilsagt Ordre at udbetale
Dig den af vor naadige Konge Dig forundte Pension.
Gud være med Dig, og lad undertiden i ensomme
Timer Tanken henvende sig til Din hengivne Ven og
Broder,
C. Stricker.«
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Efter sin Hjemkomst fra Soldatertjenesten holdt Peder
Kristensen Kragsig (1810) Bryllup med sin Fæstemø,
Elisabeth Pedersdatter. De bosatte sig først i Brand
lund, Brande Sogn, hvor Brudens Fader overlod dem
en lille Ejendom. Nogle Aar senere flyttede de, som
ovenfor omtalt, til Karstoft i Skarrild Sogn.
Allerede mens Peder Kristensen boede i Brandlund,
begyndte Folk at komme for at søge Raad hos ham
i Sygdomstilfælde. Der var jo gaaet Ry af, saa klog
han var bleven dernede i Fredericia. Og han havde
Held med sine Kure. Hans Navn blev bekjendt i vide
Kredse, og Folk strømmede til ham baade fra Ringkjøbing og Vejle Amter for at søge Lægehjælp. Og
kunde de syge ikke komme til ham, drog han til dem,
sædvanlig ridende paa en lille skimlet Hest og klædt
i Knæbukser og Skindtrøje, saadan som ældre Mand
folk den Gang var klædt i disse Egne.
Ligesom de gamle kloge Mænd i Almindelighed optraadte Peder Kristensen ogsaa som Dyrlæge. Der fandtes
jo ligesaa lidt Dyrlæger som Menneskelæger paa Landet
i de Tider. Og i den sidstnævnte Henseende havde
han næsten ogsaa altid Held med sig. Men som Dyr
læge overstraaledes han dog langt af sin Broder Morten
Kragsig, der, saavidt vides, var bosat i BrædstrupEgnen og var en vældig berømt Dyrlæge.
Intet Under, at Peder Kristensen fik en udbredt
Praksis. Der gaar endnu i Folkemunde mange For
tællinger om hans Bedrifter paa Lægekunstens Omraade.
Men ligesom Peder Kristensen havde lært sin Kunst
ved at gaa Hospitalslægen i Fredericia til Haande,
saaledes lærte hans Søn Peder ogsaa Kunsten ved at
gaa sin Fader til Haande. Han saa og hørte, naar
der kom Patienter, saa hvordan Faderen bar sig ad
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og rakte ham en hjælpende Haand ved Forbindinger
o. s. v., og efterhaanden kom han saaledes ind i Læge
kunsten, at han godt kunde give et Raad ud til Folk,
der kom med en eller anden Sygdom, naar Faderen
ikke var hjemme. I Faderens sidste Leveaar, da denne
var svækket paa Synet, maatte den unge Peder Kragsig
gjerne skrive Recepterne, og saaledes opdroges han
mere og mere til at tage Arven op efter sin Fader.
Gamle Peder Kristensen døde den 6. Marts 1853 —
71 Aar gammel —, og nu faldt det ligesom af sig
selv, at Sønnen maatte fortsætte hans Gjerning, skjønt
det i Begyndelsen var meget imod hans Villie. Men
Folk tvang ham næsten dertil. De kom til ham som
til hans Fader for at søge Raad, og han maatte give
efter. Og idet han dels støttede sig til sin Faders
praktiske Erfaringer og dels udvidede sine Kundska
ber gjennem Læsning af medicinske Bøger, opnaaede
han at blive langt sin Faders Overmand i Dygtighed
og Klogskab paa Lægekunstens Omraade
Blandt Peder Kragsigs Efterladenskaber derhjemme
paa Gaarden i Karstoft findes endnu en Lægebog af
Henrik Smith. Den bekjendte Humanist Henrik Smith
i Malmø (— 1563) havde en Tidlang ogsaa givet sig
af med praktisk Lægevirksomhed, men opgav det
igjen, da det kun bragte ham Tab. Derimod udgav
han senere, i Tidsrummet 1546—57, en Række Læge
bøger eller »Urtegaarde«, som han kaldte dem, hvilke
alle igjen blev samlede til en større Bog under Titel:
»Henrik Smiths Lægebog«, en Bog, der gjennem de
følgende Aarhundreder vedblev at udkomme i den
ene Udgave efter den anden, ja, endnu saa sent som
ved Midten af det 19. Aarhundrede er den udkommen
paany. Den Udgave, Peder Kragsig har ejet, bærer
Aarstallet 1577 og er prentet i Kjøbenhavn.
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Der findes ogsaa en folkelig Lægebog af nyere Op
rindelse: Den erfarne Huuslæge. En paalidelig og uund
værlig Raadgiver for Familiefædre og Modre i de
almindeligst forekommende indvortes og udvortes
Sygdomstilfælde i alle Aldere og hos begge Kjøn.
Tilligemed Angivelse af de meest brugelige og virksomste Lægemidler, fornemmelig blandt Urter og
Væxter, der kunne anvendes uden kunstig Tilbere
delse og have været bekjendte som Husraad og Folkelægemidler fra de ældste Tider. Uddraget og samlet
af danske og tydske Lægeboger, især Dr. Hufelands,
Rusts, Tissots, Richters, Ossianders og Rupprichts
Skrifter samt af Henrik Smids gamle danske Lægebog
ved M. Rasmussen. Bogen er trykt i Odense 1861.
Denne Bog ser ud til at være flittig brugt. Paa det
forreste hvide Blad har Per Kragsig nedskrevet et Ud
drag af Registeret for hurtigere at kunne finde Beskri
velsen af de hyppigst forekommende Sygdomme og
Lægemidlerne imod dem.
Desuden har han ogsaa her nedskrevet et Lægeraad, som jeg for den lidende Menneskeheds Skyld
vil anføre. Det er jo nemlig ikke saa sjældent, at
Folk kan være plaget af Kløe:
»I Fald der er Kløe i et Lem paa Mennesker eller
Dyr, kjøb saa Havsalt paa Apotheket, ca. Gram 100,
opløs det i Vand og vask dermed, man opløse lidt
ad Gangen«.
Endelig har han efterladt sig en haandskreven Sam
ling af Lægeraad, der vel hovedsagelig stammer fra
hans Fader, eller som han maaske ogsaa har faaet
fra andre Læger eller Lægebøger. Det er aabenbart
denne Samling, han mest har tyet til, naar der er
forekommet en Sygdom, han ikke har kunnet kurere
ud af Hovedet.
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Peder Pedersen Kragsig fik efterhaanden en vældig
Praksis. Han overtog ikke blot sin Faders Klientel,
men udvidede hans Omraade baade til Ribe og Aarhus
Amter. Milevidt fra kom Folk med deres syge til
ham, og milevidt fra hentede man ham til syge. Og
naar han saaledes blev kjørt tilbage fra et Sygebesøg,
vilde han altid gaa den sidste Mil til hans Hjem, har
flere fortalt. Dette havde sikkert ikke sin Grund i
nogensomhelst Overtro, men han har som ægte Jyde
sagtens syntes, at det »var retten for haardt for de
sølle Bæster« at kjøre ham helt hjem.
Han brugte ogsaa som mange af Nutidens Læger
at tage ud paa bestemte Dage og til bestemte Steder
indenfor sit Omraade for at give Consultation. Saa
ledes var han altid at træffe paa Brande Marked,
hvor han gav Consultation i Skolen, paa Assing og
Snejbjerg Markeder, Gjelleruplund, for ikke at tale
om Dalager Marked i Borris Sogn, der i tidligere Tid
var næsten ligesaa berømt som Vorbasse Marked, og
hvor Vesterbo-Pigerne vakte Opsigt med deres høje
Filthatte (Kakkelovnsrør), saadan som man kan se
dem afbildede i den Samling af Folk med danske
Nationaldragter, man i vore Dage ser rundt omkring
paa Væggene paa offentlige Steder. Paa Dalager Mar
ked havde han lejet en Stue til Consultation. Enke
Katrine Jensen i Aast, der stammer fra Borris, og som
i Confirmationsalderen led af Blegsot, Blodmangel,
har fortalt, at hun har søgt Raad hos Per Kragsig
paa Dalager Marked i den nævnte Stue. Han fore
skrev hende Vin med Safran i. Saa langt mod Syd
som til selve Vorbasse Marked, tror jeg dog ikke,
han kom.
Der er bleven sagt, at han havde faaet jus practicondi. Det passer imidlertid ikke. Men sikkert er det,
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at der var ingen, der søgte at fortrædige ham for
hans Lægekunsts Skyld. I saa Tilfælde havde han
nok ladet være med at give offentlig Consultation ved
Markederne. Og da der i hans senere Aar kom Læger
til Herning, Grindsted og flere Steder i Vestjylland,
tænkte disse ingenlunde paa at forulempe ham i hans
Praksis. Tværtimod kom han i venskabelig Forbin
delse med flere af dem, saaledes med Dr. Rose i Grind
sted og Dr. Wedel i Herning, der endogsaa i flere
Tilfælde skal have raadført sig med ham, ligesom
han vel ogsaa nok til Gjengæld har faaet gode Raad
af dem.1)
Per Kragsig skal have været i Besiddelse af en sjæl
den Duelighed til at læge Benbrud, i hvilken Retning
han ofte skal have gjort studerede Læger til Skamme.
Ligesom sin Fader gav Per Kragsig sig ogsaa af
med Dyrlægevirksomhed, men i den Henseende strakte
hans Praksis sig ikke saavidt omkring. Man sendte ikke
Bud efter en Mand, der boede flere Mile borte, til »en
Umælen«. Desuden var der næsten altid en eller
anden Mand i Byen, der her kunde gjøre Tjeneste.
Hvad der ovenfor er sagt om Faderen, gjælder
ogsaa Sønnen. Der var ingen Overtro forbunden med
hans Lægekunst; her var ingen Læsen, Signen eller
Manen eller Slaaen Kors, som de gamle kloge Mænd
ellers var saa stive i. Det er i saa Henseende beteg
nende for ham, at han aldrig havde ejet nogen »Cy
prianus«. Han undersøgte Tilfældet og udspurgte Pa
tienten ligesom en anden Læge, skrev sin Recept og
gav sin Ordre. Recepterne skrev han gjerne paa et
*) Hans Sønnesøn har dog fortalt mig, at han en Gang var bleven an
klaget for Kvaksalveri, og at det skulde være en Præst, der havde meldt ham.
Det var i hans senere Aar, at dette skete. Han maatte møde for Retten i
Give, saa Forseelsen maa vel være bleven begaaet hernede i NørvangTørrild Herreder. Men han blev pure frifunden
2
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Stykke blaat Papir. Jeg har set en af dem. Med
Recepten kunde man saa gaa til Apotheket og kjøbe
Medicinen. Han samlede ikke Urter ind St. Hansaften
som de andre kloge Mænd eller lavede selv Medicin.
Den Fortjeneste lod han Apothekerne om.
Det er mig umuligt at nævne Exempler fra Per
Kragsigs Lægepraksis i alle de Egne, hvor han fær
dedes. Jeg har ikke kunnet efterspore ham baade i
Ribe, Ringkjøbing og Aarhus Amter, men jeg kan
meddele en Række Exempler fra den Egn, hvor jeg
selv boer, og disse kunde suppleres med mange flere.
Hernede i Vejle-Egnen har han ogsaa haft en udbredt
Praksis, skjønt den ligger 6—7 Mil fra hans Bopæl.
Jens Christian paa Lille Styvel, Jelling Sogn, skulde
ned til Per Kragsig med en Kone fra sit Nabolag.
Det var nok hendes Hoved, det var galt med. Det
rygtedes, og saa vilde Niels Madsen paa Tofthøj Mark
ogsaa have sin Datter, Kirstine, med. Denne havde
Marvbetændelse i det ene Ben og havde først søgt
andre Læger uden Held. Der buldnede Benstumper
ud af Benet paa hende, og hun led ubeskrivelig, laa
og skreg af Pine. Per Kragsig gav hende et Grødomslag, der var lavet af Hørfrø og Husløg, som var
kogt sammen til Grød. Det skulde trække. Han
kurerede paa hende i liere Aar. Hun var den Gang
en lille Pige, hendes Confirmation blev udsat et Aar
paa Grund af Bensygdommen. Benet kom sig, det
blev en lille Smule kortere end det andet, saa hun
halter lidt endnu, men er ellers fuldstændig rask.
Hun blev senere gift med nu afdøde Kjøbmand Hans
Jensen i Jelling og lever nu som Enke.
Mads Bonde fra Klaushohn, en Fætter til Kirstine,
var ogsaa med paa denne Tur ned til Per Kragsig.
Han havde forvreden sit ene Knæ. Maaske det havde
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været af Led og var gaaet i igjen, daarligt var det
for Alvor, han kunde slet ikke gaa paa Benet. Han
fik Sedativvands Omslag paa. Knæet kom sig.
Hvordan det gik Konen med Hovedet, ved jeg ikke.
Hun var jo ellers den, der nærmest havde givet An
ledning til Sygerejsen. Men hun er vel nok ogsaa
bleven kureret.
Der var 6 Mil at kjøre til Per Kragsig og 6 Mil
tilbage, saa de kunde ikke gjøre Turen paa en Dag,
men maatte overnatte hos Slægtninge undervejs. Det
var en Brande Markedsdag i Juli Maaned, og de
havde haabet at træffe ham her, hvor han paa denne
Dag, som tidligere omtalt, plejede at give Consultation
i Skolen, men han var der imod Sædvane ikke den
Dag, saa de maatte kjøre helt ud til Karstoft.
Tobakspinder H. i Vejle havde været gift i flere
Aar, men der kom ingen Børn. Det var han og hans
Kone kjede af. Nu var der jo Læger nok i Vejle,
men deres Kunst stod stille over for det Fænomen.
Saa tog han ud til Per Kragsig. Hvordan denne har
baaret sig ad, melder Historien ikke noget om, men
Resultatet var glimrende. Inden et Aar var gaaet,
havde Ægteparret en Arving, og næste Aar fik de
ovenikjøbet Tvillinger, saaledes at indenfor Tidsrum
met af et Aar havde de tre Børn. Derved blev det
saa, men det var jo ogsaa al Ære værd.
Maren Høkers i Tofthøj led af Gigt i alle Lemmer.
Det havde hun gjort længe. De kørte saa over til
Per Kragsig. Han kunde nok give hende noget at
smøre med, der kunde »linne« Smerterne lidt, men
kurere hende, det kunde han ikke, dertil var Skaden
for gammel. Han gav hende noget at smøre med,
mange forskellige Slags, der skulde blandes sammen,
og som han skrev op paa en Seddel til Apotheket.
2*
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Lars Hansens Kone i Givskud, Maren Høkers Søster,
led af den samme Sygdom, og hun skulde da ogsaa
prøve Per Kragsig. Men hun blev fuldstændig kureret,
for del var ikke saa gammel Skade.
Ak ja, en Skade kan jo blive for gammel til at
kureres. Det fik gamle Maren Jenster at føle. Hun
havde i sin Aftægtsstue en gammel Bilæggerovn af
dem fra Næs Jærnværk i Norge. En Vinteraften, da
det var meget koldt, og hun havde klædt sig af, vilde
hun varme sig lidt, inden hun skulde i de kolde
Dyner. Hun stillede sig op med Ryggen til Bilægger
ovnen, men var saa uheldig, gammel og skrøbelig,
som hun var, at falde over mod den hede Kakkelovn
og brænde sig paa baade Ryggen og Bagpartiet. Hun
gik i Seng, men lukkede ikke et Øje den ganske Nat
af Pine. Næste Formiddag tyede hun til Lægen, men
da denne saa Saaret, udbrød han: Det kan jeg Pine
død ikke kurere, den Skade er for gammel. Der stod
1755 paa Bagen.
Per Mikkelsens i Gadbjerg havde en lille Dreng,
Knud, der var født med et mærkeligt Knæ, tykt og
hovent og fuldt af blaa Knuder. Ofte var Drengen i
stor Pine. Per Mikkelsen og Dorthe bestemte sig til
at drage ned og søge Raad hos Per Kragsig. Paa
samme Tid havde Martha Per Smeds ogsaa faaet et
hovent Knæ, der gjorde voldsom ondt, saa hun havde
Besvær med at gaa. Nu vilde hun da ogsaa gjerne
med til Per Kragsig. Per Mikkelsen spændte for og
kjørte den 7 Mil lange Tur til Karstoft. De bedede i
Brande baade paa Hen- og Hjemrejsen. Per Kragsig
var hjemme. Han var den Gang en gammel Mand
og sad i en »Armstol«. Han undersøgte Drengens
Knæ, men rystede paa Hovedet, her kunde han ikke
udrette noget. Og det var ikke saa sært. De havde
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tidligere været i Vamdrup hos Dr. Poulsen uden Held,
og de havde været i Kjøbenhavn med ham, og han
var bleven undersøgt af de lærdeste Professorer. De
havde sagt, at han var en interessant Dreng, men
kurere ham, kunde de ikke. Det var da ikke at for
lange, at Per Kragsig skulde kunne det. Knud lever
endnu og klarer sig helt godt med det daarlige Knæ.
