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1. JENS KUDSK.

a
Gadbjerg Sogn, et Par Mil i nordvestlig Ret
ning fra Vejle, ligger den lille Landsby, Vester- 
Smidstrup, i Læ af et anseligt Bakke-Parti — 
»Smidstrup Banker« kaldet —, der minder om et 
Harzen i det smaa, og giver Stedet et ret ejendomme

ligt Præg.
Her blev Jens Jensen Kudsk født i Aaret 1789. 

Hans Fødselsdag er efter den Tids Skik ikke noteret 
i Kirkebogen, men »1789 den 27de September blev 
ung Jens Kudsk og H[ustru] Johanne Jensdaatters 
Barn Jens af Smedstrup confirm. [i Daaben].« Han 
maa vel altsaa være født i Sommertiden bemeldte 
Aar1). Forældrene vare Gaardmandsfolk.

Navnet Kudsk stammer naturligvis fra, at én af 
Slægtens Forfædre har været Kudsk for et Herskab 
eller lignende. Der gaar da ogsaa det Sagn, at vor 
Jens Kudsk’s Bedstefader, der ogsaa kaldtes Jens 
Jensen Kudsk, og som var »klog Mand« ligesom 
Sønnesønnen, oprindelig skal være kommen her til

9 Paa Grund af, at Fødselsdagen ikke anføres i Kirkebogen, vidste de 
gamle sjældent rigtig Besked paa, hvad Dag de var født. De nøjedes da 
med at sige: »Fjorten Dage før Mikkelsdag«, »om Mortensdag«, »ved Jule- 
tide«, om Poulsdag«, »ved Kyndmisse-Tide«, »om Vorbasse Marked« 
o. s. v. o. s. v.
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Egnen med et Herskab til Engelsholm i Nørup Sogn 
som Kudsk. Hermed stemmer det ogsaa, naar det i 
en Fortælling fra hans Praksis hedder, at han boede 
paa Engelsholm Mark l). Hvor han ellers stammede 
fra, kan jeg ikke oplyse. Men Herremanden maa 
have været godt tilfreds med ham; thi han tilbød 
ham, siges der, en Fæstegaard i Smidstrup. Ja, han 
overlod til ham selv at bestemme, hvilken Gaard i 
Byen han vilde have. Det er da forstaaeligt, at han 
ikke valgte den ringeste, men tog én med Skov og 
Eng ved Aaen og andre Herligheder. Samme Gaard 
forblev derefter i Slægtens Eje i vistnok over 100 
Aar. Smidstrup hørte nemlig den Gang under Engels
holm. Senere fra ca. 1770 kom Byen under Refstrup 
i Gadbjerg Sogn.

Formodentlig har Familien ikke sat Pris paa Kudske- 
Navnet, men snarere betragtet det som et Øgenavn, 
man helst var fri for. Der er ingen af Slægten, der 
er døbt med Navnet Kudsk. Kun ved Dødsfald og 
Bryllupper har Præsterne brugt det i Kirkebogen.

Mærkelig nok har der ogsaa eksisteret en »klog 
Slægt« af Navnet »Kudsk« i Thy, hvis sidste Epigon 
var Stine Kudsk, der døde i Aaret 1897. Der er dog 
næppe nogen Forbindelse mellem de to Kudske- 
Slægter. Slægten i Thy har vel faaet Navnet paa en 
lignende Maade som den i Smidstrup a).

Sin Børnelærdom har Jens Kudsk sagtens faaet hos 
Degnen Horsted, i Gadbjerg, der paa den Tid under
viste alle Sognets Børn. Maaske tillige hos hans Søn, 
den yngre Horsted, der afløste sin Fader ved dennes 
Død 1802. Det er ogsaa muligt, at han har gaaet i

*) Ewald Tang Kristensen: Danske Sagn. VI. I., Pag. 265. — ’) Kreds
læge K. Carøe: MadsWeis, privilegeret Benbrudslæge og Operatør, Pag. 5 
(Særtryk af Aarbøger, udgivne af historisk Samfund for Aarhus Stift, VII, 1914. 
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Skole i Nabobyen Lindeballe. Her underviste en 
ældre Pige — fordi hun var halt, kaldet »Lam-Mette« 
— med Berømmelse ved Overgangen fra det 18de til 
det 19de Aarhundrede. Og hendes Undervisning søg
tes ogsaa af Børn fra Smidstrup, véd jeg. Den gamle 
Sognefoged i Lindeballe, Jens Melchiorsen, der var 
født i Smidstrup; havde saaledes faaet sin Børnelær
dom hos »Lam-Mette«, og efter hans Kvalificationer 
at dømme, har Mettes Skole ikke været at foragte. 
Jens Melchiorsen kunde baade læse og skrive, saa 
det havde Klem. Han skrev ikke blot en god Haand- 
skrift, men han skrev ogsaa temmelig ortografisk rig
tigt, hvad jeg har set af gamle Dokumenter. Han 
var nemlig ikke blot Sognefoged, men tillige en Slags 
Vinkelskriver for hele Omegnen.

Men hvor Jens Kudsk end har faaet sin Skolegang, 
saa hedder det om ham, at han var »godt lært.«

I Foraaret 1807 blev Jens Kudsk confirmeret af 
Pastor Jørgensen i Ringgive, der ikke blot døbte og 
confirmerede, men ogsaa vaccinerede Børnene Under
lig nok, at han har været i sit attende Aar, inden 
han blev confirmeret. Ganske vist blev Børnene ofte 
den Gang ret gamle, inden de confirmeredes, men 
det var gjærne paa Grund af manglende Kundskaber. 
Mange maatte »gaa om« det ene Aar efter det andet. 
Men det kan ikke have været Grunden for Jens Kudsks 
Vedkommende. Han confirmeredes som Nr. 1 og faar 
i Kirkebogens »Vedtegning« sammen med de fire 
næste Confirmander følgende Vidnesbyrd: »Disse 
kunne godt, foruden de anordnede Lærebøger, nogle 
af de nye Psalmer; desuden kunne de 4 skrive og 
læse Skrift nogenledes.«

Formodentlig har Jens Kudsk nok som Yngling, 
maaske allerede som Dreng, været ude at tjene. Det 
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er jo almindeligt paa Landet saavel med Gaardmands- 
som Husmandsbørn. Men derom ved jeg intet sik
kert, da de saakaldte Tilgangs- og Afgangslister først 
blev indførte med de ny Kirkebøger 1814. I 1814 fik 
man nemlig nye Kirkebøger over hele Landet ligesom 
i 1892, uanset om de gamle var udskrevne eller ej. 
Heller ikke har jeg kunnet faa oplyst, om Jens Kudsk 
havde været Soldat. Men jeg antager det ikke. Han 
har ganske sikkert ellers været en »knøw< ung Mand. 
Men han er muligvis bleven fri som »Gammelmands
søn«. Hans Fader kan nemlig saa omtrent have 
været fyldt »de tre Snese«, da han skulde »spring 
Sældaat«. Det var ellers i Napoleonskrigenes Tid, 
hans Ungdom faldt, da mange unge, værnepligtige 
Mænd maatte ligge inde i 12—14 Aar.

Den 15de April 1815 holdt Jens Kudsk Bryllup i 
Gadbjerg Kirke med Anne Kirstine Poulsdatterx). 
Hvem hun var, kan jeg ikke nærmere oplyse, men 
hun var en Fynbo, og hun tjente den Gang som 
Barnepige paa Hovedgaarden Refstrup i Gadbjerg Sogn. 
Gaardens Ejer »S. T. Hr. Captejn Sehested« var hen
des Forlover, medens Jens Kudsks Nabo, Gaardmand 
Iver Lauritzen i Smidstrup, var hans Forlover. Mærke
lig nok, da hans Fader levede endnu. Men den gamle 
Jens Kudsk var vred og vilde ikke med. Han gik 
og pløjede, mens de andre gik til »Jagilde«.