Med Martha Per Smeds Knæ gik det bedre. Per
Kragsig gav hende noget at smøre med, og det hjalp,
omend Ondet jævnlig har villet vende tilbage.
Gamle Maren Horsted paa Smidstrup Mark havde
som ung Pige tjent i Karstoft, Nabo til Per Kragsig.
Hun fik Gigtfeber, men gik oppe med det og kunde
til Nød klare sig med sit Arbejde, og hvad hun ikke
kunde, blev hun fri for. Hun søgte Per Kragsig —
det gjorde de jo alle dernede, sagde hun. Hun skulde
smøre alle Ledder med »flygtig Kamfer«, som hun
udtrykte sig, og svire alle Ledder saa »snært« som
muligt med Klude. Hver Morgen i længere Tid (2—3
Maaneder) maatte hun drikke kold Enebær-The. Ma
ren nægtede ikke, at hun var bleven bedre, men rigtig
godt blev det først, da hun lejlighedsvis kom til at
kjøre med en Mand, der skulde til Palsgaard efter
Træ, og fik talt med Dr. Schlegel i Nørre-Snede, en
gammel Militærlæge, der gav hende en Elektriser
maskine. Saa blev Maren af med sin Gigt i mange
Aar. Men paa hendes gamle Dage vendte den tilbage
med fornyet Kraft. De sidste 7 Aar af sit Liv laa
hun fængslet til Sengen, krumbøjet af Gigten.
Thue Madsens Tjenestedreng i Lindeballe, Søren
Skovtrine1), fik »en Bollels« i det ene Ben. Han laa
og skreg om Natten, saa Thue ikke kunde sove. Han
kjørte saa med ham til Dr. Boye paa Haughus. Denne
*) Hans Moder boede i Lindeballe Skov og kaldtes Skovtrine.
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stod lige i Begreb med at skulle ud at kjøre. Han
tog i en Fart en Kniv og skar nogle Snit i det daarlige Sted og sagde, at nu kunde de kjøre, det skulde
nok komme sig. Men det blev bare værre. Saa sendte
Thue Bud efter Per Kragsig. Christen Hansen paa
Raabjerg hentede ham. Han undersøgte »Sølleheden«,
men erklærede, at her kunde han ikke udrette noget.
Der var flere Nerver skaaret over, og det vilde aldrig
heles. Det kom sig heller aldrig, men blev ved at
tlyde. Drengen led meget og døde i en ung Alder.
Thue kjørte selv Per Kragsig tilbage, men da de kom
en halv Mils Vej fra hans Hjem, stod han af Vognen
og vilde ikke kjøre længer. Nu kunde han nok gaa
Resten af Vejen, sagde han.
Gaardmand Hans Peter Hansens Datter i Nørskov,
der var svag fra Fødselen, gjennemgik efter Haanden
mange forskjellige Sygdomme, bl. a. led hun i længere
Tid af St. Veits Dans. Hun manglede den ene Hjerte
klap. De søgte Per Kragsig, han gav hende Medicin,
men det hjalp ikke. Dr. Boye i Jelling havde heller ikke
kunnet kurere hende. Hun døde, da hun var 25 Aar.
Hans Raabjerg paa Gjødsbøl Mark søgte ogsaa Per
Kragsig for sin syge Kone. Thue Madsen i Lindeballe
var Kudsk for dem den første Dag. Turen kunde
ikke endes paa en Dag. De overnattede hos nogle
Bekjendte undervejs, og herfra fik de nyt Forspand
til Karstoft, medens Thue blev her med sine Heste
for at hvile ud til næste Dags Hjemkørsel. Per Krag
sig kunde dog ikke udrette noget, Sygdommen var
for vidt fremskreden, Konen døde kort efter af Tæring.
Andre Lægers Kunst havde ogsaa her været forgjæves.
En Broder til Johan Arnborg i Nørskov, der havde
tjent i 6 Aar hos Sognefogden i Lindeballe, og som
derefter var kommen ned til Hejis at tjene som Avls-
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karl, tik dernede et daarligt Ben og maatte tage hjem.
Der var kommen et galt Sted paa hans ene Laar,
vistnok en Brandhyld. Per Kragsig blev hentet og
kurerede paa ham, det bedste han kunde, men Kuren
lykkedes ikke. Den unge Mand døde. Sognefoged
Christen Melkjorsen i Lindeballe, den unge Mands
tidligere Husbond, kjørte Per Kragsig tilbage. Sogne
fogdens Søn, der som lille Dreng var med paa den
Tur — det er godt en 40 Aar siden — har fortalt,
at da de kom til et Sted, der hedder Døvling i Skarrild Sogn, vilde Per Kragsig ikke kjøre længere. Her
havde han nogle Slægtninge, han vilde besøge, og
Resten af Vejen vilde han gaa, eller ogsaa skulde
han nok blive kjørt hjem derfra, sagde han.
Sognefoged Mathias Damgaards Hustru i Thyregod
havde faaet daarlige Ben efter Barselseng. Man søgte
Dr. Boye, Haughus, og Dr. Poulsen, Vamdrup, men
det hjalp ikke. Saa kjørte man ned til Per Kragsig.
Der var langt. Den første Dag naaede man til Branduhre og overnattede hos Slægtninge dér. Næste Dag
gik Turen videre til Karstoft. Paa Hjemvejen maatte
man kjøre om ad Herning for at faa Medicin. Det var
extra liere Mil. Desværre hjalp Per Kragsigs Raad
ikke. Konen lider den Dag i Dag af daarlige Ben.
Man havde den Gang ingen Læge nærmere end i Ry
og intet Apothek nærmere end Brædstrup ved Horsens,
og det var mange Mil begge Dele.
Børnene paa Brejnhoved, Give Sogn, havde faaet
Kighoste. Det er mange Aar siden; thi den af de 3
Søskende, der har fortalt mig det, er nu 84 Aar. Der
var to Søstre og en Broder. Man søgte Raad hos Per
Kragsig. Han ordinerede, at Pigebørnene skulde spise
»Hvalrav« og Rosenhonning1). Drengen, der maatte
x) Hvalrav er Spermacet af Kaskelotten eller Spermacethvalen.
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antages at være af en stærkere Konstruktion end Pige
børnene, skulde have Hundefedt med Sukker i. Det
maa have været en streng Medicin at faa ned. Paa
den ene af Pigebørnene kurerede han ogsaa for Hikke.
Hun skulde have Vin med en Masse Nelliker, stødt
i en Morter1).
Søren Skøts Søn fra Lindeballe, der tjente hos Mads
Givskov paa Givskov, havde faaet Bylder over hele
Kroppen. Her maatte Per Kragsig ogsaa til med sin
Kunst, og det lykkedes ham at skaffe den unge Mand
af med de fæle Bylder. Han gav skrap Medicin. Det
gjorde ondt. Han skulde have Æggeblomme med Salt
i lagt paa Saarene.
I Gaarden »æ Slot« i Branduhre var deres »Gam
melmor« (Aftægtskonen) bleven syg. Hvad hun fejlede,
ved jeg ikke, men hun var ren skidt. Per Kragsig
blev hentet, og han snakkede saadan med hende, at
hun blev rask med det samme uden anden Medicin.
Hendes Mand (Gammelfaaer) blev naturligvis glad og
udbrød: »A trowr Pinedø, te han ka kurer Folk med
jenle Snak«.
Ja, ja, der gives nu Sygdomme, der kan kureres
med Snak. Jeg har kjendt flere Læger, der har været
i Besiddelse af den Egenskab at kunne kurere, i al
Fald lettere Tilfælde, med »jenle Snak«.
Per Kragsig skal have haft en ganske særlig Evne
til at tale med syge Folk og til at berolige dem. Der
var i hans Væsen og hele hans Optræden noget saa
absolut tillidvækkende, der gjorde, at hans Patienter
fik Tiltro til ham, og det er jo en betydningsfuld
Egenskab hos en Læge.
9 Det er dog formodentlig den ældre Per Kragsig. her er Tale om;
men den yngre, der havde studeret under sin Fader, vilde vel have for
ordnet den samme Kur.
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Som Flertallet af de ovenfor anførte Fortællinger
om Per Kragsigs Lægevirksomhed udviser, var det ofte
efter at andre Lægers Hjælp forgjæves var forsøgt, at
man tyede til Per Kragsig. Men det modsatte kunde
ogsaa være Tilfældet, hvad følgende Historie vidner
om: Der kom en Gang en Mand ind til en Læge for
at søge Raad. »Det er Gigt«, sagde Lægen. »Nej, det
er Jægt«, svarede Manden, »de sejer Fannemæ Per
Kraasig«. Denne Mand havde altsaa været hos Per
Kragsig først.
Endelig skal jeg fremdrage et Par Exempler fra Per
Kragsigs Praksis i hans nærmeste Hjemegn, og som jeg
har fra Artiklen om ham i Hardsyssels Aarbog for
1914, Pag. 161—62.
Der var en Karl, der havde været saa uheldig ved
Maskineriet i Clasonsborg Fabrik at faa baade Hud
og Kjød revet af hele Overdelen af den ene Haand,
og da Per Kragsig ikke var hjemme, tyede de til Lægen
i Tarm, og han smurte Haanden med noget og for
bandt den. Et Par Dage efter kom Per Kragsig til
fældigvis ind, hvor Karlen var, og han kunde da lugte,
at det var galt fat med Saaret, og sagde saa: »Det
er sandelig galt med den Haand«. Per Kragsig tog
derpaa Bindet af, rensede Haanden og brugte det bedste
Raad, han vidste, og Haanden blev helbredet.
Det var et Sted, saavidt vi husker ret, i Skarrild,
at man var ved med en Rendbuk at drive Pæle ned
ved en Aa, og da Rendbukken ikke stod rigtig, og den
skulde rettes, passede de, der skulde rette den, ikke
bedre paa, end at den væltede, ramte en Karl paa
Hovedet, skar en lang Rift der og flængede Huden
næsten helt ned til Øret. Per Kragsig blev hastig
hentet, og han rensede Skaden, trak saa den løsnede
Hud op paa sin Plads og fæstede den til den fast-
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siddende Hud med Hefteplaster. Han brugte derpaa
en lægende Salve, og 14 Dage efter var Karlen igjen
arbejdsdygtig.
Man kom overhovedet til Per Kragsig med alle mu
lige Slags Sygdomme. Undertiden kom man ogsaa med
sindssyge. Saaledes kom der en Gang kjørende to
Søstre. Den ene var »towwele«, den anden var »rele«
nok, men var taget med for at passe paa Søsteren.
Per Kragsig var ikke hjemme, men de vilde endelig
vente, til han kom hjem. Og hvad sker? Hen paa
Eftermiddagen blev den Søster, der ellers var »rele«,
ogsaa »towwele«, sagtens smittet af den anden Søster,
og begyndte at tale vildt ligesom denne. Den gamle
Maren Kragsig var ulykkelig. Der sad hun nu ene
med to »towwele« Mennesker. Hvad Per Kragsig har
gjort ved dem, da han var kommen hjem, véd jeg
ikke. Han har kanske kureret dem med »jenle Snak«.
Per Kragsig havde ingen faste Takster for sin Lægegjerning. Han tog, hvad Folk gav ham. Meget ofte
fik han ingen Ting. Af fattige Folk tog han aldrig
noget, behøvede det for saavidt heller ikke, som han
var en velstaaende Mand. Han var tillige en godsindet
Mand, hvem det var en Glæde at være sine lidende
Medmennesker til Hjælp.
Men det var ikke blot de syge, der søgte Raad og
Hjælp hos Per Kraasig. Kundskabsrig, oplyst og prak
tisk, som han var, søgte Folk ogsaa hans Bistand og
Vejledning paa mangfoldige andre Omraader. »Erfaren
Mand er god at gjæste«.
Han synes ligefrem at have været en Slags Vinkel
skriver i Egnen. Naar Folk skulde have skrevet An
søgninger eller andre Dokumenter, tyede man til hans
Hjælp. Han skrev godt og havde let ved klart og be
stemt at fremsætte sin Tanke paa Papir.
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Han var ligeledes i Besiddelse af en lille poetisk
Aare, der ogsaa blev taget til Indtægt af Befolkningen.
Det var nemlig Skik den Gang, at naar nogen døde,
skulde der laves Gravskrift over ham. Peder Kragsig
blev saaledes ogsaa Egnens Gravskriftdigter, og der
findes endnu i mange Hjem Gravsange af ham ophængt
i Glas og Ramme.
Hans gode Evner og praktiske Forstand blev na
turligvis ogsaa taget i Kommunens Tjeneste. Han var
i flere Aar Medlem af Skarrild Sogneraad, der dog
ikke bebyrdede ham med Formandsposten i den Tanke,
at han havde nok at tage Vare paa endda. Derimod
var han Sogneraadets dygtige og paalidelige Kasserer.
I Per Kragsigs Hjem gik det daglig ud og ind baade med
syge og sunde, og der øvedes en udstrakt Gjæstfrihed.
Det passede fuldtud paa Per Kragsigs Hus, hvad
Hostrup synger:
»Gjæstfrihed møder den Vandringsmand
Langs med de trange Veje.
Aldrig han spørges om hvem eller hvad,
Bordet venter med 01 og med Mad,
Huset ham venter med Freden;
Mild er Værtinden og Værten er glad
paa Heden.«

Per Kragsig og hans Hustru kunde ikke godt taale,
at nogen skulde gaa sulten fra deres Dør.
Per Kragsig var fra sin Ungdom og til højt op i
Aarene ogsaa Egnens Spillemand. Violin og Klarinet
var Datidens Hovedinstrumenter. Violinen brugtes
over Borde og i Dansesalen ved de store Bryllupper.
Klarinetten benyttedes til udvortes Brug, om jeg saa
maa sige. Om Morgenen, naar Gjæsterne rullede ind
i Brylhipsgaarden, blev de modtaget af Klarinettens
Toner, og de lød ogsaa til og fra Kirken, og naar
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Gjæsterne igjen om Natten eller henad Morgenstunden
rullede ud af Bryllupsgaarden, Hk de igjen et Stykke
paa Klarinetten.
Spillemanden var en vigtig Person i gamle Dage
paa Landet. Hans og Kokkekonens Assistance maatte
man først sikre sig, naar der skulde være Bryllup
eller andre Gilder. Præst og Degn kunde vel heller
ikke undværes, men de kom i anden Række; de
maatte indrette sig, som de kunde.
»Musikantren’ vi ej maa forglemme, han muntrer
hele vor Flok«, sang man. Og Per Kragsig muntrede
ikke blot med sin Violin, men ogsaa ved Fortællinger.
Naar Folk ved et Gilde var kjørt træt med Dansen
og trængte til at puste lidt, udfyldte han Pauserne
med sine Historier. Han skal have haft en ganske
glimrende Evne til at fortælle.
Spillemandens Skaal blev drukket: »Og dette skal
være Musikantren til Ære, Hurra«. Af og til i Afte
nens og Nattens Løb fik han sig en Kaffepuns: »Spille
mand, spil op, her er Punse nok«. Han kunde jo
nok blive tør i Halsen af den megen Støv, der
hvirvledes op om ham, og Fødderne kunde nok blive
kolde, især naar Dansen foregik paa et stampet Ler
gulv. Spillemandens »Kop« gik rundt. En gik med
en Tallerken, en anden bar en Bakke med Brænde
vinsflaske og Snapseglas; der vankede en Snaps til
den, der lagde Skillinger paa Tallerkenen. Ja, det
var ikke nogen daarlig Forretning at være Spillemand
i de Tider. Jeg ved tilfældigt fra et bestemt Bryllup,
hvordan Offeret faldt. Præsten fik i Kirken 30 Kr.,
men Spillemandspengene beløb sig ved samme Bryl
lup til 80 Kr. »Der er Forskjel paa Fisk, sagde Man
den, han kjørte rundt med Tudser«.
Peder Kragsig har indført i sin Dagbog alle de
Bryllupper og Julegilder, hvortil han har leveret Mu-
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sikken, ialt 208 Bryllupper og ligesaa mange Jule- og
Høstgilder, og han har optegnet, hvor stor en Indtægt
hans Musik har bragt ham.
Det er betegnende, at medens han har ført Bog
over sine Indtægter ved Musikken, saa synes han
aldrig at have optegnet noget om, hvad han har tjent
ved sin Lægegjerning. Det har, som vi ovenfor har
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antydet, næppe været saa meget, at det kunde betale
sig at føre Regnskab derover.
Per Kragsig var ogsaa en ivrig Jæger. Ved Efteraarstid, naar Hønse- og Harejagten var inde, og Ur
kokken fløj skogrende hen over Lyngtoppen, saa man
ham med Bøssen paa Nakken gjennemstrejfe Heden.
Næppe kan man tænke sig et herligere Jagtrevier end
det, han var omgivet af. Naturligvis kunde han ogsaa
fortælle mange Jagthistorier. Det kan jo alle Jægere.
Intet er saa skikket til at sætte Fantasien i Bevæ
gelse som Jagtsporten. Allerede som 16—17 Aars
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Knægt skal han paa sine Jagtture liere Gange have
været i Selskab med ingen ringere end selve Steen
Steensen Blicher.
Skjønt Per Kragsig i mange Henseender var forud
for sin Tid, kunde han dog ingenlunde forlige sig med
alt det nye, der i hans Tid brød frem, baade paa
Aandslivets og det materielle Livs Omraade. Han var
en udpræget konservativ Natur, der holdt fast ved
det gamle, ved det fra Fædrene nedarvede. Højskole
bevægelsen, Skyttesagen o. s. v. saa han paa med Mis
tro; men det var han ikke ene om den Gang. Selv
Hedeselskabet og Oberstløjtnant Dalgas’s energiske
Arbejde for Hedeboernes Vel saa han paa med Skepsis.
Ogsaa i religiøs Henseende var han en konservativ
Natur. De nyere kristelige Livsretninger, som brød
frem i Tiden, havde han ingen Sympathi for. Grundt
vigs Tale om det døde Skriftord i Modsætning til
Livsordet fra Herrens Mund forstod han ikke, og det
syntes han, var falsk Lærdom. Derimod blev han en
Overgang stærkt grebet af Indremissions Forkyndelse,
som han syntes passede bedst med den hellige Skrift.
Det var vistnok under Vilhelm Becks og Johannes
Clausens bekjendte Missionsrejse paa disse Egne i
Efteraaret 1865, at dette skete. Han solgte da baade
sin Violin og Klarinet; men da senere hans Sønnesøn
i 12—13 Aars Alderen fik fat i en Violin, lærte han
dog ham at spille alle sine gamle Danse og Arier, og
denne fik aldrig noget Indtryk af, at han saa noget
galt deri. Egentlig Missionsmand blev han vel altsaa
ikke. Han var og blev vistnok nærmest en Mand af
gammel luthersk Skole. Morten Luthers Prædikenbog,
Scrivers Sjæleskat og først og fremmest den hellige
Skrift var de Kilder, han daglig øste af. Han var for
trolig med sin Bibel som kun faa Lægmænd. Og han
var — er der bleven sagt om ham — en stærk Bøn-
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nens Mand, der barnlig og enfoldig lagde al sin Gjerning frem for Gud, baade i Bøn og Taksigelse; derfor
fulgte ogsaa rig Velsignelse saa øjensynlig al hans
Gjerning.
Med sin Hustru Maren Rasmusdatter havde Per
Kragsig 3 Børn, 2 Sønner og 1 Datter. Denne sidste døde
i 14 Aars Alderen. Ligeledes døde ogsaa den ene Søn,
Rasmus Kragsig, ugift i Hjemmet i en yngre Alder.
Den ældste Søn, Peder Kragsig, overtog Gaarden, der
kaldes »Sandgaard«, i Aaret 1873, og den gamle Per
Kragsig og Maren Rasmusdatter gik paa Aftægt.
Per Kragsig fik sig bygget et lille Aftægtshus ved
Siden af Gaarden. Aftægtshuset staar der endnu, ufor
andret som i Per Kragsigs Tid, medens selve Gaarden
er bleven ombygget i nyere Tid. Her henlevede Per
Kragsig sine 22 sidste Aar, stadig beskjæftigende sig
med Lægegjerning, for saa vidt nogen kom for at
søge hans Raad. Hans Praksis blev vel nok mindre
udstrakt efterhaanden, som han ældedes, og efterhaanden som liere studerede Læger bosatte sig i Egnen.
Per Kragsig døde 6. Oktober 1895 i en Alder af 83
Aar. Det spurgtes viden om og vakte Deltagelse, da
gamle Per Kragsig havde lukket sine Øjne. Han var
i sit lange Liv kommen i Forbindelse med utallige
Mennesker. Overalt havde han været velset og afholdt
paa Grund af sit venlige og ligefremme Væsen, der
skaffede ham Venner baade blandt høje og lave. Og
mangfoldige Mennesker stod i Taknemmelighedsgjæld
til ham for Raad og Daad baade i legemlig og aande
lig Henseende.
Hans Hustru, Maren Rasmusdatter, overlevede ham
i 16 Aar og døde i Aaret 1911 i en Alder af 97 Aar.
Nu hviler de ved hinandens Side paa Skarrild Kirkegaard, hvor en Mindesten dækker deres Grav.

HANS CHRISTIAN LAURSEN
PAA BALLE MARK.
aa venstre Side af Ringkjøbing-Vejle Landevej,.
naar man Vest fra er kommen op over »Balle
Hywbjerg«, laa der i tidligere Tid et ensomt belig
gende lille Hus med fire Fag Vinduer og en Dør i
Midten, og foran dækket af en lille Have. Fra Vejen
saa det ud, som Huset laa i Udkanten af en Skov,
men kom man nærmere, viste det sig, at det laa paa
et fremspringende Punkt med en dyb Hulvej bagved,
hvortil to mindre Veje, en for hver Ende af Huset,
førte ned, medens det var Hulvejens skovklædte Sider,
der afgav Baggrund for Bygningen. Huset var et
Fæstehus fra en af Gaardene i Balle By, Bredsten
Sogn, der ligger lidt østligere ved samme foran nævnte
Landevej.
Her boede i mange Aar en af Vejle-Egnens mange
kloge Mænd, Hans Christian Laursen, hvis Navn og
Bedrifter endnu lever i Folkemunde.
Hans Christian Laursen blev født paa Kjeldkjær
Mark, Bredsten Sogn, d. 17de Juli 1817.1) Han var
Søn af Væver Laurs Johansen og Hustru Maren Jeppesdatter — Laurs Væver og Maren Vævers, som de
kaldtes i daglig Tale. Ægteparret skal have stammet

P

x) Mærkelig nok staar han ikke anført blandt de fødte i Aaret 1817 i
Bredsten Sogns Kirkebog. Men i Anledning af hans Confirination er det
oplyst efter Attest fra Kirkebogen i Jelling, hvor han er døbt d. 21. Sep
tember 1817, at han er født paa Kjeldkjær Mark, Bredsten Sogn, d. 17.
Juli 1817.
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fra Tørring ved Horsens. Hjemmet var fattigt, og der
var en stor Børneflok, hvis Medlemmer blev mere
eller mindre uheldige allesammen. Navnlig blev flere
af dem drikfældige, hvad ogsaa blev Tilfældet med
Hans Christian, for at sige det straks.
Sin Børnelærdom har Hans Christian Laursen sik
kert nok faaet i Bredsten Skole, der den Gang laa
paa samme Plads, som den endnu ligger, umiddel
bart ved Siden af Bredsten Kirke. Maaske har han
ogsaa gaaet i Skole andet Steds; thi paa Grund af
Hjemmets Fattigdom og store Børneantal har han
allerede tidligt maattet ud at tjene. Men Begyndelses
grundene til hans Visdom er i al Fald bleven givet
ham her.
Lærer ved Bredsten Skole var i disse Aar en Se
minarist ved Navn Gyde Christian Kloster. Han skal
have været en efter Tidens Forhold meget dygtig
Lærer, i al Fald roses han højt af sine Foresatte. Der
fortælles, at Skolens Børneantal i hans Tid steg fra
c. 100 til 160 Børn, og han var ene om Arbejdet, saa
han har nok kunnet faa Brug for sin Dygtighed.
Sligt vilde ikke kunne lade sig opføre i vore Dage.
Men netop paa den Tid havde man opfundet en ny
Undervisningsmaade, i Følge hvilken det blev muligt
for en enkelt Lærer at undervise en forholdsvis tal
rig Børneflok. Det var den saakaldte »Indbyrdes Un
dervisnings Methode«, som var kommen til Højbords
her i Landet, takket være Kong Frederik d. 6tes Be
gejstring og utrættelige Arbejde for at indføre Methoden i alle Danmarks Skoler. Og Kongens Bestræ
belser lykkedes saa vel, at den indbyrdes Undervis
ning i Aaret 1833 blev anvendt i de 2110 af samt
lige Landets 2461 Skoler, og den var ogsaa bleven
indført i Bredsten Skole.
3
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Methoden bestod hovedsagelig deri, at Læreren ved
Brug af en »Signalpibe« ordnede og ledede Arbejdet,
medens Børnene underviste hverandre ved Hjælp af
trykte Tabeller i de forskjellige Fag, Læsning, Reg
ning og Skrivning o. s. v. Paa nogle af Læsetabellerne
fandtes et kort Uddrag af Troeslæren, og paa den
Maade tik Børnene deres Religionskundskaber i Or
den. Selv Gymnastikken, der havde en høj Stjerne
hos Kong Frederik, blev indøvet efter samme Prin
cip. Hele Maskineriet gik som efter en Snor, alt blev
lært mekanisk, Ramseriet sad i Højsædet, og ved
Undervisningen var der ingen Brug for Lærerens
Personlighed.
Efter denne Methode har Hans Christian Laursen
altsaa faaet indprentet sine Skolekundskaber.r)
Første Søndag efter Paaske 1833 blev Hans Chri
stian Laursen confirmeret. Sognepræsten, Provst Laurberg, var en myndig Mand af den gamle Skole. Efter
den Tids Skik sagde han »Du« til alle Sognets Folk,
og han saa paa dem fra oven af og nedad. Det var
med en vis Bæven, de traadte ind i hans Stue og
hørte hans barske Stemme: Hvad vil han? De fryg
tede ham, og der var næppe nogen, som elskede ham.
I religiøs Henseende var han Rationalist. Der for
tælles, at naar han fra Prædikestolen havde talt om
et af de guddommelige Underværker, føjede han ofte
til: »Hvis det ellers er sandt«, i Lighed med Præsten
paa Hveen, der, da han havde prædiket saa rørende
om de guddommelige Sandheder, at alle Tilhørerne
græd, føjede trøstende til: »Gråter icke, mine venner,
det turde vara logen alt i hopa«.
*) Om Lærer Kloster og den »Indbyrdes Undervisnings Methode« i
Bredsten Skole jfr. »Vejle Amts Aarbøger 1916, Pag. 28—29 (En Brydnings
tid, Skildringer fra Bredsten Sogn, af Friskolelærer M. Jensen Sinning,
Balle).
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Som den Tids Præster i Almindelighed var
ogsaa Provst Laurberg en ivrig Landmand. Bredsten
Præstegaard er næsten lige saa stor som en lille Herregaard, og han drev den med Dygtighed og Akkura
tesse. Kunde hans egne Folk ikke overkomme Ar
bejdet, sendte han blot Bud ud til Bønderne, at de
skulde komme at hjælpe i Høst og Slet, eller naar
der skulde kjøres Gjødning ud o. s. v. De adlød straks;
der var ingen, der turde kny. Selv Sognets Drenge,
forlangte han, skulde komme at luge hans Gaardsplads.
I sin agrariske Iver tog han det ikke saa nøje med
Sabbaths-Budet. Møller Plambæk i Tofthøj, der den
Gang tjente som Møllersvend i Kvak Mølle, har for
talt, at naar Provsten Søndag Morgen kjørte til Ski
bet Kirke, som den Gang var Anneks til Bredsten,
havde han ofte en Sæk Korn med, der skulde males,
mens han var i Kirke, saaledes at han kunde faa det
med sig hjem paa Tilbagevejen. Det fandt Plambæk
sig i baade to og tre Gange, men saa blev han kjed
af det, og tænkte, at han skulde se, om han ikke
kunde narre Provsten. Saa en Søndag Morgen, da
han havde paa Fornemmelsen, at denne vilde komme,
klædte han sig i sit Søndagstøj og stod udenfor ved
Møllen. Ganske rigtigt, Provsten kom med en Sæk
Korn til Maling. »Det var da slemt, Hr. Provst«, sagde
Piam buk, »a vild’ da grow gjærn ha væt te Kjerk i
Daw«. Den kunde Provsten ikke stikke. Han kunde
jo dog ikke være bekjendt at forhindre Møllersvenden
i at komme i Kirke.
Som Provst var Laurberg ogsaa uhyre striks. Kirkeforstanderskaberne frygtede ham, for ikke at tale om
Provstiets Lærere. Han drev det tilsidst saa vidt, at
han blev nødt til at søge sin Afsked som Provst.
3*
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Men skjønt Folk frygtede ham, kunde han dog
stundom komme i med sin Overmand. En Dag kom
en ældre Pige, der havde faaet et uægte Barn, indtil
ham. »Goddag Jomfru Harvæt« (har været) sagde
Provsten spydigt. Men hun var ikke tabt bag af en
Vogn. »Goddag Provst Harvæt«, svarede hun. „A haar
mist mi Mødom, for de a vaar fo gue, men Di haar
mist djer Provstedom, for de Di vaar for gal«. Den
kunde Provsten ikke give igjen paa.
Særlig striks var Provst Laurberg over for sine
Confirmander. Vé den, der ikke havde sine Religions
kundskaber i Orden, han blev »afvist« den ene Gang
efter den anden. Det hændte ikke saa sjældent, at
nogen maatte »gaa om« det ene Aar efter det andet,
saa han blev næsten 20 Aar, inden han blev confirmeret. Mod de flinke Børn var han derimod ikke
slem. Der er flere gamle Folk i Bredsten Sogn, der
mindes deres Confirmationstid med Glæde.
Helt ubestikkelig var Provst Laurberg nu ikke. Det lød
jo af og til i Vinterens Løb baade til den ene og den
anden af Confirmanderne: »Du bliver ikke eonfirmeret
i Aar«, men naar saa de vedkommendes Forældre
bar sig ad ligesom Jens Jensens Forældre i Blichers
»Æ Bindstouw«, da de vilde have deres Søn fri for
Soldatertjenesten: De gik »op i Prejstgoeren mæ en
Brik Smør aa en mægte stuer swot Kok«, saa fandt
Stakkelen i Reglen Naade for Provstens Øjne og slap
igjennem Confirmationen.
En Gang kom en Mand, der var bange for, at hans
Søn skulde blive afvist, ind til Provsten for at tale
med ham om den Sag. Manden havde en Kurv paa
Armen, hvori der var en stor, levende Hane, der
strakte sin Hals ud af Kurven. Han satte Kurven
inden for Døren og fremførte sit Ærinde for Provsten.
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Til at begynde med var denne kun lidet medgjørlig,
men han blev efter Haanden mildere stemt, i det han
i Samtalens Løb stadig kastede et Sideblik hen til
Hanen, og han lovede tilsidst, at Drengen nok skulde
blive confirmeret. Faderen sagde da bevæget Farvel
og mange Tak og gik med sin Kurv. Nu havde Prov
sten jo lovet, at Drengen skulde nok blive confir
meret, og han kunde jo da ikke være bekjendt at gaa
fra sit Ord. »En Mand er en Mand og et Ord er et Ord«.
Hans Christian Laursen var 157« Aar gammel, da
han blev confirmeret, det kunde næsten tyde paa,
at det ikke er lykkedes for ham første Gang. Ved
tegningen i Kirkebogen: Temmelig god af Kundskab,
kunde jo ogsaa vidne om, at han ikke har været noget
særlig stort Lys. For sit øvrige Forhold har han
derimod faaet Karakteren: »sædelig«.1)
Som ungt Menneske lærte Hans Christian Laursen
Snedker- og Tømrerhaand værket, og efter udstaaet
Læretid har han formodentlig arbejdet hos forskel
lige Mestre som Svend, men derom har jeg ikke kun
net faa nærniere Oplysning.