Sagen var den, at Sønnen havde ikke baaret sig 
rigtig kønt ad. Han var forlovet med en Pige fra 
Tofthøj, Bodil Jensdatter, hende havde han besvang- 
ret og hun havde født ham en Søn. Det var dog 
hans Mening, at han vilde ægte hende; men saa kom 
Barnepigen paa Refstrup i Vejen. Hun blev dødelig

*) Navnet Poulsdatter maa vist være en Skrivefejl. Hun kaldes ellers 
alle andre Steder i Kirkebøgerne for Anne Kirstine Pedersdatter. 
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indtaget i Jens Kudsk, der skal have været en smuk 
ung Mand, og nu gav hun hverken Rist eller Ro, før 
hun fik ham i sine Garn. Hendes Slægt og Herskabet 
paa Refstrup var imod Partiet, men det hjalp ikke. 
»Hvad enten han saa prikker eller stikker, saa vil 
jeg have ham«, var hendes Svar. Og naar Jens Kudsk 
gik til Tofthøj for at besøge Bodil Jensdatter, stod 
hun ude paa Broen ved Refstrup og »passede ham 
op« og forhindrede ham i at naa sit Maal. Resul
tatet blev, at hun vandt Sejer.

Men det var ikke efter den gamle Kudsks Hoved. 
Sønnen fik da heller ikke nogen Glæde af, at han 
svigtede sin første Kjærlighed. Han og Anne Kirstine 
kunde aldrig forliges, og naar hun gjorde ham Be* 
brejdelser, maatte hun høre; »Da wa Do saa’gu ejsen 
i Lyst nok for aa faa mæ«.

Bodil Jensdatter blev i 1816 gift med Gaardmand 
Mathias Pedersen i Rostrup. Jens Kudsk havde ikke 
glemt hende. Han besøgte hende ofte, og naar han 
var kommen derover, kunde han ikke sanse at gaa 
hjem igjen. Ved Sengetid gik Familien til Køjs i Al
koverne. Men Jens Kudsk blev siddende i en Sime- 
stol med begge Ben lagt op paa Kanten af det aabne 
Ildsted. Der sad han og blundede; men i Seng vilde 
han ikke. Pludselig kunde han saa vaagne op og 
sige: »No skal a hjem!« »Hvorfor« blev der spurgt. 
»Dær æ nowr, dær vil snak’ mej mæ«, svarede han, 
og saa gik han. Det kunde han nemlig mærke, naar nogen 
vilde tale med ham, og han vidste forud, hvad de vilde1).

9 Denne Evne havde han arvet efter Bedstefaderen. Ja, denne kunde 
endogsaa høre, hvad fraværende Folk sagde om ham. En Gang kom der 
et Par Mænd kjørende v'esterfra for at søge den gamle Jens Kudsks Hjælp. 
Det var den Gang, han boede paa Engelsholms Mark. Undervejs sagde 
den ene til den anden : »Kunde vi nu endda træffe det gamle Svin hjemme« 
Da de kom til Jens Kudsks Bopæl, gik han derudenfor. »Naa, saa traf I 
da æ gammel Svin hjemme«, sagde han og fulgte med. (Evald Tang Kri
stensen: Danske Sagn, VI. I. Side 265-63.)
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I det hele havde Jens Kudsk et følsomt Hjerte for 
det andet Kjøn. Han havde uægte Børn ogsaa efter 
at han var bleven gift.

Allerede før sit Giftermaal havde Jens Kudsk over
taget sin Fødegaard; thi han kaldes ved sit Bryllup 
»Ungkarl og Gaardmand i Smidstrup«. Forældrene 
kom paa Aftægt; men de blev ikke boende i Gaarden 
hos de unge, som det ellers plejer at være Tilfældet 
med Aftægtsfolk her i Egnen; de nød deres Aftægt i 
et lille Hus, der laa i den sydlige Ende af Smidstrup 
By. Faderen døde d. 2den Marts 1825, og efter hans 
Død kom Moderen tilbage til Gaarden igjen, da hun 
ikke kunde klare sig alene. Moderen døde først d. 
18de Marts 1838 i den høje Alder af 86 Aar.

Om Jens Kudsks Moder har der dannet sig et Ord
sprog, hvormed Sammenhængen er følgende. Det 
huskes jo endnu godt af gamle Folk, at der blev 
brændt Brændevin i næsten hver eneste Gaard paa 
Landet. Men det var forbudt under stor Straf, saa 
det maatte skjules paa enhver Maade. Sædvanligvis 
foregik Brændingen derfor om Natten. Bønderne 
holdt trofast sammen her som paa andre Maader. 
De havde deres hemmelige Gjemmer, hvor Brænde
vinstøjet blev opbevaret, og naar Toldfolket eller Kon
trollørerne var ude paa Undersøgelse, ikke sjælden 
efter Angivelse, gik der i Stilhed Bud fra Gaard til 
Gaard for at advare. Hvor Brændevinstøjet var af 
Kobber, kunde det være meget værd, og det var alt- 
saa et stort Tab, naar det blev konfiskeret. Denne 
Kamp mellem Øvrighed og Bonde om Retten til at 
brænde førtes gjennem et helt Aarhundrede til ind i 
Fyrrerne, da Brændevinsbrændingen paa Landet helt 
hørte op.

Jens Kudsk brændte naturligvis ogsaa Brændevin,
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og havde sit Brændevinstøj. Pludselig en Dag an
kommer Kontrollørerne. Jens Kudsk fik i en Fart 
Brændevinstøjet gjemt i Sengehalmen i Alkoven i 
Dagligstuen, og sin gamle Moder anbragt oven paa. 
Med den største Elskværdighed førte han derefter 
Kontrollørerne rundt i Lejligheden og foreviste dem 
hver Krog. Men der fandtes intet Brændevinstøj. Da 
de kom ind Dagligstuen for at undersøge, siger Jens 
Kudsk: »Dær ligger no mi Muer, men hun ka et 
fløttes«. Det fandt Kontrollørerne, der kunde være 
Rimelighed i, sammenfalden og gigtsvag som hun 
var. De fattede ingen Mistanke og lod hende ligge i 
Fred. Ellers stak og prak de i al Ting. Siden den 
Tid er det bleven et almindeligt Mundheld i Egnen, 
at man siger om et eller andet: »Det kan ikke flyt
tes ligesom Jens Kudsks Mor«.

Et Par Aars Tid efter Brylluppet fik Ægteparret 
Kudsk deres første Arving, en Datter, født d. 23de 
August 1817, der blev opkaldt efter Farmoderen Jo
hanne Jensdatter, men som døde, knap 5 Aar gam
mel, 6te Maj 1822.

Den 19de Januar 1820 kom der igjen en Datter, 
som blev kaldt Karen, sagtens efter sin Mormoder. 
Hun blev confirmeret d. 26de April 1835, kom senere 
til Nørup Sogn, hvor hun blev gift, og hvor der 
endnu skal findes Efterkommere af hende, der bærer 
Navnet Kudsk.

Den 22de Marts 1822 fødtes der Ægteparret nok 
en Datter, Jensine, sikkert nok opkaldt efter Farfade
ren, da endnu ingen Søn havde kunnet faa hans 
Navn. Hun blev confirmeret d. 10de April 1836 og 
arvede, som vi senere skulle se, Fødegaarden.