Da han var kommen saa vidt, at han mente at
kunne sætte Foden under eget Bord, som man siger,
forlovede han sig med en ung Pige ved Navn Karo
line Pedersen Buch, Datter af en Skolelærer Buch i
Randbøl. Hendes Fader var død, og hendes Moder
boede som Enke i Tørskind, hvor Datteren var hjemme
hos hende, da Hans Christian lærte hende at kjende,
er der bleven mig fortalt.
I Følge Bredsten Sogns Kirkebog holdt Ungkarl
Hans Christian Laursen (26 Aar) og Pigen Karoline
Kirstine Pedersdatter (22 Aar) deres Bryllup i Bredsten
*) Om Provst Laurberg, se ligeledes »Vejle Amts Aarbøger« 1916, Pag.
39-51.
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Kirke d. 10de August 1843. Brudgommen havde da Op
hold paa Kjeldkjær Mark, sagtens hos sine Forældre,
og Bruden paa Ollerup Mark, Bredsten Sogn, hvor
hun maaske har tjent eller boet hos sin Moder.
Ægteparret boede først en Tidlang i et lille Hus,
som Hans Christian selv havde bygget, yderst ude
paa Balle Mark. Det laa og ligger endnu paa venstre
Side af Landevejen, naar man kjører fra Balle Vest
paa. Senere flyttede de altsaa, som ovenfor nævnt,
ind i det lille Hus ved »Balle Hywbjerg«.
Hans Christian Laursen var altsaa Snedker og Tøm
rer, og han var en dygtig Snedker. I mange Aar
havde han om Sommeren jævnlig Arbejde hos den
bekjendte Bygmester og Gaardmand Søren Frederiksen
i Balle, der var en skattet Bygmester paa Egnens
Herregaarde. Han kunde i sine Velmagtsdage have
indtil 40 Svende i Arbejde paa én Gang. Da han for
ca. 40 Aar siden gjorde sin Datters Bryllup var, for
uden Slægt og Venner, hele hans Kundekreds indbudt
og deriblandt Egnens forskjellige Herremænd. Bryl
luppet stod i flere Dage med fuld Musik, Forridere
til Kirken o. s. v., og der var flere Hundrede Menne
sker tilstede, ret et Bryllup i gammeldags Bondestil,
som der gaar Ry af den Dag i Dag.
Hos Søren Frederiksen havde Hans Christian Laur
sen, som sagt, jævnlig Arbejde, men ellers arbejdede
han for egen Regning, og om Vinteren var han beskjæftiget hjemme paa sit Værksted, med hvad der
tilbød sig. Han kunde ogsaa lave Møbler.
Ved sit Giftermaal med Karoline Buch fik han sin
Svigermoder, Lisbeth Buch, i Huset. Lisbeth Buch
var Heks og klog Kone. Der fortælles, at hun kunde
malke andre Folks Køer, naar hun stak en Gaffel i
Loftsbjælken derhjemme og malkede paa den. Hun
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havde mange Bøger, bl. a. ogsaa »Cyprianus«, og skal
allerede som Degnekone i Randbøl have drevet Klogkone-Virksomhed ude i de Egne. Derom har jeg dog
ikke kunnet faa noget nærmere oplyst, da dette nu
ligger et Hundrede Aar tilbage i Tiden. Folk var
vældig bange for Lisbeth Buch eller lange Lisbeth,
som hun ogsaa kaldtes paa Grund af sin høje Skik
kelse.
Fra Svigermoderen havde Hans Christian Laursen
sin Klogskab. Hos hende havde han studeret, og hen
des Bøger arvede han. Ellers plejede Klogskaben
gjerne at gaa i Arv fra Fader til Søn eller fra Moder
til Datter, men i dette Tilfælde er den altsaa gaaet i
Arv fra Svigermoder til Svigersøn. Datteren synes
derimod ikke at have haft noget med den Sag at
gjøre.
Hans Christian Laursens Hustru, Karoline, døde
1863, d. 8. Februar, 41 Aar gammel, og Svigermode
ren Lisbeth Buch, d. 18. November 1864.
Med Karoline Buch havde Hans Christian Laursen
en Søn, Peder Buch Hansen. Han blev Snedker lige
som sin Fader, men var iøvrigt en Tusindkunstner,
der kunde »danne« lidt ved alt muligt, der gik til
Bræk for Folk. Han boede baade i Lindeballe og
Bingive Sogne, og døde for en Del Aar siden nede i
Sønder Omme Sogn.
Nu sad Hans Christian altsaa ene derude i det lille
Hus ved Balle Hywbjerg, og det har sikkert ikke gavnet hans Hang til de stærke Drikke. Nu var der
ingen til at holde igjen paa ham. Hans afdøde Hustru
skal have været en tlink Kone, der havde en god Ind
flydelse paa ham, og man hørte i hendes Tid aldrig
andet, end at det gik fredeligt og godt af derude.
Efter at have været Enkemand i 11 Aar, indlod
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Hans Christian sig paany i Ægteskab. Men denne
Gang var han desværre ikke saa heldig som første
Gang. Det var en »Rasmus«, han kom i med. Hun
var 22 Aar yngre end han, og det var vel heller ingen
Gavn til. Ægteskabet blev ulykkeligt, og det førte til,
at Hans Christian med stedse større Kjærlighed klam
rede sig til Brændevinsflasken.
Hans anden Hustrus Navn var Mette Kirstine Iver
sen, og de blev viet i Bredsten Kirke d. 5te Maj 1874.
Hun var Datter af en til Bredsten Sogn indvandret
Fynbofamilie og var født i Orte Sogn paa Fyn d.
25de Februar 1839. Hendes Fader, Iver Knudsen,
drev Uhrmagerprofessionen og boede paa Balle Mark.
Da Mette Kirstine i Anledning af sit forestaaende
Giftermaal med Hans Christian var et Ærinde inde
hos Søren Hansen i Balle, som den Gang var Sogneraadsformand, sagde Søren Hansen til hende: »Du
skal betænke Dig to Gange, inden Du gifter Dig med
Hans Christian«. »Ak, lille Søren, a haar betænt mæ
trej Gaang«, svarede hun, men hun tog ham alligevel.
Samtidig med, at Hans Christian bejlede til hende,
kunde hun ellers have gjort et godt Parti. Hun kunde
have faaet en Mand, der kaldtes Peder Træben, nede
i Skibet, men hun vilde ikke have en Mand med
Træben. Peder Træben smidskede for hende, hun
skulde betænke, sagde han, at han havde en Gaard
og gode Omstændigheder — »og Kjød ved den ene
Side<, føjede hun spottende til, idet hun hentydede
til hans Træben.
Hans Christian gik altsaa af med Sejren, fordi han
havde to Kjødben, selv om de var korte. Og han fik
nu ikke blot en Kone, men i Morgengave tillige to
Sønner, som Mette Kirstine havde lagt sig til »uden
æ Vej«, som man siger paa Jydsk. De to Sønner fik
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han nok ikke megen Glæde af. De blev, saavidt vides
begge Sømænd, og er vist forlænge siden gaaet til.
I sit Ægteskab med Mette Kirstine tik Hans Chri
stian en Datter, som jeg ikke ved, hvor er bleven af.
Ægtefællerne kunde aldrig forliges. Der var Skjænderi og Slagsmaal imellem dem i det uendelige. En
Aften kom der Bud til Sognefoged Søren Hansen i
Balle fra et Hjem paa Balle Mark, om han ikke
kunde komme derhen. Manden, der var af Kulsvier
slægt, var balstyrig. Han drak og havde vist faaet De
lirium. Søren Hansen sagde til sin Søn og en Karl,
at de maatte hellere gaa med derop; thi han var ikke
for at være alene, da han vidste, at Kulsvieren var
meget brutal. Undervejs derhen, kom de forbi Hans
Christians Hus og hørte et vældigt Skjænderi der
inde. De gik nærmere hen til Huset for at høre,
hvad der var paa Færde. Yderdøren til Forstuen stod
aaben. Hans Christian opholdt sig i sit Værksted og
Konen i Dagligstuen paa den anden Side Forstuen.
De skjændtes hver fra sit Gemak. Somme Tider røg
de imod hinanden ude paa Forstuen, hvor hun drev
ham et Par ordentlige Lussinger, saa han skyndsomst
maatte retirere ind i Værkstedet igjen. Han lod hende
bl. a. høre, at han havde maattet gaa med en Skjorte
i 3 Uger, og i Stedet for at vadske den, havde hun
blot vendt den og han havde maattet gaa med den
igjen o. s. v. »Renlighed er en god Ting«, sagde Kjællingen, »hun vendte sin Særk Nytaarsaften«. Da de
havde hørt lidt paa det Skjænderi, gik de deres Vej;
de stridende Parter havde jo lige meget i Hænderne,
syntes de, og de tænkte: Lad dem skifte det selv.
De kom først tilbage Kl. 3 om Natten fra den bal
styrige Kulsvier, og da skjændtes Hans Christian og
Konen lige galt endnu. Og ikke nok dermed, men
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en Mand, der kom der forbi om Morgenen Kl. 6, kunde
fortælle, at han havde hørt det samme Spektakel.
Det var en enkelt Episode af Hans Christians ægteskabe
lige Liv, og af den Slags kunde der meddeles mange.
Men det var Hans Christian Laursens Virksomhed
som »klog Mand«, vi nu skulde høre om. Efter
Svigermoderen Lisbeth Buch’s Død, var han den.
Folk søgte til om Raad.
Midsommeraften saa man Hans Christian gaa om
kring og samle Urter til medicinsk Brug i det kom
mende Aar. Disse Urter skulde nødvendigvis samles
ind den Aften, ellers duede de efter Folketroen ikke.
Han gik rundt i Skov og paa Mark, ja, selv paa
Bredsten Kirkegaard saa man ham den Aften. De
Urter, der var vokset paa indviet Jord, maa vel have
været de kraftigste.
En Plante han meget ofte anvendte til sine Kure
— siges der — var den saakaldte Lemmike (veronica
anagallis og veronica beccalunga), en Slags Ærenpris,
der vokser i Enge, ved Aaer og Vandløb, og som
skal være god åt lægge paa Saar o. s. v. Han skal
ogsaa have brugt Kirkeklokkerust til sine Kure (jfr.
»Kirkeklokken i Farum«). Men ellers fik Folk jo ikke
Lov at kigge i hans Laboratorium.
Som de fleste andre »kloge Mænd« var han baade
Menneskelæge og Dyrlæge, og han gik næppe af Vejen
for noget Sygdomstilfælde, hverken hos Folk eller
Fæ. Men dette forhindrer ikke, at han alligevel havde
sit Speciale. Man maa nemlig ikke tro, at Begrebet
»Specialist« er noget, der er opstaaet i nyeste Tid, nej,
de gamle kloge Mænd og Kvinder var ogsaa Specia
lister, der havde hver sin Sygdom, som de særlig
søgtes for, ligesom Helgenerne i gamle Dage, som det
hedder i et satirisk Vers fra Reformationstiden:
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»For Tandværk er St. Apollonius stærk
Og St. Lucia for Øjenværk,
St. Gertrud skal Herberg bestille,
Øster og Vester og hvor de ville.
St. Ludvig kan vel røgte en Hest,
St. Dejens tager Fæst vare bedst,
St. Antonius skal røgte vel Svin,
De andre have hver Gjerning sin,
En Helgen haver det at vare paa.
En anden et andet fore at staa.«1)

Hans Christian Laursens Specialitet var og blev
udvortes Beskadigelser, Saar, Bullenskab, Tandpine,
Ekzem, Ringorme o. s. v. De allerfleste af de Syg
domstilfælde, jeg har hørt om, man har henvendt sig
til ham med, har gaaet i den Retning.
Ungkarl Niels Pedersen af Gammelby kom for
Skade, da han var 16 Aar gammel, at skjære sin
Haand i Hakkelsekisten. Han var i Færd med at
skjære Havrehalm, som var fuld af Tidsler, der stak
hans Fingre, hvorfor han tog sin Kasket og holdt
over Tidslerne med den. Men hans Haand kom til
at glide, og Hakkelsekniven flængede baade Kasketten
og hans venstre Haand. Blodet løb i Strømme, og
Haanden saa farlig ud. Med en Klud om den ilede
lian til Hans Christian aa Ballehywbjerg. Denne saa
paa Haanden, løftede det afskaarne Stykke Kjød op
og Blodet fra en overskaaren Aare stod ham lige op
i Ansigtet. Han tog saa og forbandt Saaret. Om han
sagde noget imens, mærkede Niels Pedersen ikke, men
det har han jo nok gjort. Patienten skulde hver Dag
have frisk Omslag paa, og til at løsne Omslaget skulde
han bruge lunket 01. Det var bedre end Vand, sagde
Doktoren. Samtidig belærte han Patienten om, at han
*) Peder Smed: Et dansk Rim fra Reformationstiden (c. 1530), udgivet
af Svend Grundtvig, 1880.
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aldrig maatte binde om »en sølle Finger« med Uld
garn, men han skulde bruge Traad. Et Par Dage
senere fik Patienten Besøg af den kloge Mand, der
var i Praksis i en Nabogaard. Han tilsaa naturligvis
Saaret, og sagde til Patienten, at hvis nogensinde en
Læge skulde faa Haanden at se og spørge om, hvem
der havde helbredet Saaret, maatte han ikke sige det.
En 2 å 3 Aar senere blev Niels Pedersen meget syg,
og man hentede en rigtig Læge til ham. Denne lagde
Mærke til Arret paa Haanden og spurgte, hvem der
havde kureret Saaret. Ihukommende Hans Christian
Laursens Paalæg, svarede han undvigende, at det var
en af deres Naboer, der havde gjort det. Hans Chri
stian har vel været bange for, at han skulde komme
i Ulejlighed med sin Doktoreren. Niels Pedersens
Haand kom sig. Arret ser forresten godt nok ud.
Det kunde en rigtig Læge vist slet ikke være kom
men bedre fra.
Søren Hansens Karl i Balle havde ogsaa faaet
Haanden skaaret i en Hakkelsemaskine og gik lige
ledes ud til Hans Christian. Denne smurte Saaret og
forbandt det, tog Karlen med sig ud til et Træ og
snittede i Træet med en Kniv. Det kaldte han et
»Frisnit«. Forbindingen blev ikke omlagt tiere, og
da det blev taget af, var Saaret helt.
Johannes Tang, da han arbejdede hos Søren Frede
sen i Balle, kom til at hugge sig et dybt Saar i Be
net med en Økse. Han vilde gaa til Hans Christian
for at søge Hjælp, men det vilde Søren Frederiksen,
der ikke troede paa Hans Christians Kunst, raade
ham fra, og lovede, at han nok skulde kjøre med
Johannes til en Læge i Vejle næste Morgen. Om
Natten havde Johannes en saadan Pine i Saaret, at
han ikke kunde holde det ud, han stod op og gik
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til Hans Christian og kaldte denne op af sin Søvn. Hans
Christian smurte Saaret med noget og forbandt det,
og sagde, at han skulde bruge lunket 01 til at op
løse Forbindingen med, naar han selv forbandt det.
Saaret kom sig snart.
Lærer Petersen i Bredsten havde en lille Pige i 10—
12 Aars Alderen, som, da hun en Dag vilde skjære
sig et Stykke Brød, kom til at skjære en Finger saa
slemt, at den næsten var skaaren helt over. For
ældrene hørte hendes Skrig og styrtede til for at se,
hvad der var i Vejen. Lægen boede lige ved Siden
af, men de turde ikke henvende sig til ham, idet de
var bange for, at han uden videre vilde amputere det
løsskaarne Stykke af Fingeren. De sendte derimod
Bud til Hans Christian Laursen. Han kom, rensede
Saaret og kom noget i Saaret af en Flaske, han havde
med, forbandt Fingeren, og sagde, at det var godt*
de var kommen i Dag; thi havde de ventet til i Mor
gen, havde Fingeren ikke staaet til at redde. Fingeren
kom sig fuldstændigt. Lærer Peder spurgte Hans Chri
stian, om han havde brugt overnaturlige Kunster, men
det vilde han ikke vide noget af. Det var gaaet ganske
naturligt til altsammen, sagde han.
Da Jes Terp som ungt Menneske tjente paa Lindeballegaard, kom han en Dag til at give sig selv et
dybt Snit i Knæet med en skarp Kniv. Blodet løb
ustandseligt. Jordemoderen, Madam Hansen, raadede
til at lægge Omslag med Ædike og Vand paa for at
standse det, men det hjalp ikke. Jes Terps Fader blev
hentet, og han drog hen til Hans Christian og vilde
have ham med ud til Jes. Nej, det kunde ikke hjælpe
noget, svarede Hans Christian. De skulde bringe ham
Kniven, som havde bibragt ham Saaret, saa skulde
han nok kurere Jes. Han brugte — siges der — at
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smøre en saadan Kniv med lægende Salve eller Olie,
og det gjorde saa den samme Tjeneste, som om selve
Saaret var bleven smurt. Naturligvis blev der ogsaa
»løst« ved en saadan Lejlighed. Kniven blev imidler
tid ikke bragt til Hans Christian. Der var langt til
Balle, og tilmed havde man i selve Lindeballe Else
Schjødt. Hun var Enke efter den »kloge Mand« Jens
Kudsk i Smidstrup, og havde til Dels afluret ham
hans Kunst. Else var enig med Hans Christian i
Methoden. Hun forlangte ogsaa at faa den fatale
Kniv. Hun var gammel og daarlig til Bens og kunde
ikke gaa op til Lindeballegaard. Kniven blev bragt
hende. Men hvad hun gjorde ved den, vides ikke.
Hendes Kunst var imidlertid forgjæves. Jes Terp
maatte ty til en rigtig Læge, der syede Saaret sam
men, og saa kom det sig.
Samme Jes Terp boede senere som Mand i flere
Aar paa Balle Mark. Han led i disse Aar saa vold
somt af Tandpine, og da Hans Christian Hansen, der
stod i Ry ogsaa for sin Tandlægevirksomhed, boede
i Nærheden, tyede han til dennes Hjælp. Hans Chri
stian prikkede ved de daarlige Tænder med en Pind,
og den gik han ud og stak ind et Sled, hvor Solen
ikke kunde skinne paa den. Det maatte den nemlig
ikke, hvis det skulde hjælpe. Solen maa imidlertid
have narret Hans Christian og have skinnet paa Pin
den. Han har ikke forstaaet at beregne dens Bane;
han var jo ikke Astronom.
Jes Terps Tænder blev ved at gjøre ondt.
Heldigere var Hans Christian i Søskov. Her ar
bejdede han hos Søren Thomsen, der byggede en ny
Gaard. En Dag kom Konen ud og sagde til ham,
om han ikke kunde komme ind at se til deres lille
Pige, hun led saa voldsomt af Tandpine. »De véd a
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snaar et, hva a kan«, svarede Hans Christian, men
gik alligevel ind til Pigebarnet. Han var derinde en
Stund. Hvad han gjorde, vides ikke, men Pigebarnet
fik Ro i Tænderne, og der blev Glæde i Moderens
Hjerte. Om Aftenen vandrede Hans Christian hjemad
med en stor Sødmælksost under Armen som Beløn
ning for sin Kur.
Ovennævnte Johannes Tangs Svigerinde i Vandel
havde faaet en bullen Finger, og Smerterne var ulide
lige. »Du skulde tage hen til Hans Christian Hansen
paa Balle Mark«, sagde Johannes Tang til hende. Og
nu gav hun hverken Rist eller Ro, før Johannes
spændte for og kjørte med hende. »Her æ jen, dæ
haar en baal Finger«, sagde Johannes, »ku Do et sie
lidt te den«. »De kund’ a wal«, svarede Hans Chri
stian. Han tog en Pind og pirrede i Bullenskaben
og fik noget Materie paa den. Derpaa gik han ud og
gjemte Pinden i Krattet bagved Huset. »Dær sidder
møj godt ued«, føjede Johannes Tang til, da han
fortalte mig Historien. Da Hans Christian kom til
bage, sagde han: »No skal a indstaa Dæ for, te Do
et faar baal Finger mier, saa læng’ Do løwwer«. Og
det gik ogsaa i Opfyldelse.
Som Lægemiddel mod Ringorme anvendte Hans
Christian Laursen saakaldot »Hyldesmør«. Den yder
ste grønne Bark skrabes af en Hyldepind, og det
Lag, som sidder nærmest inde ved Veddet, tages og
kommes i en Pande sammen med Fløde, og det
»Smør«, som derved udvikles under Indflydelse af en
stærk Ild, kaldes »Hyldesmør«. Og dette Hyldesmør
lik saa en Tilsætning af Arsenik.
Hans Sownfown i Balle havde en Gang, da han
var ung, faaet en væmmelig Ringorm paa sin ene
Haand, og den blev fuldstændig kureret paa den
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Maade. Det var efter Hans Christians Død, og det
var hans Enke, som gav det Raad. Men det var efter
den Methode, hendes »salig Mand« havde brugt. Man
lever ikke sammen med en klog Mand i mange Aar,
uden at der falder noget af.
Per Buenes (Bondes) Søn i Nørskov, Lindeballe
Sogn, havde faaet en stor Knude paa den ene Kind
ved Øret. Man søgte forskjellige Læger, men det hjalp
ikke. En Dag, man kjørte til Vejle og Drengen var
med, kom man i Tanker om, da man kjørte forbi
Hans Christians Hus, der laa tæt ved Vejen, at holde
for hos ham, om han maaske kunde blive den lykke
lige, der kunde kurere Drengen. Og det blev han.
Hans Christian kom ud med en Barberkniv i Haanden.
Drengen gav sig til at skrige, han troede, at Ge
væksten skulde skjæres af. Hans Christian trøstede
ham, han skulde ikke bære bange. Han skar slet
ikke, men gjorde nogle Dikedarer med Kniven over
Knuden og mumlede noget, som man ikke kunde
høre, hvad var. Knuden begyndte straks efter at
svinde, og forsvandt tilsidst ganske.
Sognefoged Søren Hansens Broder, Hans Maltesen,
i Balle, aftjente sin Værnepligt i Slesvig By i Halv
tredserne og var saa uheldig under en Øvelse — eller
var det under en Marschtur til Tønning — at faa
sin ene Fod forsprængt. Han blev herefter fritaget
for at deltage i Øvelserne, blev Oppasser hos en Kaptejn, men ikke hjemsendt før Tiden.
Efter sin Hjemkomst søgte han Lægehjælp for den
daarlige Fod baade hos Dr. Boye paa Haughus og
Dr. Hoffbauer i Vejle, men det hjalp ikke. Saa hen
vendte han sig til Hans Christian Laursen. Denne
beordrede, at den syge og han selv, hver paa ^in
Hest, skulde ride sammen ved Nattetid, formodentlig
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ved Midnat, i hvert Fald efter Solens Nedgang, hen
til en Korsvej. En saadan fandtes oppe ved Gam
melby, og her red de hen. Den syge hørte Hans
Christian læse og mumle noget og gøre nogle Dikedarer. Men den daarlige Fod kom sig desværre ikke.
Mans Maltesen fik senere Invalidepension.
Gjæstgiver Frederik Iversen, Gadbjerg, fik som stor
Dreng, da han var hjemme hos sine Forældre i Nørup, en daarlig Stortaa. Det kom af sig selv en Nat.
Om Morgenen, da han vaagnede, saa han, at der var
en Rift i Lagenet, og han troede, at han paa en eller
anden Maade havde haft Taaen indviklet i Lagenet,
og at det var derfor den gjorde ondt. Men det blev
værre og værre med Taaen. Den blev svullen, rød
og blank, og der gik Hul paa den. Han kunde ikke
taale at have Strømper paa, men maatte svøbe en
Klud om Foden. Han kunde ikke gaa, men maatte
sidde stille paa et Sted og fik Tiden til at gaa med
at »sno Sime«: Da Taaen blev saadan, at han kunde
faa Træsko paa, vandrede han med stort Besvær over
til Hans Christian paa Balle Mark. Denne »læste«
over Taaen og lagde Kjøngs Plaster paa. Han vilde
helst have brugt Lemmiker, men der fandtes ingen
af dem paa den Tid. Taaen var forfærdelig daarlig,
og Hans Christian Laursen kurerede paa den en hel
Vinter. Endelig kom den sig, og siden har Frederik
Iversen sprunget let paa Taa.
Hans Christian Laursens egen Søn, Snedker Peder
Buch Hansen i Uhe, fik en Dag under sit Arbejde et
dybt Saar i den ene Haand ved at et Huggejern gled
for ham. Intet var rimeligere, end at han tyede til
sin Faders Hjælp. Haanden fik han om viklet med et
Tørklæde og begav sig, som han stod og gik, ad
Balle til, idet han ikke forsømte at tage Huggejernet
4
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med; thi det vidste han nok, var det vigtigste. Haan
den kunde han for saa vidt gjerne lade være bleven
hjemme. Huggejernet skulde bringes i den Tilstand,
det havde bibragt Saaret, det maatte ikke røres ved
eller bruges til nogetsomhelst, inden Hans Christian
havde haft det til Behandling. Han tog og smurte det
ind med en lægende Salve og forbandt Saaret. Hugge
jernet gjemte han; thi det maatte ikke bruges igjen,
før Saaret var lægt. Haanden kom sig snart.
Hans Christian Laursen kaldtes i daglig Tale ofte
»Hans Christian Heks« eller »Heks Hans Christian«;
thi det var en almindelig Antagelse, at han kunde
hekse. Og som selv Heks kunde han følgelig ogsaa
kurere for Forhekselse, og hans Hjælp søgtes ofte,
naar der var noget, der var bleven forhekset. Og det
skete næsten daglig i ældre Tid. Nu til Dags er det
en anden Sag, nu fødes der ingen Hekse mere, og
Heksekunsten er saa godt som uddød.
Benned i Faaruphuse havde en Gang tre dejlige
Kalve. Pludselig blev de syge alle tre. De vilde hver
ken æde eller drikke og sygnede mere og mere hen.
Det var tydelig nok, at de var bleven forheksede. Der
gik Bud til Hans Christian Laursen. Han saa blot
paa dem, andet mærkede man i al Fald ikke, og
sagde, at de skulde give dem noget Mælk. Og han
føjede til, at de vilde snart faa Besøg af én, som de
paa ingen Maade maatte lade se paa eller komme i
Berøring med Kalvene. Der kom ogsaa ganske rigtig
én, det var en Kvinde, og man sørgede for at efter
komme Hans Christian Larsens Paabud, for det var
jo nemlig Heksen. Kalvene kom sig alle tre.
Kammerherre Becks Køer paa Engelsholm var ogsaa
bleven forheksede. De brølede, hoppede og sprang,
og der var ikke til at være i Stalden for Spektakel.
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Der blev sendt Bud efter Hans Christian. Hvad han
gjorde ved dem, vides ikke, men han har naturligvis
øvet sin Kunst, saa godt han formaaede. Det hjalp
imidlertid ikke, og det var ikke saa underligt; thi
han kurerede fra falske Forudsætninger. Koerne var
nemlig slet ikke forheksede. Det viste sig ved nær
mere Undersøgelse, at der var nogle Kaniner, som ad
underjordiske Gange banede sig Vej til Koernes Kryb
ber, og derfra stammede Spektakelet.
Min Meddeler udtalte, at det var sært, at Kammer
herren vilde indlade sig paa den Historie med Hans
Christian Laursen. Jeg tænker, at det er sket Kam
merherren ganske uafvidende. Det er nok noget, Røg
teren i sin Overtro, paa egen Haand har indladt sig
paa.
Hans Christian Laursen kunde ogsaa stille løbske
Heste. En Gang løb et Par Heste løbsk henne i Balle
By. Der blev skyndsomst sendt Bud til Hans Chri
stian. Han spurgte, om han kunde se dem, ellers
kunde han ikke standse dem. Han kom da og stand
sede Hestene i deres vilde Flugt, saa de stod bom
stille.
Hvilken Formel han brugte, ved jeg ikke, men det
har vel været den almindelige: »Gud styr Mand, Satan
styr Heste«. Naar disse Ord udtales, idet man stiller
sig saaledes, at man kan se Hestene ind mellem begge
Øren — siges der — saa hæver der sig ligesom et
Bjerg foran Hestenes Øjne, som de ikke mener, de
kan komme over, og saa standser de. Ordene skal
siges langsomt; thi Hestene har ikke godt af at standse
alt for brat.
Hvor véd man nu det fra, Hestene selv kan næppe
have fortalt det.
En Mand har sagt mig, at de Ord, jeg ovenfor har

52

HANS KAU:

nævnt, ikke er den hele Formel. Det véd jeg ikke;
men jeg ved, at de er tilstrækkelige; thi den Mand,
jeg har faaet Formlen af, har fortalt mig, at han selv
havde brugt den, og den viste sig at være probat.
Hans Christian Laursen havde i sine Velmagtsdage
en udbredt Praksis. Der kunde somme Tider holde
en 2 å 3 Vogne paa én Gang udenfor hans Dør med
Patienter. Ikke blot fra den nærmere og Qernere Om
egn, men helt oppe fra Tydskland kom der Folk til
ham, fortælles der. Det vil vel sige fra Slesvig. Alt,
hvad der ligger sønden for Kongeaaen, kaldte de
gamle gjerne for »oppe i det tydske«.
Derimod vil Folk i Bredsten Sogn paastaa, at han
havde liden eller ingen Praksis fra selve Sognet. Naa,
ja, »en Profet er ikke agtet i sit Fædreland«, hedder
det jo. Men Skam tro dem! De søgte ham nok al
ligevel, men de kom til ham som Nikodemus om
Natten. De vilde ikke være deres Patient-Forhold til
ham bekjendt; thi Hans Christian Laursen havde paa
Grund af sine Udskejelser et berygtet Navn blandt
sine Omgivelser.
Hans Christian Laursen havde ingen faste Takster
for sin Lægegjerning. Han tog, hvad Folk gav ham.
Somme Tider fik han vel ikke andet end en Flaske
Brændevin, og dermed var han saa ogsaa tilfreds.
Han kunde ligesaa godt modtage Betalingen in na
tura; thi de Penge, han fik, blev alligevel opløst i
Spiritus.
Men vilde Folk narre ham, brugte han sin Hekse
kunst. Der kom en Gang en Vogn vesterfra med en
Patient. Hans Christian fik ingen Betaling, hvad en
ten det var med Villie, eller det var en Forglemmelse.
Folk var imidlertid tilbøjelige til at tro, at det var
beregnet; thi vedkommende Patient var en noget
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»tjettet« Person. Men det kom man galt fra. Da Vog
nen var kommen hen paa »Balle Hywbjerg«, kunde
Kudsken ikke faa Hestene af Stedet. Vest paa vilde
de i hvert Fald ikke, derimod syntes de nok at være
tilbøjelige til at ville gaa østerpaa. Samvittigheden
rørte sig, og man kjørte tilbage til Hans Christian
igjen. Han stod endnu udenfor Huset. »Vi glemte
nok at betale,« blev der sagt. Andre fortæller, at man
havde betalt, men det var efter Hans Christians Me
ning bleven for lidt. Man gav ham saa lidt extra til
en Flaske Brændevin, og hans Vrede var stillet. Han
klappede Hestene og gav dem noget Brød, tog dem
ved Munden og førte Kjøretøjet over til Landevejen.
»Saa nu kan I kjøre«, sagde han, og nu gik det i
fuld Trav vesterpaa.
I sine sidste Aar fik Hans Christian Laursen en
Konkurrent, idet Bredsten Sogn ogsaa fik en studeret
Læge. Men det skadede ham ikke i hans Praksis
ligesaa lidt som det paa anden Maade voldte ham
Fortræd. Dr. Arntz morede sig nærmest over Hans
Christians Kunst og titulerede ham stadig: »Min Kol
lega Hans Christian Laursen«. Mere kunde Hans
Christian da ikke forlange. Der paastaaes endogsaa,
at Dr. Arntz i et givet Tilfælde skal have sendt en
Patient hen til Hans Christian.
Desværre kan jeg ikke præsentere Læseren
Hans Christian Laursens Portræt. Han er næppe
nogensinde bleven fotograferet. Det var ret ual
mindeligt i tidligere Tid, at Folk paa Landet lod
sig fotografere, og Fotografering spillede i det hele
ikke den Gang en saadan Rolle som i vore Dage.