Den 24de Oktober 1824 fødtes en fjerde Datter, 
som blev opkaldt efter den afdøde første og fik Nav-
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net Johanne Jensdatter. Hun blev confirmeret d. 7de 
April 1838. Men af hende fik Forældrene kun liden 
Glæde. Hun levede i mange Aar et forargeligt Liv 
sammen med Herremanden Godt paa Refstrup. Et 
Par Aar efter hans Hustrus Død fødte hun ham sit 
første Barn. Han lod hende bo i et Hus i Refstrup 
Skov, hvor han underholdt hende. Naar Godts Vogn 
kom fra Vejle med Kolonialvarer og sligt, stod »Hanne 
Kudsk« udenfor Huset og tog forlods, hvad hun vilde 
have, og saa maatte Husjomfruen paa Refstrup til 
sin store Fortvivlelse nøjes med Resten. Huset, hvor 
hun boede, er senere nedbrudt, men Brønden ses 
endnu. Her fødte hun ham efterhaanden en Række 
Børn, mindst 5. Hun fulgtes med ham til Bøndernes 
Gilder, som om hun havde været hans retsmæssige 
Hustru. Men gifte sig med hende, turde han ikke, 
for hun var saa umanerlig galhovedet. Da Godt ende
lig som en Følge af sit æventyrlige Liv maatte afhænde 
Refstrup, tog han hende med sig til Sdr. Omme, hvor 
han kjøbte to Gaarde, én til sig selv og én til hende. 
Men de gik nok begge fra Gaard og Grund og døde 
i stor Armod.

Jens Kudsk kan ikke have været uvidende om 
dette Forhold, da Datteren fik sit første Barn et Par 
Maaneder før hans Død. Han blev meget vred over 
det, fortælles der, skjønt han havde jo strengt taget 
ikke ret meget at lade Datteren og hendes Elsker 
høre. »Haar han no wæt der jen Gaang, ska han 
kom’ te aa blyw der«, svor han om Godt, og hans 
Ord gik i Opfyldelse, siges der. Godt var vistnok tit 
kjed af Forholdet, menes der. Han kunde blive ra
sende paa hende og kom der saa ikke i længere Tid. 
En Gang han kom fra Jagt, og hun havde lukket 
Døren for ham, skød han ind gennem Vinduet, dog
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uden at ramme hende. Men hun havde en saadan 
Magt over ham, at han ikke kunde blive hende kvit. 
Det var Jens Kudsks Besværgelse, der var Skyld i 
det.

Ægteparret Kudsks yngste Barn var en Søn, som 
blev født d. 6te Oktober 1826, og kaldet Jens Jensen 
efter sin Farfar, der saaledes havde faaet baade en 
kvindelig og en mandlig Navne. Han blev confirmeret 
d. 18de April 1841, men døde allerede næste Aar d. 
Ilte September, kun 16 Aar gammel, til stor Sorg 
for Faderen, ikke mindst af den Grund, at han var 
dennes eneste mandlige Afkom — i lovligt Ægteskab 
i hvert Fald. Han havde iøvrigt været svagelig i 
hele sin Opvækst; han var Epileptiker og døde un
der et epileptisk Anfald. Her har Jens Kudsks Klog
skab altsaa været omsonst.

Efter omtrent 23 Aars Ægteskab døde Jens Kudsks 
Hustru, Ane Kirstine Pedersdatter, d. 6te April 1838 
i en Alder af 45 Aar. Hun kom altsaa ikke til at 
opleve den Sorg at miste sin enests Søn. Jens Kudsk 
forblev dog ikke længe udi Enkestand. »Det er jo 
ikke godt, at Mennesket er ene«, som skrevet staar.

I Nabobyen Lindeballe boede en Enke, Else Niels- 
datter, der nød Aftægt hos sin Søn, Gaardmand Hans 
Pedersen (Schjøth). Til hende bejlede Jens Kudsk og 
fik ja. En yngre Søn af hende, Thomas Pedersen 
(Schjøth) opholdt sig ogsaa paa Gaarden i Lindeballe. 
Til denne sagde Jens Kudsk: »Ja, no gywter a mæ 
mæ Di Muer, aa saa ska Do faa mi Goer, men o den 
Betingels, te Do taaer jen a mi Dættere«. Tilbudet 
blev accepteret. Men nu havde Jens Kudsk vel nok 
ligesom Laban ønsket, at den ældste Datter først 
skulde have været gift, og hun — Karen —, der holdt 
Hus for Faderen i hans Enkestand, vilde ogsaa for-
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færdelig gerne have haft Thomas Schjøth. Men Tho
mas tænkte anderledes, han vilde have Jens Kudsks 
yngre Datter, Jensine, den Gang en Ungmø paa 17 
Aar, og derved* blev det.

Saa holdtes der da Dobbeltbryllup i Lindeballe 
Kirke d. 23de Juni 1839, idet Enkemand Jens Kudsk 
af Smidstrup viedes til Enken Else Nielsdatter af 
Lindeballe — de har begge haft de naturlige Kopper, 
bemærker Kirkebogen — og Jens Kudsks Datter, 
Pige Jensine Jensdatter af Smidstrup, viedes til Else 
Nielsdatters Søn, Ungkarl Thomas Pedersen af Linde
balle.

Det unge Par blev først viet. Hvis det gamle Par 
først var bleven viet, kunde de unge slet ikke have 
faaet hinanden; thi saa havde de været Søskende. 
Saaledes fortælles der. Det er maaske nok rigtigt, at 
det unge Par er bleven viet først; men det kan næppe 
have været af den nævnte Grund. Thi der kan ikke 
være noget i Vejen for at sammenbragte Børn ægter 
hinanden. Maaske har Loven været anderledes den 
Gang.

Efter Løfte overdrog Jens Kudsk nu sin Gaard til 
Svigersønnen Thomas Schjøth og Datteren Jensine. 
Selv gik han med Else Nielsdatter paa Aftægt. De 
blev heller ikke boende i Gaarden, men flyttede ind 
i det samme lille Hus, som hans Forældre havde 
beboet som Aftægtsfolk. Hertil hørte lidt Jord, saa 
de kunde holde et Par Køer, som de dog nok for 
største Delen fik græssede og fodrede fra Gaarden. 
Men naar hertil kom, at de havde hver sin Aftægt 
og desuden Jens Kudsks Praksis at støtte sig til, saa 
kunde de jo nok klare sig med Hensyn til det time
lige Udkomme.

Jens Kudsk blev ingen gammel Mand. Han døde
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d. 26de Juni 1846 af Brystsyge, kun 56 Aar gammel. 
Efter hans Død flyttede Else Nielsdatter, eller »Else 
Kudsk«, som hun nu var kommen til at hedde, til
bage til Lindeballe, hvor hun nød dobbelt Aftægt, 
idet hun ogsaa fik Aftægt efter Jens Kudsk. Hun 
døde d. 24de Marts 1872, 85 Aar gammel.

Ovenstaaende er i korte Træk et Omrids af Jens 
Kudsk ydre Livsomstændigheder.

Klogskaben havde Jens Kudsk arvet efter sin Bedste
fader. Saavidt jeg har kunnet skønne, gav hans Fader 
sig ikke af med noget i den Retning, hverken med 
Lægekunst eller Heksekunst. Han har maaske nok 
kunnet noget. Det skulde jo være mærkeligt andet, 
da hans Fader var saa klog. Men han brugte det 
ikke. Klogskaben, der ellers plejede at gaa i Arv fra 
Fader til Søn, synes altsaa her at være sprunget et 
Led over. Da Bedstefaderen først døde ved den Tid, 
Sønnesønnen var 17 Aar — »1806 d. 14de December 
begr. gi. Jens Jensen Kudsk i Smidstrup, 80 Aar gam
mel«, staar der i Kirkebogen — saa har den gamle 
jo kunnet faa god Lejlighed til at undervise den unge 
og lade ham gaa i »sort Skole« hos sig, og den gamle 
Kudsk skal have ventet sig noget stort af den unge — 
siges der — og have udtalt, at Klogskaben vilde blive 
størst i tredie Led. Men Folk vil dog mene, at den 
ældste Kudsk alligevel har været Nummer et.

Efter Bedstefaderens Død arvede Jens Kudsk ogsaa 
»Bøgerne«, hvoriblandt der selvfølgelig har været en 
»Cyprianus«. Jens Kudsk skal have haft et stort 
Lægebibliotek; men desværre synes alle hans Bøger 
at være bortkomne efter hans Død. Der er ganske 
vist Folk, der vil mene, at en Del af dem er havnet 
hos gamle Iver J^auritzen i Smidstrup, der har et ret 
stort Bibliothek af gamle Bøger, og at han har lært



16

noget af dem; men Iver siger nej, og jeg tror ham 
paa hans Ord.

Andre vil derimod paastaa, og det er vist det rime
ligste, at Else Kudsk efter Mandens Død har taget 
Bøgerne med til Lindeballe, og at hendes Søn Hans 
Schjøth har brændt dem eller paa anden Maade til- 
intetgjort dem, for at ikke hans Sønner skulde faa 
fat i dem. Selv havde han maaske nok kigget lidt 
i dem og lært noget; men han brugte det aldrig. 
Derimod kunde Else Kudsk, der naturligvis ogsaa 
havde lært noget — man lever ikke i Aarevis sam
men med en klog Mand, uden at der falder noget 
af — ikke dy sig for at fuske lidt i Faget, naar en 
af hendes Sønnesønner kom galt afsted med en Fork 
eller ved en Hakkelsekniv, o. s. v.

Den eneste af Jens Kudsks Bøger, der, saa vidt 
jeg har kunnet bringe i Erfaring, har undgaaet »Ud
slettelsens Dom«, findes hos den gamle Sognefoged 
Jens Terp Pedersen i Gadbjerg, som tidligere har ejet 
Jens Kudsks Gaard. Bogens Titelblad og den første 
halve Snes Blade mangler, saa man kan ikke se, hvor
ledes Bogens Titel har lydt, naar den er trykt, eller 
hvem, der har forfattet den. Men dens hele typogra
fiske Udstyr henviser den nærmest til sidste Halvdel 
af det 18de Aarhundredex). Her findes Raad mod 
alle de almindeligst forekommende Sygdomme lige 
fra »smaa Børns Forstoppelse« til de forskjellige Gam
melmands Skrøbeligheder. Sygdommene behandles i 
alfabetisk Orden. Der anføres i Almindelighed flere 
forskjellige Raad mod *hvert enkelt Sygdomstilfælde, 
stundom ledsaget af en Fortælling om, hvilken vid-

Nu afdøde Pastor A. Jantzen, forhenv. Præst i Gjentofte, har senere 
gjort mig opmærksom paa, at Bogen er Agent Holiks — de Fattiges Tolk — 
Huslægen eller den saakaldte kloge Mands Haandbog. 4 meget forøgede 
Oplag. Kjøbenhavn. Forlagt og trykt hos J. R. Thiele [1775].
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underlig Virkning et enkelt bestemt Middel har ud
øvet med Hensyn til en bekjendt højere stillet Per
sons Helbredelse. Naar Forfatteren ved en eller an
den Sygdom anfører et Raad, som han ikke har 
prøvet i sin egen Praksis og ikke har Selverfaring 
om, nævner han Navnet paa vedkommende Læge- 
Autoritet, hos hvem han har funden Opskriften paa 
Lægemidlet, enten i Teksten eller anfører det under 
Teksten. Saaledes findes Navnet Tissot flere Gange, 
Sperling, C. Morsing o. s. v. x) Det er gjennemgaaende 
naturlige Lægemidler, han giver Anvisning paa. Kun 
i Nødstilfælde tager han ogsaa sin Tilflugt til over
naturlig Hjælp, uden at han dog synes at have nogen 
rigtig Tiltro til sligt. Saaledes mod den fatale Tand
pine, overfor hvilken vi alle véd, at Naturen staar 
stille, naar man ikke vil anvende det yderste Middel 
at lade Tanden trække ud.

»Dette følgende Raad udgiver jeg ikke for nogen 
Vished« — siger Forfatteren forsigtigt —; »men det 
er en gammel Sagn, at naar man vil være af med 
en skadelig Tand, og man enten frygter for, eller der 
er Vanskelighed ved at lade den trække ud, saa be
tjener nogle sig af et Søm, som er opgravet af Jorden 
og har siddet i en Liigkiste. Der fortælles Exempler 
paa, at naar man ofte rører med den blotte Spidse 
ved saadan en Tand, saa skal den derved efterhaan- 
den falde ud i Stykkeviis. Men man fortæller tillige, 
at naar man med saadant et Søm træffer nogen af 
de andre Tænder, saa falder de ud ligesaavel som 
den beskadigede Tand. Deres Meninger, som har 
foretaget sig at bedømme dette Middel, ere forskiellige, 
i det nogle tillegger samme slet ingen Kraft, andre

’) Tissot (1728—97) var en berømt sveitsisk Læge, hvis Liv væsentligst 
var knyttet til Lausanne. Sperling og Morsing vare danske Medicinere.

2
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raader derfra for den Aarsags Skyld, fordi Kraften 
deraf torde strekke sig videre, end det var godt og 
tienligt. Jeg gad nok vide, hvad man skulde ret 
dømme derom; og om denne Cuur med Grunde kunde 
blive tilstrekkelig godtgjort eller gandske forkastet? ustri
dige Erfaringer torde vel herudi være den heste Dommer.«

Bogen slutter med nogle almindelige »Sundheds- 
regler for hver af Aarets 12 Maaneder«, hvori man 
faar at vide, hvorledes man skal klæde sig, og hvad 
man maa spise o. s. v. i de forskjellige Maaneder.

Jeg har flere Gange haft Bogen til Laans og blandt 
andet prøvet paa at kurere paa mine Ligtorne efter 
den, og det maa jeg sige, at er dens øvrige Raad lige- 
saa probate som Raadet mod Ligtorne, saa er det 
en fortræffelig Bog.

Og hør nu videre.
En Nat havde jeg siddet og arbejdet til Kl. 4. Det 

gjør jeg desværre saa tit. Jeg tænkte da, hvem der 
nu rigtig kunde falde i Søvn, naar man kom i Seng. 
Det kan jeg nemlig ikke altid. Jeg tog da Jens Kudsks 
Lægebog og læsle om »Middel til at befordre Søvn«, 
og det hed sig da: »Naar man ligger og ikke kan 
sove, saa har man (efter lærde Skribenters Mening) 
allene at forestille sig de smukkeste Vande, man 
nogen Tid har seet, de Kildevæld, Søer og Floder, 
som man engang maatte have betragtet med For
nøjelse; da disse Billeder foraarsager en vis Fugt- 
ning, som lidt efter lidt trækker Søvnen efter sig, 
saa at man, sige de, paa en poetisk Maade, sover 
ligesom i Nymphernes og Nerreidernes Arme«.