Jeg maa derfor nøjes med at give en Beskrivelse af
hans Person, efter hvad jeg har hørt af andre, og
som jeg da ogsaa selv har set ham. Han var lille og
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undersætsig af Statur, med mørkt Haar og Skjæg
(Bakkenbarter), der efterhaanden naturligvis blev graat
og tilsidst helt hvidt. Baade Sommer og Vinter gik
han med et rødt Tørklæde, bundet flere Gange om
Halsen, og gjerne iført en sid Frakke. Der var i det
hele noget skummelt ved hans Udseende. Folk var
bange for ham, og navnlig var han Børnenes Skræk.
I sine sidste Aar, da han ikke længere kunde ar
bejde, nød han Fattighjælp. Ved Sommertid, naar
Bønderne kjørte Tørv hjem, saa man ham ofte gaa
ude paa Landevejen for at samle de Tørv op, som
tabtes under Kjørselen. Derved skaffede han sig Som
merbrændsel. Ellers var hans daglige Bestilling at gaa
en Tur hen til Bredsten for at kjøbe ind til Hushold
ningen og først og sidst for at faa den kjære Brænde
vinsflaske fyldt.
Hans sidste Bedrift, som endnu med en vis Rædsel
lever i Folkemunde, var følgende:
Kromand Hagen i Bredsten drev ved Siden af Kroeriet tillige en lille Kjøbmandsforretning. Blandt hans
Kunder var ogsaa Hans Christian Laursen. Han
kjøbte her sine Urtekramvarer for ikke at tale om
sin Brændevin, som han skulde have meget af. Imid
lertid var han en daarlig Betaler, hans Regning blev
stor, og Kjøbmanden turde ikke betro ham mere,
inden den gamle Regning var bleven betalt. Saa en
Dag kommer Hans Christian for at kjøbe et Brød,
og Kjøbmanden mindede ham om hans Skyld og ud
talte, at han maatte have sit tilgodehavende betalt,
inden Hans Christian kunde faa Kredit igen. Herover
blev Hans Christian vred og sagde: »Vil du nægte
mig at faa et Brød?« De kom op at skjændes, og
Hans Christian udtalte de skjæbnesvangre Ord, at
naar han var død og hans Ben ikke længere kunde
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bære ham, da vilde det ogsaa komme til at se galt
ud for Kjøbmaaden. Og hvad sker? Hans Christian
døde, og da Kirkeklokken paa hans Begravelsesdag
begyndte at ringe, fik Kjøbmanden pludselig et Choc
i det ene Ben, og Benet blev fra det Øjeblik af daarligere og daarligere. Ingen Læge kunde kurere, og
Benet maatte amputeres, hvorpaa Patienten døde efter
kort Tids Forløb.
Hans Christian Laursen selv døde d. 14de Maj
1892, omtrent 75 Aar gammel, og ligger begravet paa
Bredsten Kirkegaard paa venstre Side af Gangen, der
fra Kirkegaardsporten fører op til Kirkens Indgangs
dør. Men ingen Mindesten pryder hans Grav. Hans
Enke blev boende et Par Aar i det lille Hus paa Balle
Mark. Derefter flyttede hun bort fra Egnen og er for
modentlig senere død. Huset er nu nedbrudt, og Jor
den falden tilbage til den Gaard i Balle, hvorfra
den var Fæste. Kun Havepladsen ses endnu og min
der om det Sted, hvor Hans Christian Laursen øvede
sin Kunst gjennem de mange Aar.
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den sydvestlige Side af Lindeballe Sogn, bag ved
Lindeballe Skov, ligger en spredt Samling af
Gaarde og Huse, som kaldes Amlund. I Begyndelsen af
forrige Aarhundrede udgjorde Amlund kun én stor
Gaard, og saaledes havde det været, saa langt Historien
gaar tilbage.
Amlund ejedes den Gang af en Mand ved Navn Jens
Pedersen og hans Hustru, Ane Johanne Hansdatter.
Ægteparret havde en stor Børneflok af begge Kjøn, ialt
otte, hvoraf de fleste ved Giftermaal blev anbragt i den
nærmeste Omegn.
To Sønner, Niels og Hans, overtog Fædrenegaarden.
som deltes saaledes, at Niels fik den gamle Gaard, me
dens Hans byggede en ny Gaard lidt Vest for, og der
blev saaledes nu bande et Øster- og et Vester Amlund,
der, som allerede omtalt, igjen hver for sig er bleven
udstykket i flere Ejendomme.
Den gamle Ane Johanne i Amlund havde været „klog
Kone“. Hun havde arvet Videnskaben fra sin Fader,
Hans Pedersen, der var kommen fra Varde-Egnen, og
som havde været en vældig berømt „klog Mand“. I det
hele synes Klogskaben at have holdt til hos Slægten i
flere Generationer tilbage i Tiden. De fleste af Hans
Pedersens og Ane Johanne Hansdatters Børn gav sig
ikke af med Lægekunst, men to af dem, Hans og Ane,
der senere blev en navnkundig „klog Kone“ i Nabo-
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sognet Ringive under Navnet „An’ Trøglborg“, tog
Arven op efter Moderen og delte hendes Bøger.
Rigtignok vilde Folk sige, at en Broder til dem, Pejr
Amlund, der boede paa Nørskov Mark, Lindeballe
Sogn, ogsaa havde arvet noget af Klogskaben. Baade
han og hans Kone, Due Dorthe,1) der jo maa have lært
Kunsten af ham, kunde ogsaa give et godt Raad i en
snæver Vending, paastaaes der, men det betød vist ikke
noget videre.
Hans Smed Jensen Amlund, som hans fulde Navn
lød, var født i Aaret 1809. Som syv Aars Dreng kom
han i Skole; men Undervisningen var kun tarvelig. Det
stod jo i det hele smaat til med Skolevæsenet paa Lan
det i de Tider, og ikke mindst i en saa afsides liggende
Egn som den, hvori Amlund laa.
Om Vinteren fik Børnene lidt Undervisning i de nød
vendigste Skolekundskaber af et dertil lejet ungt Men
neske, som havde lidt mere end almindelige Skole
kundskaber, og som gik paa Omgang i Amlund og flere
Byer. Om Sommeren gik alle Sognets Børn en halv
Dag om Ugen til Lindeballe, hvor Skolelærer Jens Ras
mussen, der var en ægte Blichersk Degn — Skowlmejster om Vinteren og Murmejster om Sommeren —
søgte at holde Liv i og om muligt udbedre den Lærdom,
der var indterpet i Vintermaanederne. Jens Rasmussen
døde i Efteraaret 1823, og det sidste Hus, han var med
til at bygge, staar endnu som Stuehus i Sognefogedgaarden i Lindeballe. Maaske har Hans Amlund ogsaa
prøvet at smagt1 Jens Rasmussens Efterfølger, Mads
Hansens Tamp, inden han er bleven udskreven af
Skolen.
I Foraaret 1824 blev Hans Amlund confirmeret i
Ringive Kirke — 15 Aar gammel —, og har af Sogne’) Hun var fra »Duehuset« paa Smidstrup Mark.
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præsten Giellebøl i Kirkebogen faaet Vedtegningen
„God“, baade for Kundskaber og Opførsel.
Baade før og efter sin Confirmation har Hans Amlund sikkert været ude at tjene. Der var smaa Kaar'i
Hjemmet og en stor Børneflok. Forældrene havde ikke
Raad til at have alle Børnene hjemme paa én Gang.
De maatte derfor skiftevis ud at tjene og var skiftevis
hjemme. Nogen var der altid hjemme; thi Forældrene
vilde nemlig helst have deres egne Børn til Gaardens
Drift. Det er baade det billigste, men ogsaa det mest
fordelagtige, idet man kan gaa ud fra, at Børnene er
mere interesserede i Driften af den fædrene Ejendom,
som de selv er Arvinger til, end fremmede Tjenestefolk.
Sin Værnepligt aftjente Hans Amlund som Dragon i
Aarhus eller Randers; men han var for gammel til at
blive indkaldt i „Otte og Fyrre“. I Krig kom han dog
alligevel, nemlig i den saakaldte „Slavekrig“.
Onsdag Formiddag d. 23. Marts 1848 — „gale Ons
dag“, som Dagen senere er bleven kaldt — kom det
rædselsfulde Budskab til Lindeballe, at en Flok ud
brudte rendsborgske Slaver (Tugthusfanger) havde af
brændt Herregaarden Kjeldkjær og nu drog skjændende og brændende mod Bredsten. Fra Lindeballe
Kro fløj Rædselsbudskabet ud over Sognet og frem
kaldte Jammer og Fortvivlelse allevegne. Ridende Sta
fetter bragte Efterretningen rundt, medens Kirkeklok
kerne ringede, og Budskabet kom ogsaa til Amlund.
Fra alle Sider styrtede Sognets vaabenføre Mandskab ad
Lindeballe til for i samlet Trop at drage mod den fremstormende Fjende, bevæbnede med Forke, Høtyve,
Møggrebe, kort sagt, hvad man i Øjeblikket lettest
havde kunnet faa fat i. Der var jo ingen Tid at spilde.
De Amlund Mænd, Niels og Hans Amlund, mødte med
deres Bøsser, de var nemlig begge to ivrige Nimroder,
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og de havde yderligere hver sin Buløkse stukket ned
under Trøjen bagved Nakken. Gamle Thue Madsen i
Lindeballe, som den Gang var Dreng, mødte dem paa
Vejen til sit Hjem i Lindeballe Skov. De var ved vældig
godt Mod. „Vi skal nok klare vor Plads“, sagde de.
Imidlertid viste det sig, at Rygtet om de rendsborgske
Slaver var fuldstændig grebet ud af Luften. Hans Amhind saa vel som alle de andre tapre Krigere kom sluk
ørede hjem med hele Lemmer.
„Slavekrigen“ er vistnok den mest ublodige Krig, der
nogensinde er blevet ført.1)
Den 9. Juni 1839 havde Hans Amlund holdt Bryllup
med sin Fæstemø Maren Christensdatter fra Nabobyen
Gjødsbøl og overtaget Gaarden Vester-Amlund, hvor
han derefter boede lige til sin Død.
Hans Amlund var altsaa klog Mand, og han gik sik
kert ikke af Vejen for nogensomhelst Sygdom, hverken
hos Folk eller Fæ. De kloge Mænd var*jo altid baade
Menneskelæger og Dyrlæger.
Medicinen, han brugte, for saavidt han anvendte Me
dicin og ikke nøjedes med overnaturlige Helbredelses
midler alene, tilberedte han selv af Markens og Skovens
Urter, som skulde indsamles St. Hans Aften. Naar han
blev kaldt i Praksis, mødte han med en stor Lærredspose — „Hans Amlunds Troldpose“, som Befolkningen
kaldte den —, hvori han havde sine Medikamenter, og
naar han havde studeret Sygdomstilfældet, tog han
Troldposen, aabnede den og udtog af den en hel Række
Smaaposer, som han stillede i Rad paa Bordet, og nu
mængede han af Posernes Indhold den Medicin sam
men, som passede for Tilfældet, og gav sine Ordrer
med Hensyn til Miksturens Anvendelse.
*) Se »Om Slavekrigen i Gadbjerg og Lindeballe Sogne« ved Hans
Kau. Vejle Amts Aarbøger 1906, Pag. 39—56.
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Mod Forstuvninger og Forsprængninger anvendte
han Massage. Christen Hansens Bine i Rostrup havde
forsprængt sin Haand. Nu ejede Bine egentlig selv den
Egenskab, at hun kunde kurere andre, naar de havde
forsprængt eller forstuvet noget, men hun kunde blot
ikke gjøre det ved sig selv. Hans Amlund blev altsaa
hentet. Han gned og gned, og samtidig gik Munden i
et Væk paa ham, uden at Bine dog kunde forstaa, hvad
han sagde. Senen kom i Lave, og Bine blev glad. Tak!
sagde hun til Hans Amlund. „Dælen band’“ — et Ud
tryk, han jævnlig brugte — „det maatte Du ikke have
sagt, nu hjælper det aldrig en Smule,“ sagde han. Men
det hjalp alligevel.
Da Christen Hansen en halv Snes Dage senere væl
tede med Bine ovre ved Gjødding Mølle, forstuvede hun
Haanden igjen, men det kunde Hans Amhmd jo ikke
gjøre ved.
Johannes Thng i Lindeballe havde ogsaa en Gang
forstuvet sit Haandled og henvendte sig ligeledes til
Hans Amlund. Denne ruskede vældigt i Haandleddet,
gned og mumlede noget med Munden. Det gjorde ondt,
men Haandleddet kom sig.
I det hele skal Hans Amlund have været en dygtig
Massør. Men hans Specialitet var og blev dog at kurere
for Forhekselse.
Og der var noget at gjøre i den Retning i de Tider,
da Hans Amkind begyndte sin Praksis. Det vrimlede
med Hekse, ikke mindst i den Egn, hvor han havde
hjemme. Lad os blot holde os til et enkelt Sogn. Jeg
har tidligere omtalt Heksene i Give Sogn.1) Lad mig
denne Gang vælge Gadbjerg Sogn, hvortil Lindeballe
Sogn, Hans Amlunds Domicil, er Anneks.
Karen Jensdatter eller Karen Naergaard (Nørrel) »Vejle Amts Aarbøger«, 1918, Pag. 123-128.
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gaard) i Smidstrup var en vældig Heks. Hun beholdt
alle Dage Navn efter sin Fødegaard, Nørregaarden —
æ Naergaard — i Smidstrup, selv efter at hun var ble
ven gift og hjemfaren. Dette Tilfælde var ikke ualmin
deligt der i Egnen. Jeg har kjendt en gammel gift
Kone, som lige til sin Død beholdt Navnet Karen Overgaard efter sin Fødegaard, Overgaarden, i Smidstrup.
Karen Naergaard blev i en ikke helt ung Alder gift
med Enkemand og Aftægtsmand Christen Pedersen i
Smidstrup Østergaard.
Hvor hun har lært Heksekunsten, om det var Arve
gods fra Fædrene, eller hvordan, det har jeg ikke kun
net faa Rede paa, men lært den havde hun, og det til
Gavns. Folk frygtede Karen Naergaard som en Ulykke,
og gik langt uden om hende.
En gammel Kone fra Smidstrup, der ogsaa hed Ka
ren, har fortalt, at hun og nogle andre Børn en Dag
legede paa Gaden. Da kom Karen Naergaard gaaende,
og da hun var blind, kaldte hun paa den lille Pige, at
hun skulde komme hen for at vejlede hende. En Karl,
der stod ved Siden af, advarede Pigebarnet og sagde:
„Gjør’et et Karen, hun forhekser Dæ“. Gamle Karen
Naergaard sagde: „Da ska Do saamind et vær rej faa
niæ, mi lille Pig’, A skal et gjør’ Dæ nower“. Den lille
Karen gik da hen til hende, tog hende ved Haanden og
hjalp hende til Rette og blev ikke forhekset.
Karen Naergaard kunde ligesom andre Hekse skabe
sig om til en Hare. Der var flere, der prøvede paa at
skyde hende med en Sølvknap som Kugle for at rydde
hende af Vejen. Det kan nemlig ikke nytte, at man
skyder paa en Heks med almindelige Hagl eller Kugler,
det skal være med en Sølvknap. Men en Heks er ikke
let at ramme. En Gang blev hun dog ramt i Laaret, for
hun hinkede paa det ene Ben længe efter, at hun var
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ble ven til Menneske igjen. Men hvad hjalp det, hun
skulde jo have været ramt i Hjertet.
Med sin Aftægtsmand fik hun en Datter, Else Marie,
som hun oplærte i sine Heksekunster. Samme Else
Marie blev senere gift (1832) med en Gaardmand paa
Srnidstrup Mark. Efter Christian Pedersens Død flyt
tede Karen Naergaard op til Else Marie, og her blev nu
en gruelig Hekserede. Tallet paa de Ulykker, som er
udgaaet derfra, baade paa Mennesker og Dyr, er Legio,
siges der, og del kunde blive en tyk Bog, skulde de opskrives allesammen.
Karen Nørgaard døde d. 1. Juli 1855 i sin Alders 88.
Aar. Else Marie fortsatte Eorretningen til 1877, da
ogsaa hun listede af. Hun blev adskillig tidligere op
slidt end Moderen, idet hun ved sin Død kun var 67
Aar gammel.
Men det værste var, at hun ogsaa havde lært
sine Sønner at hekse. J. kunde da, og Kr. kunde ogsaa,
siges der. Det fik „æ gammel Brandt“ at fornemme.
Han og Kr. arbejdede sammen i en Mærgelgrav. Kr.
stod nede i Mærgelgraven og skulde kaste Mærgelen
op paa et Lad, hvorfra æ Brandt skulde praktisere det
videre. Nu gik det ikke æ Brandt rask nok. Han
skjældte ud paa Kr., og stampede ligefrem i Bræd
derne, fordi han syntes, det gik alt for langsomt med
dennes Arbejde. Men det skulde han ikke have gjort.
Kr. blev vred for Alvor og lovede Brandt, at han nok
skulde huske ham. Aldrig saa snart var de færdig
med Mærgelgraven, før æ Brandt blev heftig syg; han
laa paa et meget langt Sygeleje og var nær død. Det var
Kr., der havde hævnet sig ved at forhekse ham.
Jeppe kunde vist ikke hekse, men han fik Skyld for
det alligevel. Det gjorde iøvrigt alle Else Maries Børn,
ogsaa hendes Døtre. En Dag kom Jeppe hen til sin
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Nabo Peder Nielsen. Denne bad ham om at beføle en
Ko, der skulde sælges, for at taksere den. Nej, det vil
jeg ikke, sagde Jeppe, for Folk siger, at jeg kan hekse,
og skulde Koen bagefter slaa noget til, vilde Folk sige,
at jeg havde forhekset den. Da Peder Nielsen forsik
rede, at han ikke troede paa Hekseri, saa gjorde han
det.
Ude paa Gadbjerg Mark boede „æ gammel Tejel
brænder“. Han var ogsaa en Heks. Hans Fader havde
været en søgt Benbrudslæge, men gav sig ikke af med
Hekseri. Sønnen gav sig derimod ikke af med Læge
kunst; han var kun Heks. Det kunde gamle Mads Pej
sen i Gadbjerg fortælle om. Han havde æ gammel
Tejelbrænder til at læsse Mærgel. Nu vilde Mads have
noget bestilt, og æ Tejelbrænder blev spændt noget vel
haardt for. Herover blev han fornærmet. Om Aftenen,
da han skulde gaa hjem, rakte han Mads Haanden (det
plejede han ellers ikke) til Afsked og sagde som for
Spøg: „Ja, no vil A sej Dæ Godnat, Mads.“ Aldrig saa
snart var æ Tejelbrænder gaaet, før Mads blev saadan
af Pine i hele sin Krop, at han hverken kunde være
oppe eller nede. Han gik i Seng, men det var ham
umuligt at være i Sengen. Saa gik han ud i Laden og
smed sig i Høet. Her kunde han bedre holde det ud,
men frygteligt var det alligevel. Næsk' Aften vilde
æ Tejelbrænder give ham Haanden igen, men Mads
betakkede sig, og den følgendt' Nat kom han nogen
lunde roligt igennem. Det var noget, Mads Pejsen ikke
vilde lade sig afdisputere, at „æ gammel Tejelbrænder“
kunde hekse, og mange andre foruden Mads fik at føle,
at han var en Heks. En Gang havde han gjort det ved
en anden paa lignende Maade, som sket var med Mads.
Men da fik han sin Bekomst. Vedkommende drog
sporenstrengs hen til den kloge Mand, Hans Christian
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paa Balle Mark. Han blev ikke blot kureret, ni
Hans Christian straffede æ gammel Tejelbrænder v
at give ham en skjæv Mund, som han maatte bære p
lige til sin Dødsdag.
„Æ gammel Tejelbrænder“ kunde ogsaa skabe j
om til en Hare ligesom Karen Naergaard. Engang v
Mikkel Pejsen og Per Smed paa Jagt ude paa Gadbje
Mark, men de kunde ikke træffe paa noget Vildt. S;
siger Mikkel Pejsen: „Læ wos gaa ud i „Sejersmoe
aa sie, om vi et ka skyer æ gammel Tejelbrændei
Som sagt, saa gjort. Her sad i Lyngen en mærkeli
overnaturlig stor Hare. De skød paa den begge to, m
den forandrede ikke en Mine, løb blot over paa Mi
ken og satte sig paa Enden og gloede efter dem. 1
forsøgte at nærme sig den igjen, men saa løb den h<
og gjemte sig i Lyngen. De rejste den paany og sk«
atter begge paa den, men lige meget hjap det, og i
løb den ganske sin Vej. Der er ikke Tvivl om, at (
har været æ gammel Tejelbrænder. Men de havde
desværre ikke nogen Sølvbukseknap i Løbet, men k
almindelige Hagl, og dermed skyder man ingen He
Niels Knudsen paa Rostrup Mark var ogsaa He
Han havde saa mange Bøger, vistnok ogsaa Cyprian
og dem sad han stadig og studerede i. Folk var grut
bange for ham, og han fik Skyld for mange Ulykl
mellem Aar og Dag. Man skulde tage sig vel i Agt
at komme det for nær, som hans var, for saa vilde 1
hævne sig. En Vinter havde han en Samling Tør
stakke staaende paa sin Mose. En Mand ovre paa S
over Mark var i Brændselstrang og stjal af dem,
han listede en Stak bort hver Nat. Det opdagede N
Knudsen, og han hævnede sig paa Tyven, som han g
vidste, hvem var, ved en skjønne Dag at lade hans
læggerovn ramle sammen med et vældigt Brag.
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Niels Knudsen den næste Morgen kom derover for at se,
hvor godt hans Hævn var lykkedes, fandt han baade
Manden og Konen yderst forskrækkede over, hvad der
var sket, og de var straks villige til at bekjende deres
Brøde.
Sammenhængen hermed var følgende. Da Niels
Knudsen havde opdaget Tyveriet, tog han en Tørv af
den Stak, der stod for Tur at bortføres næste Nat, ud
hulede den, fyldte Krudt i Hulheden og lukkede igjen
Hullet paa en saa snild Maade, at der ikke kunde ses
noget fordægtigt, hvorefter han bragte Tørven tilbage
paa sin Plads i Stakken igen, og det var denne Tørv,
der fik Bilæggerovnen til at eksplodere.
Se, det véd nu jeg, men det vidste Manden paa Sødover Mark og de andre Naboer ikke, og denne Historie
gav Troen paa Niels Knudsens Heksekunst et vældigt
Stød fremad.
Niels Knudsen agerede ogsaa lidt klog Mand. Folk
søgte til ham om Raad, naar de havde Tandpine eller
sligt. Jens Sørensen og Kristen Hansen i Rostrup led
begge af en voldsom Tandpine og tyede til Niels Knud
sens Hjælp. Han tog en Hyldepind, som han spidsede i
den ene Ende, medens han spaltede den i den modsatte
Ende. Derpaa stak han den spidse Ende af Hylde
pinden ind ved Tænderne paa Patienten, til Blodet
kom, og denne maatte spytte Blodet ud i Kløften paa
Pindens anden Ende. Pinden tog Niels Knudsen der
paa med sig, hvad han ellers gjorde med den, er en
Hemmelighed. Tandpinen gik imidlertid over baade
hos Jens Sørensen og Kristen Hansen.
Navnlig Karen Naergaard og Datteren Else Marie
gav Hans Amlund en hel Del at bestille.
Jens H. fra Smidstrup Mark var en Dag til Skov
auktion i Refstrup Skov og blev pludselig ganske for5

66

HANS KAUX

hekset. Han maatte sikkert — saa mentes der — være
„gawn owwer nowr“ derinde i Skoven, som har været
henlagt af en Heks for at gøre Fortræd. Hvor Ulykken
stammede fra, var ingen i Tvivl om. Den før omtalte
Hekserede laa nemlig lige Vest for Skoven.
Jens H. var helt „ud aa æ Reef“ (et Udtryk fra Hesteforspand). Undervejs til sit Hjem var han inde paa
Lille Klausholm for at hente en Møllepose, som Møllekudsken havde aflagt dér. Saa meget kunde han dog
sanse, men ellers var han helt skør. Han var bl. a.
kommen i Tanker om, at hans Kone havde Besøg af en
Slagter, mens han var borte. Han styrtede hjem i vild
Flugt, omfavnede sin Kone og raabte: „Hvor er han,
hvor er han (Slagteren)?“ Konen blev helt perpleks,
forstod slet ikke, hvad han mente, og blev ganske for
tvivlet over hans Tilstand. Hun lod straks gaa Bud til
hans to Brødre, Pejr og Hans, der boede i Nabolaget,
at de maatte skyndsomst komme. Et øjeblik efter var
de der, og de var ikke i Tvivl om, da de saa Broderens
ynkelige Tilstand, at her forelaa en Forhekselse. De
undersøgte først nøje, om her maaske skulde foreligge
en Beruselse; thi de vidste, at Jens godt vilde have en
Dram, og de vidste ogsaa, at en saadan kunde faaes
derinde ved Skovauktionen. Det er jo en gammel Er
faring, at naar Folk faar en „lille Fyt aa“, saa byder
de nok saa dristigt ved en Auktion. Brødrene lugtede
derfor omhyggeligt til hans Aande, men de kunde ikke
lugte det mindste til Spiritus. De blev da enige om at
kjøre ind til Hans Amlund med ham, og afsted gik det,
i Huj og Hast, over Stok og Sten. Til at begynde med
var Patienten helt balstyrig, de kunde ikke holde ham
paa Vognen; men jo nærmere de kom til Amlund, desto
bedre blev det med ham, og tilsidst begyndte han at
synge. Det var, som om alene Synet af Hans Amlunds
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Gaard havde helbredende Virkning paa ham, og ikke
ringere blev det, da de kom ind til Hans Amlund selv
med ham.
„Naa, har hun nu været der igjen,“ sagde Hans Am
lund, idet han rømmede sig. Han nævnte ikke Heksens
Navn, men Brødrene var ikke i Tvivl om, at det var
Else Marie, han mente. Han var jo saa tit bleven til
kaldt for at bøde paa hendes Ondskaber.
Jens H. blev saa taget under Behandling. Hvad Hans
Amlund gjorde ved ham, véd jeg ikke. Selvfølgelig har
han gjort noget ved ham, men det har været af den
Slags Ting, der undgaar den sanselige Verdens Op
mærksomhed. Men Jens H. blev „rele“ igjen, og det
var jo Hovedsagen.
Gamle Per Smed i G. var ogsaa en Gang i sine unge
Dage bleven forhekset, og man kunde ikke regne ud
andet, end at det maatte være sket gjennem et Stykke
Kalvekjød, han havde nydt. Det var jo nemlig Skik paa
Landet i gamle Dage, at Naboer og gode Venner for
ærede hinanden en Kalvefjerding (helst en „Bagfjer
ding“), naar man slagtede en Kalv, under den stiltiende
Forudsætning, at man saa fik én igjen, naar Naboen
slagtede, og saaleds gik det jo ogsaa.
Og der blev slagtet mange Kalve den Gang. Alle de
Kalve, man ikke selv vilde lægge til — „drawe“ — til
Besætningens Vedligeholdelse, slagtedes til Hjemme
brug, og det var især Tyrekalvene det gik ud over; thi
af disse havde man ikke Brug for én mod 10 Kviekalve.
At sælge en Kalv til Slagtning, var der næsten aldrig
Tale om; thi der var ingen, der den Gang vilde kjøbe
spædt Kalvekjød; noget andet var det, naar man fik det
foræret.
Nu forholdt det sig imidlertid saaledes, at Per Smeds
Forældre og Folkene i Heksereden derinde paa den
5*

68

HANS KAU :

anden Side Skoven stod i Venskabsforhold til hinanden
og plejede at veksle Kalvefjerdinger. Men „Gud bevar
mig for mine Venner, mine Fjender skal jeg nok selv
passe paa.“ Else Marie havde forgjort Kalvefjerdingen,
og Pejr blev forhekset.
De Hekse skal nu have Luft for deres Ondskab. Kan
de ikke faa det overfor fremmede, maa det gaa ud over
deres nærmeste. „Frænde er Frænde værst.“ Naar
gamle Karen Naergaard trængte til Udluftning, tog
hun ikke i Betænkning at forgjøre sin egen Datters
Svin. Luft maatte hun have.
Per Smed var altsaa bleven forhekset. Hvordan For
hekselsen ytrede sig, ved jeg ikke rigtig. Pejr holder
mest af at kaste Glemselens Slør over denne Episode
i sit Liv. Det var nok Hovedet, det var galt med. Han
var just ikke farlig for sine Omgivelser, men han var
saa helt sær, saa Folk alligevel var bange for ham.
Der var ikke andet for, end at tage ud til Hans Am
lund med ham, og det viste sig her som altid, Hans
Amlund var Heksenes Overmand. Hvad han sagde og
gjorde i det stille, undgik andres Opmærksomhed, men
det synlige Tegn var, at han gav Pejr „noget, han
skulde bære paa sig“. Snart var Forhekselsen hævet.
Niels Jensens Svin i Tofthøj var ble ven meget syge,
vilde hverken æde eller drikke og teede sig saa under
ligt. Den gamle Bedstefader paa Gaarden, Jens Han
sen, var overbevist om, at Svinene var forheksede, og
at det var „æ gammel Tejelbrænder“ paa Gadbjerg
Mark, der havde gjort det, for han havde lige været
der, og det skulde aldrig fejle, at naar han kom til
Huse et Sted, skulde der nok blive noget galt paa Færde
enten med Folk eller Fæ. Den gamle Jens Hansen gav
ingen Fred, før Hans Amlund blev hentet.
Efter at have set paa Svinene, kom han ind og satte
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sig ved Ildstedet og varmede nogle Jernkroge, og me
dens dette gik for sig, var han ikke til at slaa et Ord
af. Derefter gik han ud til Svinene igjen med Jern
krogene, men hvad han her foretog sig, kunde min
Meddeler, som den Gang var Dreng, ikke huske. Han
kom anden Gang ind til Skorstenen og miksede noget
sammen, men da var han Snaksomheden selv. Svinene
kom sig efter Hans Amlunds Behandling, men det
havde de vel gjort alligevel, var min Meddeler ond
skabsfuld nok til at føje til.
Men det var ikke blot i Gadbjerg Sogn, der var Hekse.
Det samme var Tilfældet i Ringive Sogn. Uhe Mark
var i tidligere Tid et sandt Bloksbjerg.
Her boede „Swot Jerrik“ — saaledes kaldet efter sin
Haarfarve — og hans Kone maatte for Mandens Skyld
finde sig i at blive kaldt „Swot Margrethe“. Hun var
ellers hvid nok udvendig; men tog man Hensyn til hen
des aandelige Habitus, passede Navnet godt nok, for
hun havde en sort Sjæl; hun var en vældig Heks, der
foraarsagede alle mulige Ulykker, baade paa Folk og
Fæ. Navnlig lod hun sin Ondskab faa Luft paa den
Maade, at hun forheksede det for Folk, saa de ikke
kunde kjerne Smør. Og det var en alvorlig Sag for en
Landbruger; thi Smørret var hans vigtigste Indtægts
kilde. løvrigt agerede „Swot Margrethe“ ogsaa klog
Kone.
Hans Amlund har maattet gaa mange Trin for
„swot Margrethes“ Skyld.
Hans Nielsens i Lindeballe Skov kunde ikke kjerne.
Hans Amlund blev hentet. Formodentlig har han kom
met „noget“ i Kjernen og vel ogsaa „løst“ over den;
men det mærkede Hans Nielsens ikke. Hvad de der
imod baade kunde høre og se, var, at han kjernede af
alle Livsens Kræfter. Pludselig udbrød han: „Dælen
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band’, no æ vi kommen owwer et“. Nu begyndte der
at komme Smør.
Hos Niels Karlskovs i Gjødsbøl var det ogsaa en Gang
galt med Kjerningen, og her maatte Hans Amlund og
saa redde Situationen.
Et Sted ude paa selve Uhe Mark var Fløden ogsaa
bleven forhekset, saa den ikke kunde kjernes til Smør.
Det stammede dog nok ikke fra „Swot Margrethe“.
Hvor hun er fri, skal hun ogsaa have Lov til at være
fri. Men Ulykken her stammede — saa mente man —
fra en Familie, der nylig var tilflyttet langvejs fra.
Man kjendte ikke noget videre til Familien, men at den
kunde hekse, var man hurtigt bleven klar over. Hans
Amlund blev hentet. Og det maa have været et særlig
graverende Tilfælde efter den Mefhode at dømme, som
han her vilde have anvendt. Ja, han kunde nok hjælpe,
sagde han; men saa skulde han og Konen i Huset sætte
sig i det bare Skind paa hver sin Side af Kjernen og
trække Kjernestaven i Fællesskab. Dette vilde Konen
dog ikke indlade sig paa, saa fik det at gaa med Smør
ret, som det kunde. Hans Amlunds Raad blev altsaa
ikke modtaget, og følgelig blev Forhekselsen heller ikke
hævet.