Lé nu blot ikke, min Læser! Jeg lagde mig da til 
Hvile, idet jeg i Aanden gjenkaldte mig en Sejltur 
fra Neapel til Capri. Den dejlige, blaa Golf, Kysterne 
med de malerisk, terasseformigt beliggende Byer, det
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ildsprudende Vesuv hævende sig bagved o. s. v. o. s v. 
Jeg lod Sejladsen langs med Capri for at naa hen 
til den »blaa Grotte« passerede Revy for min Tanke, 
spændt paa, om Vandstanden var saaledes, at vi 
kunde komme derind. Og ganske rigtigt! »Fugt- 
ningen« udeblev ikke, og inden jeg naaede ind i den 
»blaa Grotte«, sov jeg allerede »paa en poetisk Maade 
ligesom i Nymphernes og Nereidernes Anne«.

Til Trøst for dem, der ikke har været i Italien, 
skal jeg meddele, at en aandelig Sejltur paa Vejle 
Fjord eller gjennem Himmelbjerg-Søerne vil have 
akkurat den samme Virkning.

Om den ældste Kudsk hedder det, at han ind
samlede alle de Urter, han skulde bruge til Medicin 
i Aarets Løb, paa St Hansaften,1) Det har Sønne
sønnen vel saa formodentlig ogsaa gjort. Men denne 
gjorde ikke blot Brug af Planteverdenen, men ogsaa 
af Dyreverdenen til Udøvelsen af sin Lægekunst. Saa
ledes vides det, at han bl. a. anvendte Skader. Han 
var en Gang i Uhe for at skyde Skader til medicinsk 
Brug. Her boede imidlertid en »klog Kone«, som 
ogsaa havde Brug for Skaderne. Hun skjældte Jens 
Kudsk Huden fuld, fordi ban skød hendes Skader. 
Jens Kudsk blev vred og lovede, at han nok skulde 
flytte Skaderne. Det skete ogsaa. Og siden har ingen 
Skader vist sig i Uhe, siges der.

Thi Jens Kudsk var sin egen Apotheker, ligesom 
mange Landsbylæger er det den Dag i Dag. Men 
medens disse Læger kjøber deres Medicin tillavet paa 
et Apothek, saa tillavede Jens derimod selv sin. Apo
theker kendtes jo heller ikke den Gang uden for 
Kjøbstæderne.

Jens Kudsk gik ikke af Vejen for nogetsomhelst
x) Ewald Tang Kristensen : Danske Sagn, VI. I. Pag. 265.

2*
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Sygdomstilfælde, siges der. Ligesom alle andre kloge 
Mænd paa den Tid var han ikke blot Menneskelæge, 
men ogsaa Dyrlæge, og han var vistnok »ligh døgte 
til begge Diel« ligesom »æ Skowlmæjster« i Blichers 
æ Bindstow«. Man havde jo overhovedet ikke andre 
Dyrlæger den Gang end kloge Mænd.

Til operative Indgreb førte Jens Kudsk altid hos 
sig en skarp Kniv. Men denne maatte først indvies 
til sit Brug derved, at der messedes over den tre 
Søndage. Han listede sig da ved Nattetid ind i Kir
ken og lagde den under Alterdugen, eller hvordan 
han ellers fik den anbragt, og hentede den ligeledes 
igjen i dybeste Stilhed. Da Gadbjerg den Gang hørte 
til et Pastorat med tre Kirker, var der Messefald hver 
tredie Søndag, og Jens Kudsk maatte altsaa vente 
paa sin Kniv mindst tre Uger. Men naar den gamle 
Pastor Giellebøl saa havde ladet sin norske Bas lyde 
over den 3 Gange, var den ogsaa probat.

En Gang Jens Kudsk skulde op i Kirken at hente 
sin Kniv, fik han en Karl fra Smidstrup ved Navn 
Christen Jørgensen med sig. Denne havde bl. a. ogsaa 
tjent i Jens Kudsks Gaard og var hans gode Ven. 
Det var næsten, som om Jens Kudsk ikke var rigtig 
dristig ved sit Foretagende. De sagde ikke et Ord til 
hinanden under Vejs til Kirken; thi Kniven skulde 
jo hentes i Taushed. Men da de kom til Kirkegaards- 
laagen, fik Christen Skrupler og turde ikke gaa med 
ind i den mørke Kirke. Jens Kudsk halede i ham, 
men Christen holdt sig fast ved Laagestolpen. Jens 
Kudsk var vred, det var tydeligt nok; men han maatte 
jo ikke sige noget; han brummede kun. Han maatte 
saa selv afsted ind i Kirken, og Christen kunde staa 
udenfor og høre, hvorledes han huggede Støvlehælene
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i, saa det gav Genlyd i Kirken, mens han gik op og 
ned ad Kirkegulvet.

Naar jeg ovenfor sagde, at Jens Kudsk altid førte 
en Kniv med sig til operative Indgreb, er dette ikke 
ganske korrekt. Han skar nemlig aldrig i Patienten, 
nej, han rørte kun ved det syge Sted med Kniven og 
skar derefter i et Træ. Der blev Sølleheden vel saa 
siddende. Ja, det var en lettere Maade at blive ope
reret paa end nu til Dags. Dersom vore moderne 
Læger kunde gjøre Jens Kudsk det efter, vilde Folk 
ikke have saa stor en Skræk for at lægge sig paa 
Operationsbordet, som de har.

En Gang var Jens Kudsk kommen til Randbøl 
Kro. Der var en Kniplingskræmmer eller en anden 
Kræmmer, som der jo gik saa mange af den Gang. 
Han havde nogle store Gevækster ved Siden af Hove
det og vilde have Jens Kudsk til at kurere paa sig. 
Her maatte Kniven til. Jens Kudsk bød Patienten at 
stille sig i en Dør med et Ben paa hver Side af Dør
trinet. Derefter stillede han sig foran Kræmmeren 
med sin Kniv. Det gyste formelig i Kræmmeren, da 
han saa den blanke Kniv; thi han troede jo, at han 
skulde snittes, og han havde Næven parat til at plan
tes i Kudskens Ansigt, hvis denne havde gjort Forsøg 
paa at skjære. Men Jens Kudsk rørte blot ved eller 
strøg paa Gevæksterne med sin Kniv og gik derefter 
hen og snittede i et af Havens Æble- eller Pæretræer. 
Denne Forestilling gjentog han tre Gange. Rimeligvis 
har han ogsaa sagt noget, men det hørte Kræmmeren 
ikke. At Patienten kom sig, kan der selvfølgelig ikke 
være nogen Tvivl om.

Naar Folk kom til Jens Kudsk for at faa kureret 
Saar eller sligt, gik han ud i Haven og skar nogle
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Pilekviste, som han afbarkede. Disse bragte han saa 
i Berøring med Saaret, smurte dem over med noget, 
han havde, og satte dem op ved Loftet. Efterat han 
derpaa havde forbundet Saaret, sendte han Patienten 
afsted med den Besked, at han skulde ikke bryde 
sig om noget. Jens Kudsk skulde nok selv passe 
Saaret. Men da Jens Kudsk ikke førte noget særlig 
regelmæssigt Liv, og det ikke saa sjældent skete, 
naar han kom til Vejle f. Eks., at han kom temme
lig sent hjem, saa fik han ikke altid smurt Pilekvi- 
stene i rette Tid. Paa den deraf flydende Uro i Saa
ret kunde Patienten mærke, naar Jens Kudsk var 
bleven længe ude x).

Som den kloge Kone, An’ Trøglborg, i Nabosognet 
Ringive var Specialist i »Hugormebid«, saaledes synes 
Jens Kudsk særlig at være bleven søgt som Sinds- 
sygelæge2). Der fandtes paa hans lid ingen egentlige 
Sindssygeanstalter. De er af senere Oprindelse, i hvert 
Fald her til Lands. Man havde derimod noget, man 
kaldte »Daarekister«, vistnok en Slags Internater paa 
de forskjellige Sygehuse, hvor man kunde faa anbragt 
de værste Eksemplarer. Men i Almindelighed beholdt 
man de sindssyge hjemme. De mindre farlige gik frit 
omkring, omend paa Grund af deres underlige Væsen 
ofte til Skræk for fremmede og navnlig for Børn, og 
de, der vare farlige for deres Omgivelser, bleve luk
kede inde.

Biskop Brorson i Ribe havde en Søn — hans 
ældste Barn —, f. 1723 i Randrup, som fra sit 12te 
Aar var sindssyg og maatle holdes indelukket. For 
Døren og Vinduet i det Værelse, hvor han holdtes

9 Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, VI. I. Pag. 265. — 2)HansKau: 
Ann’Trøglborg, den kloge Kone i Ringive, »Vejle Amts Aarbøger«. 1. Halv
bind 1913, Pag- 75-95.
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indespærret, var der sat Jernstænger, thi Vanviddet 
brød stundom frem hos ham med Voldsomhed og 
Vildskab. En Gang, fortælles der, kom en fattig, tro
ende Mand ind til Biskoppen. Han saa sig om i 
Bispegaarden, og syntes, at alt var saa skjønt og 
pragtfuldt, saa Biskoppen kunde da sagtens have det 
godt. Han sagde derfor til Brorson: »De har, Hr. Bi
skop, sunget saa skjønt og gribende om Korset, men 
De kjender vist ikke selv noget til det«. Brorson sva
rede intet, men tog Manden ved Haanden og førte 
ham gjennem flere Gange hen til det lille Kammer, 
hvor den vanvittige Søn sad bag Jernstængerne og 
stirrede vildt paa den fremmede. Manden blev be
skæmmet og angrede sin Udtalelse.

Denne Biskop Brorsons ulykkelige Søn overlevede 
sin Fader i 27 Aar, idet han først døde i sit 69de 
Aar 1791 i Varde, hvorhen hans Stedmoder var flyt
tet med ham efter Faderens Død for at være i Nær
heden af hans Halvbroder, Pastor K. K. Brorson. der 
var Præst samme Steds. Ved hans Jordefærd blev 
følgende Vers, forfattet af hans Halvbroder, afsunget 
i Huset:

»Jeg levede i Skjul paa Jorden 
Til Graven skjulte al min Ve, 
Nu kan jeg først i Engle-Orden 
Guds skjulte Hensigt med mig se. 
Tak, ubegribelige Gud, 
Som førte alting herligt ud,<

og paa hans Gravsten blev foruden hans Navn, Fød
selsdag og Dødsaar sat disse Linier:

»Indsvøbt i Nat Din Sjæl ej her udviklet blev, 
Hist over Stjerners Vej Dit Liv vil først begynde«

Som Hans Adolf Brorsons Søn, saaledes sad der i 
ældre Tid mange sindssyge indespærrede rundt om-

*) John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans Brødre, Pag. 247—48.
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kring i Hjemmene, og de nød langt fra alle saa blid 
en Behandling, som der blev ham til Del. Jeg har 
hørt om, at der paa en Gaard fandtes en sindssyg, 
som var indmuret ude paa et Korngulv i en Celle, 
hvor hun fik Maden sat ind igjennem et Hul i Muren. 
Ikke at tale om alle de mange sindssyge, der gik løse 
omkring under de sørgeligste Forhold.

Jens Kudsk blev, som sagt, flittigt søgt som Sinds
sygelæge. Man kom langvejsfra og hentede ham. 
Han skal have været i Besiddelse af en ganske sjæl
den Evne til at berolige sindssyge Mennesker. De 
blev rolige, blot han kom ind til dem, ikke at tale 
om, naar han lagde Haanden paa Hovedet af dem. 
Det var i det hele taget, som der var Lægedomskraft 
ved hans blotte Hænder. Naar han rørte ved en syg, 
hørte Smerterne op, siges der. Kun et Exempel 
kjendes der paa, at han ikke har kunnet berolige 
en sindssyg. Han var bleven hentet langt ned Vester 
paa til en sindssyg Møller, der var ganske rasende. 
Han lagde Haanden paa Hovedet af ham, men del 
hjalp ikke. Han skulde have haft Mølleren med 
hjem, men det kunde slet ikke lade sig gjøre.

Hjemme i Smidstrup havde han nemlig en hel 
Sindssygeklinik eller »Daarekiste«, om man vil. Og 
da han ikke havde Plads i sin egen Gaard, tingede 
han Patienterne ind hos sin Nabo, Iver Lauritzen. 
Her gik de imellem hverandre. De hujede og skreg, 
nogle sang og andre græd, nogle bandede og andre 
sang Salmer. En gammel Kone har fortalt, at hun 
kunde huske, at der var én, som idelig gik og gjen- 
tog følgende to Salmelinier: >Naar jeg herfra skal 
vige, da vig du ej fra mig«1).

*) Rostgaards Oversættelse af Poul Gerhardts Salme: »O Hoved, højt 
forhaanet«.
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Hvorledes kurerede Jens Kudsk nu paa de sinds
syge? Han behandlede dem med hyppige Aarelad- 
ninger. Det gale Blod skulde tappes ud. Aareladning 
var jo i det hele Tidens Løsen den Gang. Naar 
nogen blev skidt tilpas, hed det altid: »A trowr, a 
ska ha mæ ladt!« Min gamle Moster kunde ikke 
taale at se Blod og besvimede pligtskyldigst hver 
Gang, men aarelades skulde hun alligevel. Det var 
især ved Foraarstid, at denne Aareladning gik for 
sig. Da maa Blodet vel være mest rebelsk. I hver 
Landsby fandtes der gjerne én eller flere, der kunde 
aarelade. Jordemoderen havde en hel lille »Aarelade 
maskine«, om jeg saa maa sige, hvor Ladejærnet sad 
indesluttet i et Hylster, og naar hun trykkede paa 
en Fjeder, sprang den lille Djævel frem og huggede 
Hul. Smeden kunde ogsaa gjerne aarelade, men hans 
Instrument var af en grovere Beskaffenhed. Han 
brugte det samme Jern baade til Folk og Fæ, til 
Mennesker saavel som til Heste og Køer; thi Krea
turerne skulde ogsaa aarelades. Med en stor Træ- 
kølle slog han løs paa Jernet for at bryde Hul. Den, 
der skulde aarelades, sad med blottet, udstrakt Arm, 
og med Haanden om en Stok for at holde Armen 
oppe. I et af de indvendige Albueled sloges der Hul. 
Der kunde være saa mange Ar fra tidligere Aarelad- 
ninger. Blodet stod i Vejret som et Springvand. Jeg 
har staaet og frydet mig ved dette Syn mange Gange. 
En Bihjælper stod parat med en Skaal for at opfange 
Blodet, at det ikke skulde oversprøjte al Ting. Naar 
man saa mente, der var kommet Blod nok, standsede 
man Springvandet ved at lægge en godt gjennem- 
tygget Skraa i Saaret, og derefter blev Armen stramt 
forbunden, indtil Saaret var lægt. I de første Dage 
efter en Aareladning maatte man være forsigtig med
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at bruge Armen, at ikke Saaret skulde springe op 
igjen.

Ja, saadan gik det til den Gang. Det er saamænd 
ikke saa underligt, at Folk gaar blege og blodfattige 
omkring i vore Dage, saadan som deres Fædre er 
bleven tappede.

Jens Kudsk kurerede altsaa paa sine sindssyge Pa
tienter med Aareladning. Han har naturligvis ogsaa 
gjort andet, men det undgik almindelige Menneskers 
Opmærksomhed. Der paastaas, at han virkelig skal 
have kureret mange sindsyge Mennesker.