Ole Verst’es Svin i Lindeballe var bleven forheksede.
De var dødssyge. Hans Amlund gav dem noget Me
dicin og sagde, at Svinene vilde rejse sig Kl. 12 om
Natten. Hvis de ikke gjorde dette, vilde de dø. Ved
ll1/2-Tiden gik Ole ud i Stalden for at være til Stede
paa Klokkeslettet. Ganske rigtigt! Svinene rejste sig paa
Slaget 12 og gav sig til at æde og drikke, og Sygdommen
var hævet.
Niels Schjøth i Lindeballe led i sine yngre Aar af
Næseblod. Somme Tider i mindre Grad, til andre Tider
saa ganske voldsomt. Om han var forgjort, véd jeg
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egentlig ikke, men at der var Hekseri med i Spillet,
slutter jeg af den Maade, Hans Amlund kurerede ham
paa. En Dag fik Niels Schjøth et forfærdeligt Anfald.
Man kunde ikke faa Blodet standset, hverken ved at
lægge vaade Klude paa hans Nakke eller ved andre
Midler. En Karl blev sat paa en Hest og red i fuld
Galop ind til Hans Amlund. Saasnart denne havde hørt
Sammenhængen, sagde han blot: „Aa, det gaar nok
over, det gaar nok over“. Karlen blev skuffet, han
troede, han skulde have haft noget Medicin med. Imid
lertid red han tilbage, saa hurtigt han kunde, med den
Besked, han havde faaet. Da han kom hjem, var Næse
blødningen fuldkommen standset, og ved at stave og
lægge sammen kunde man regne ud, at Standsningen
havde fundet Sted netop i det Minut, Hans Amlund
havde sagt: „Det gaar nok over“.
Det værste Heksepar paa Uhe Mark var dog nok
Mads Overgaard og hans Kone Dorthe Krat. Christen
Hansen paa Raabjergs „graa Stud“ — han kjørte den
Gang med Stude — blev helt balstyrig, naar Mads Over
gaard kom gaaende. Den kunde ligefrem lugte ham i
lang Afstand, paastod Christen Hansen. Selv Hekseparrets Søn — „Bolder-Mads“, som han kaldtes — var
i 13—14 Aars Alderen saa dreven i Heksekunsten, at
han kunde faa en Mælkekrukke til at løbe henad Vejen,
naar han ikke gad bære den.
Dorthe Krat forheksede en Gang Christen Hansens
Køer. De hoppede og sprang, ja, de ligefrem „skien“.
Hans Amlund blev hentet. Ja, de var „rele nok“ for
heksede. Han nævnede ikke Heksens Navn, men forudsagde, at hun snart vilde komme igjen, og saa skulde
de passe paa, at hun ikke fik Adgang til Gaarden.
Heksen kom ogsaa, og det viste sig at være Dorthe
Krat. Christen Hansen stod og tog Seletøjet af Hestene,
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han havde været ude at pløje. Da han saa hende, styr
tede han henimod hende, smed Seletøjet foran hendes
Fødder, forbød hende at komme ind i Gaarden, skjældte
hende ud for en „Pulverheks“ og meget andet: „Men
Herre Guj, lille Christen“ — sagde hun — „hva æ dæ
ve’et, saaen plejer Do da et aa begegn mæ“. Ja, det var
lige meget, hvad hun sagde, ud af Gaarden maatte hun,
og hun gik grædende bort. Christen Hansens Køer kom
sig naturligvis.
Den eneste Gren af Lægevidenskaben, som Hans Am
lund — og overhovedet de kloge Mænd — ikke gav sig
af med, var Fødselshjælpen. Hertil havde man jo
Jordemødrene. Men stundom kunde det jo i vanskelige
Tilfælde knibe for disse, og da Lægehjælp var vanske
ligt at bekomme — man kunde i Hedeegnene tit have
flere Mil til nærmeste Læge — maatte man jo hjælpe
sig, som man kunde. Gamle Hans Jensen paa Tofthøj
Mark maatte saaledes en Gang i en snæver Vending
bistaa Jordemoderen. Han gav sig ellers ikke af med
Lægekunst. Men de kom skidt fra det. Hans tog for
haardt fat. Nogle siger, at han rykkede Hovedet af
Barnet, andre siger, at han „kvirkede“ det. Den sidste
Fortolkning af Tilfældet er maaske nok den rigtigste;
thi han fik fra nu af Navnet „Kvirk-Hans“, et Kjendingsnavn, han bar til sin Dødsdag. Jordemoderen blev,
som rimeligt var, afsat for sin Letsindighed med at ty
til Hanses Hjælp. Hans selv slap, saa vidt vides, med
„Øgenavnet“. Historien er paalidelig nok. Jeg har
kjendt „Kvirk-Hans“ og hans Forhold temmelig nøje.
Han døde for nogle Aar siden som en højt bedaget
Mand, men jeg fik ikke den Ære at begrave ham. Han
var nemlig bleven Baptist paa sine gamle Dage. Bap
tistpræsten i Givskud havde for nogle Aar siden døbt
ham i en Mergelgrav paa Nytaarsdag i en knagende
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Kulde. Men det havde ikke skadet Hans’s Helbred.
Han levede sin Tid ud og blev 87 Aar gammel.
Men selv om Hans Amlund ikke gav sig af med lige
frem Fødselshjælp, gik han ikke af Vejen for at kurere
paa Barselpatienter. Hans egen Sønnekone var kom
men i Barselseng og kunde ikke give Bryst til Barnet.
Hun var ble ven forhekset af et ondsindet Kvindemen
neske. Det laa jo nær, at man søgte Hjælp hos Bedste
far. Han fik ogsaa paa en eller anden Maade, som jeg
ikke kjender, Ulykken afhjulpen, og han gav nu For
ældrene de stærkeste Formaninger om at passe paa, at
Heksen ikke fik Adgang til Huset igjen, for hun vilde
prøve derpaa. Ganske rigtigt! Heksen kom ogsaa, og
gav sig det Ærinde, at hun vilde bede om lidt til sine
Høns. Nu er det jo ikke saa let at jage en fattig Kone
paa Porten — nok er det, hun slap, trods alle Paalæg,
indenfor. Men saa var Spillet gaaende igjen med Sønne
konen. Hans Amlund erklærede, at nu kunde han ikke
hjælpe. Det kunde han nemlig kun én Gang. Saa
maatte man have Bud efter en af Egnens andre kloge
Mænd, og saa kom Konen sig.
Hans Amlund var i Modsætning til de fleste andre
kloge Mænd en ret duelig Bonde. Hans Bøger og hans
Studier paa Lægekunstens Omraade tog ham vel nok en
Del Tid, men han fik ogsaa Tid til at arbejde paa sin
Gaard. Navnlig da hans Sønner voksede til og kunde
tage Haand i Hanke med, var det svært, hvor han fik
den vidtløftige, magre Gaard dreven op og en tids
svarende Besætning opelsket.
Men det var ogsaa Gaarden, han skulde leve af. Klog
skaben bragte ikke synderligt. Han tog kun, hvad Folk
vilde give ham. Tit fik han vel slet ingen Ting; men
det var heller ikke det, som det kom an paa. Han var
i det hele en velvillig Mand, der var glad ved at kunne
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gjøre sine Medmennesker en Tjeneste, og det gjaldt
ogsaa med Hensyn til Klogskaben.
Hans Amlund havde i sine Velmagtsdage været tem
melig forfalden til Drik, og tillige, hvad jo ofte hører
sammen dermed, været en vældig Slagsbroder.
Lindeballe Kro, der senere er flyttet til Uhe i Ringive Sogn, var i Midten af forrige Aarhundrede et ilde
berygtet Sted, hvor Svir og Slagsmaal hørte til Dagens
Orden. Navnlig var det Bønderne fra Sønderskovsiden»
der holdt til her: Hans Amlund og Broderen Niels Am
lund, lille Gyde, store Christian, og hvad det var de
hed, og Laust Naerskov fra den anden Side, og mange
flere. „Naar Brændevinen gaar ind, gaar Forstanden
ud“, siger et gammelt Ord, og saaledes gik det ogsaa
her. De kom i Totterne paa hverandre. Langs med
Vejen Øst for Kroen stod den Gang et Trægjærde. Her
hentede de Ammunition. Den gamle Sognefoged Jens
Melkjorsen i Lindeballe blev ofte hentet ned for at
holde Styr paa Rebellerne; endogsaa ved Nattetid blev
han ofte kaldt op af sin Seng.
En Gang sad Bønderne i Lindeballe Kro og svirede
og kunde ikke blive enige om, hvem der skulde kjøre
Jordemoderen hjem, der havde været i Forretning hos
et Fattiglem. Da gik der Bud ned til den djærve Nord
mand, Pastor Giellebøl i Ringive. Han svang sig paa
sin Ganger, og et Øjeblik efter holdt han udenfor Linde
balle Kro. Han bandt sin Hest, gik ind i Krostuen,
stillede sig for Enden af Bordet, og idet han satte Ride
pisken i Bordet med et Brag, raabte han med sin barske
Stemme: „Hva æ de her!“ Saa kunde de kjøre Jorde
moderen hjem. Ham havde de ligegodt Respekt for.
Det var særlig om Søndagen, at disse Svirelag fandt
Sted. Samme Bønder var nemlig flittige Kirkegængere.
Jeg har en Gang set følgende Indskrift over Døren i et
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Værtshus: „De æ bejer aa sid i æ Kro aa tænk aa æ
Kjærk/end aa sid i æ Kjærk aa tænk aa æ Kro“. De
Lindeballe Folk har aabenbart valgt den daarligere
Del. De har siddet i æ Kjerk aa tænkt aa æ Kro; thi
aldrig saasnart var Gudstjenesten forbi, før de samledes
i Krostuen, og her fortsattes Gudstjenesten om Efter
middagen og Aftenen med. Naar Præsten kom kjørende tilbage fra Sidsttjeneste i Gadbjerg, lukkede de
Vinduerne op, rakte Punsekoppen ud ad Vinduet og
sagde: Skaal! Saa fik de jo nok næste Søndag en al
vorlig „Brændevinspræken“, men det hjalp for lidt.
En Gang, Hans Amlund sad i Lindeballe Kro, kom
Staldkarlen ind og sagde, at hans Heste var løben. „De
æ vel it længer væk, end a ka se’em“, svarede han og
løb ud. Hestene standsede øjeblikkelig deres vilde
Flugt. Hans Amlund var ikke klog Mand for ingen
Ting.
Det var ikke mindst, naar de Lindeballe Sognemænd
havde været til Alters, at de tog sig en saadan Omgang.
Formodentlig har de holdt sig Luthers Ord i Balles
Lærebog efterrettelig: „Faste og legemlig Beredelse er
vel en smuk udvortes Tugt“, og de har ikke nydt noget,
før de drog til Kirke, desto mere har de saa trængt til
en Opstrammer bagefter. Naar de havde været til Al
ters, kom de tit ikke hjem før Mandag Formiddag. Ja,
saadan gik det tit til i Lindeballe den Gang, men:
Tiderne skifte,
Og Gud ske Lov, de skifte.“
Afholdsbevægelsen har ingen Steder vundet større
Sejre end i Lindeballe Sogn. Ogsaa Hans Amlund blev
paa sine gamle Dage en meget ædruelig Mand.
Hans Hustru, Maren Christensdatter, døde d. 6. Juli
1882, 70 Aar gammel. Hun aflivede sig ved Hængning.
Det mentes at være en Familiesorg, som havde hidført
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den sørgelige Katastrofe hos den allerede i Forvejen
sygelige Kvinde. Hans Amlund tog sig den tunge Be
givenhed meget nær, og den prægede hele hans senere
Liv.
Et Par Aar efter Konens Død afstod han Gaarden til
sin ældste Søn, og gik selv paa Aftægt. Det vil sige, han
tilbragte sin Alderdom i Sønnens Hjem.
I de sidste Aar af sit Liv havde Hans Amlund saa at
sige ingen Praksis. Hans Specialitet havde, som sagt,
været at kurere for Forhekselse. Men de gamle Hekse
døde ud, og der kom ingen nye i Stedet, og dermed fik
Hans Amlunds Praksis sit Banesaar. Der vedblev ve]
nok at komme én og anden med „et Tilfælde“, og Hans
Amlund tog sig naturligvis ogsaa af „Tilfældet“, saa
godt han formaaede; men det hørte til Sjældenhederne.
De studerede Læger, som mere og mere havde indtaget
Egnen, gjorde ham Rangen stridig.
Men han vedblev hele sit Liv at dyrke sin Kunst, læse
i sine Bøger og gjøre Forsøg. Et Aarstid før sin Død
kom han en Dag ind til Lærer Balling i Lindeballe og
bad ham om at vise sig „den sidst Kaaelgrav“. Den
vilde han have noget Jord af. Her skulde jo have været
lavet noget. Men Balling vilde ikke have med Hans
Amlunds Kunster at gjøre og svarede: „Det tør jeg
skam ikke, Hans Amlund, den døde kunde jo komme
og spøge for mig om Natten“. „Ja, naar De et tøws
et“, sagde Hans Amlund, „saa ska De heller et“. Og
derved blev det.
Alle Dage havde Hans Amlund været en vældig Jæ
ger, og den Sport blev han ved at øve til det sidste;
men han kunde ikke ramme. Hans Syn var bleven
svækket. Som Sigtekorn havde han spændt et Par HareØren paa Enden af Bøssepiben. Det var ellers noget,
man kunde se.
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En Gang var han paa Jagt ude i Semels Mose, en
ator Mose, der danner Grænsen mellem Vejle og Ribe
Amter. Pludselig styrtede han bag over i en Mosepyt,
der var fuld af Vand. Det var ved Vintertid og klingrende Frost, saa Klæderne frøs fast paa ham og maatte
ligefrem skjæres af ham, da han kom hjem. Men hans
Helbred tog ingen Skade af det; han hørte til Kæmpenaturerne.
Hans Amlund blev en meget gammel Mand, men be
holdt sit Helbrd forholdsvis usvækket op i sin høje
Alderdom. Da han var omtrent 90 Aar, talte jeg med
ham en Dag, og han klagede over, at han syntes saa
sandelig, at han kunde mærke, at det begyndte at tage
af for ham, hvilket jeg ikke fandt saa mærkeligt, men
hvad han selv syntes at være forbavset over.
Hans Amlund er aldrig bleven fotograferet, og jeg
kan derfor ikke meddele noget Billede af ham. Jeg
faar derfor nøjes med at give én Beskrivelse af hans
Person.
Hans Amlund var i Grunden en køn Mand, ret høj og
slank. Paa lidt Bakkenbarter nær var hans Ansigt
skægløst. Man saa ham til daglig næsten altid i en hvid
Vadmelstrøje. Naar han var i Pudsen, var han iført
hjemmelavet Tøj, som Bønderne den Gang altid brugte,
løvrigt var der ikke noget aparte ved hans Person.
Af Stedets Befolkning var Hans Amlund afholdt. Han
besøgte jævnlig sine Naboer. „Naa, hvorledes lever 1?“
spurgte han.
Hans Hustrus sørgelige Endeligt havde grebet ham
stærkt og kastede mørke Skygger over hans Livsaften.
Han var aldrig rigtig glad mere. „Vi lever, som om vi
aldrig skulde dø,“ kunde han sige.
Adskillige Aar før sin Død brændte han sin „Cyprianus“, og det gjorde han grundigt. Han ophedede Ba-
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gerovnen og kastede den paa Baalet, idet han kaldte
Gaardens Tjenestepiger til som Vidner. Der var ellers
bleven sagt, at „Cyprianus“ ikke kunde brænde, be
mærkede han, men nu kunde de da se, at det kunde
lade sig gjøre. Han var allerede den Gang højt oppe i
Aarene, og har maaske ikke ventet, at han skulde blive
saa gammel, som han virkelig blev. Og nu er det jo en
gammel Tro, at et Menneske ikke kan dø, saa længe
han har „Cyprianus“. Derfor var det vel, at han vilde
af med den. Hans øvrige Bøger brændte hans ældste
Søn efter hans Død.
Hans Amlund døde den 9. Maj 1901 i en Alder af
92 Aar. Han ligger begravet paa Lindeballe Sogns
Kirkegaard i Slægtens Gravsted, men ingen Mindesten
betegner hans Grav.
Ingen af hans Børn har taget Klogskaben i Arv.
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