Som vi vil kunne forstaa af det foregaaende, an
vendte Jens Kudsk i Almindelighed baade naturlige 
og overnaturlige Midler til sine Kure. Det gjorde de 
kloge Mænd vist altid. Selvom de anvendte naturlige 
Midler, skulde der dog vistnok altid slaaes et Kors 
over det syge Sted og i det stille fremsiges en eller 
anden Formular, og det sidste var vel egentlig det 
vigtigste. Men der forekom desuden i Jens Kudsks 
Tid, der jo endnu ret hørte til Overtroens Tidsalder, 
ogsaa mange Tilfælde, som slet ikke kunde kureres 
paa naturlig Maade, men hvor det alene kom an paa 
overnaturlige Midler. Alt det, der var forgjort eller 
forhekset, kunde ikke kureres med Urter.

»Med ondt skal ondt fordrives«. Og dertil var Jens 
Kudsk den rette Mand. Han kunde fordrive ondt, 
tilintetgjøre Hekseri. Derom var der utallige af hans 
Samtid, der kunde aflægge Vidnesbyrd.

Men han kunde ikke blot fordrive ondt, han kunde 
ogsaa gjøre ondt, paaføre andre ondt. Derfor var det 
farligt at blive hans Fjende. Han var da ogsaa i høj; 
Grad frygtet, omend gamle Folk vil paastaa, at den 
ældste Kudsk var endnu mere frygtet, fordi han var 
endnu farligere end den yngre.
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En Gang var Jens Kudsk til Skydegilde (Præmie
skydning) i Give, men han kunne ikke ramme Skiven. 
Der var en, der gjorde Fortræd, og Jens Kudsk var 
Manden for at udfinde Slubberten og lage sin Hævn. 
Han gjorde det da saadan ved Mandeu, at han ikke 
kunde lade sit Vand. Da Jens Kudsk kom hjem om 
Aftenen, sagde han til sin Karl: »Du skal tidlig op 
i Morgen, her kommer fremmede!« »Hvem da? 
spurgte Karlen. »Ja, det kan Du faa at se, naar han 
kommer«, svarede Jens Kudsk. Ved Daggry kom en 
Vogn kjørende i fuld Fart med den forpinte Mand. 
»Løb ind og kald paa Jens Kudsk«, raabte han til 
Karlen. Denne løb straks ind, men Jens Kudsk vilde 
ikke komme ud. »Lad ham komme ind selv«, sagde 
han. Da Jens Kudsk saa hans fortvivlede Tilstand, 
løste han straks Forhekselsen, men gav ham samtidig 
en saadan Overhaling, at han ikke indlod sig paa 
den Slags Ting mere. Og nu løb Vandet neden ud 
af Bukserne paa ham i stride Strømme.

Det var Jens Kudsks ret almindelige Maade at 
hævne sig paa, naar nogen drillede ham. Man har 
flere Fortællinger af lignende Art. »De ska osse wæf 
en slem Pien aa kom’ i«, føjede min Hjemmelsmand til.

En anden Gang kom Jens Kudsk gaaende fra Give 
og skulde hjem. En Vogn kjørte rask om ved ham. 
Han raabte, om han maatte komme op at kjøre. Der 
blev svaret nej, og Vognen kjørte i fuld Firspring 
videre. Lidt efter væltede Vognen. Jens Kudsk naaede 
den og spurgte paany Folkene, der var ved at rejse 
Vognen, om han kunde kjøre med. Der blev atter 
svaret nej. Men aldrig saasnart var de kommen til 
at kjøre, saa væltede Vognen igjen. Jens Kudsk ind
hentede Vognen for anden Gang og spurgte, om han
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kunde kjøre med. Nu blev der svaret ja. Man havde 
opdaget, at der var noget galt fat med dette her.

Det var ogsaa en af Jens Kudsks Maader at hævne 
sig paa, at lade Folk vælte.

En Gang var Jens Kudsks Nabo Iver Lauritzens 
Kone kommen i Barselseng. Jens Kudsk gik derind 
for at gratulere i Anledning af den lykkelige Begiven
hed. Han og Iver Lauritzen fik sig da »en Puns«, 
og klinkede paa den lille Verdensborgers Fremtid. 
Imidlertid laa Konen og klagede sig af Smerte efter 
Fødselen. Iver Lauritzen blev utaalmodig og tyssede 
paa hende, at hun maatte ikke saadan klage sig. Det 
fandt Jens Kudsk var urimeligt, og han tænkte, at 
Manden kunde have godt af at prøve, hvad Konen 
led. Han satte da Fødselssmerterne over paa Manden 
og gik sin Vej. Denne blev straks saa elendig, skreg 
og vred og vendte sig og kunde ikke holde Pinen 
ud, løb over i Laden og laa og væltede sig i Halmen. 
Da Jens Kudsk syntes, det kunde være nok, kom 
han og stak Hovedet ind ad Ladedøren og sagde: 
>Nu er Du fri; men kan ske, Du saa kan lade være 
med saadanne Kunster en anden Gang«.

Med sin samtidige Kollega, den kloge Mand Jørgen 
Birkebæk i Givskud Sogn 1), kunde Jens Kudsk aldrig 
forliges. Det var maaske Brødnid. Men Fjendskabet 
stammede dog nok hovedsagelig fra, at Jørgen Birke
bæk en Gang havde skudt en af Jens Kudsks mang
foldige Hunde. Jens Kudsk var nemlig ogsaa en 
vældig Jæger og var altid omgivet af en Flok Hunde. 
En Dag skulde Jens Kudsk og Jørgen Birkebæk føl
ges ad til Kollemorten Marked. Da de var kommen 
til den lille Eng, som ligger lidt Nordøst for Birke-

J) Hans Kau: Jørgen Birkebæk, et Bidrag til de kloge Mænds Saga, 
»Vejle Amts Aarbøger« for 1908, Pag. 90 flg.
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bæk, blev de enige om, at de skulde prøve Kræfter 
med Hensyn til deres Klogskab. Jens Kudsk slog 
med sin Stok en Kreds uden om Jørgen Birkebæk, 
og Jørgen Birkebæk én uden om Jens Kudsk. Men 
medens Jens Kudsk uden videre brød ud af Kredsen, 
maatte Jørgen Birkebæk blive staaende uden at kunne 
komme bort fra Stedet. Jens Kudsk gik derefter til 
Marked, og da han kom tilbage, stod Jørgen Birke
bæk der endnu. »Nu kan Du gaa hjem«, sagde Jens 
Kudsk og løste ham saaledes fra Forhekselsen. Men 
Jørgen Birkebæk blev nødt til at indrømme, at Jens 
Kudsk var hans Overmand

Og Jens Kudsk kunde vise igjen.
Gamle Niels Smed i Gadbjerg var bleven bestjaalet 

for noget Seletøj, hvorover han var meget forbitret 
og vilde endelig have Tyven fundet, for at han kunde 
faa ham straffet. Han henvendte sig da til Jens 
Kudsk og fik det Raad, at han skulde smede et Søm. 
Han skulde smede paa det 3 Torsdage i Rad om 
Morgenen i bart Skind. Derefter skulde han bringe 
det op i Kirken under Alterdugen; thi der skulde 
nemlig messes over det tre Gange. Naar det var sket, 
skulde han skrive en Rundkreds og ramme Sømmet 
ned midt i, saa skulde Tyvens Øje blive stukket ud, 
og han var opdaget. Niels Smed fik dog ikke Søm
met færdigt Hans Kone var saa kjed af det og sagde: 
»La wos saa heller taae æ Skaae, der æ skej wos«.

Hun var bange for dette her Hekseri. Niels Smed 
holdt da op med at smede. Han havde ellers smedet 
de to Torsdag Morgener. Men han fik jo saa natur
ligvis heller ikke Ram paa Tyven, hvad han selv
følgelig ellers vilde have faaet.

Der var en Gang én, der slog gamle Iver Lauritzens 
Vinduer itu en Søndag Aften, hvorefter han skynd-



30

somst løb sin Vej. Iver Lauritzen gik straks ind til 
sin Nabo Jens Kudsk, om han kunde skaffe1 ham at 
vide, hvem der havde udført den Bedrift. Ja, det 
kunde han nok, men det var vist ikke værd, sagde 
Jens Kudsk. Jo, Iver Lauritzen vilde da endelig vide 
det. Han var meget opbragt over Udaaden. Jens 
Kudsk sagde da: »Du maa ikke komme i Kirke i 
tre Søndage, og Du skal forsværge Dig til Satan i 
14 Dage, saa hvis Du dør i den Tid, hører Du ham 
til. Naar de fjorten Dage er forbi, saa skal Du tage 
en Spand Vand ind, og deri kan Du se hans Ansigt, 
som har slaaet Ruderne itu«. Det var jo haarde Kon
ditioner, men Iver Lauritzen vovede sin Trøje. Man
den, der havde øvet Ugjerningen, var én, der hed 
John, og som boede oppe ved Tykhøjet Krat. Han 
fik sig saa en ordentlig Omgang af Iver Lauritzen, 
men slap iøvrigt med Skrækken.

Iver Lauritzen skal senere have udtalt, at sligt 
skulde han aldrig indlade sig paa mere; han havde 
gaaet i den grusomste Vaande ved Tanken om, at 
han kunde dø, inden de 14 Dage var forbi. Men han 
havde villet prøve Jens Kudsk af; thi han havde 
ikke tidligere villet tro paa hans Kunster, men nu 
havde han faaet Syn for Sagn.

Ja, ovenstaaende er kun en Mundsmag paa de 
mange Fortællinger, der lever i Folkemunde om Jens 
Kudsks Bedrifter. Skulde alt optegnes, vilde det føre 
for vidt.

Jens Kudsk havde hele sit Liv igjennem en vældig 
Praksis. Fra Fjern og Nær søgte syge Folk til ham 
i hans Hjem. De gamle har fortalt, at Patienterne 
kunde ligge saa tæt som Sild i en Tønde opad Skraa- 
ningen paa den saakaldte Gadebanke, der laa paa 
den anden Side af Landevejen lige overfor hans Gaard,
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og vente paa at komme for. Desuden foretog han 
mange og lange Rejser rundt omkring i Jylland for 
at kurere paa Folk. Dels blev han hentet og dels 
befordrede han sig selv. I sidste Tilfælde havde han 
altid en Kudsk med. I mange Aar kjørte Jens Over- 
gaard i Smidstrup for ham. Senere blev det Sviger
sønnen Thomas Schjøth. Han kom helt ud til Ve
sterhavet og op til Christiansfeld, hvor han bl. a. en 
Gang havde »en Søster«, der var bleven »towwele«, 
under Behandling, ikke at tale om, at hans Praksis 
ogsaa strakte sig milevidt »op i æ Nørland«.

Mange Aar efter Jens Kudsks Død kom der en Dag 
en Mand til Kollemorten i Øster Nykirke Sogn og 
spurgte Vej til Jens Kudsk i Smidstrup. Hans Flæsk 
var bleven stjaalet to Aar i Træk, og han vilde nu 
have Jens Kudsk til at hjælpe sig. Han kom langt 
Nord fra, havde gaaet 18 Mil, skjønt han var 60 Aar. 
Det forbausede ham og bedrøvede ham, at Jens Kudsk 
var død; det havde han slet ikke hørt. Man havde 
jo ikke den Gang som nu til Dags de mange Aviser 
til at bringe Nyhederne omkring. Men da han nu 
var kommen saavidt, vilde han alligevel hen at se, 
hvor den kloge Mand havde boet, og han var ogsaa 
i Smidstrup.

Denne Fortælling viser, hvor bekjendt Jens Kudsks 
Navn har været, og hvorvidt omkring hans Praksis 
har strakt sig.

Men var Jens Kudsk én berømt »klog Mand«, var 
han ligesom de fleste andre kloge Folk en daarlig 
Bonde. Han manglede maaske ikke Indsigter i Land
bruget. Der hørte jo forresten ikke saa dybe Indsigter 
til at drive en Bondegaard den Gang som nu til Dags. 
Men han var saa optaget af sin »Klogskab«, at han 
forsømte sin Gaard. Ofte var han borte fra Hjemmet
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og maatte overlade Bedriften til en fremmed Karl. 
Det gik, som det kunde, og ikke, som det skulde. 
Og var han hjemme, vilde han gjerne paa Jagt. Han 
var jo som vi har hørt en ivrig Jæger. Mens han 
sad ved Gaarden, var han derfor ogsaa altid saa 
»fattig som en Kirkerotte«. Han tjente vel gode Penge 
ved sin Lægekunst, men han forstod ikke at holde 
paa dem. De smuldrede hen mellem Hænderne paa 
ham. Bedre gik det, da han var bleven anden Gang 
gift og var kommen paa Aftægt, Else Nielsdalter var 
en dygtig og energisk Kvinde. Og medens Jens Kudsk 
vel nok havde været »Mand« i sit første Ægteskab, 
var det vist ikke fri for, at han kom lidt under Tøffe
len i det andet. Else forstod at holde sammen paa 
Stumperne, og de samlede Penge.

Desværre findes der ikke noget Billede af Jens 
Kudsk. Han levede jo ikke i Fotografiens Tidsalder. 
Men gamle Folk, som har kjendt ham, siger, at han 
var en kjøn Mand af Middelhøjde med glatraget An
sigt. Han var ikke nogen egentlig Særling saaledes 
som Jørgen Birkebæk, og der var ikke noget aparte 
ved hans Paaklædning Han fulgte med Moden, saa- 
dan som den oplraadte blandt Bønderne den Gang.

Naar han var hjemme, drak Jens Kudsk i Alminde
lighed ikke mere, end han kunde laale. Den obligate 
Kaffepuns og en Snaps til Maden skulde naturligvis 
til. Men naar han kom ud, blev han jævnlig beruset, 
og saa blev han saa kjærlig, saa kyssede han Folk. 
Han kom ikke saa sjældent ind i Lindeballe Skole, 
naar han havde »en lille Fyt aa«, og saa kyssede 
han baade Hansen og Madam Hansen. Det var nu 
slet ikke saa rart; thi han skraaede nemlig temmelig 
stærkt, og især naar han var fuld, var han meget 
sort om Munden. Men de turde ikke sige nej. Gamle
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Hansen var ellers en vældig stor og kraftig, hærde- 
bred Mand, der, som han selv udtrykte sig ikke var 
>Mælk og Brød«. Spørg de gamle Mænd i Linde
balle. Deres Rygstykker kan huske ham endnu. Men 
Jens Kudsk kunde have Krammet paa ham. Sæt at 
Hansen og Madam Hansen den næste Morgen ikke 
havde kunnet lade Vandet. Nej, her var ikke andet 
for, end at >gjøre gode Miner til slet Spil«.

Som allerede nævnt, døde Jens Kudsk i Sommeren 
1846. Han ligger begravet paa Gadbjerg Kirkegaard 
ved det østre Dige. Ja, nu er Diget taget bort, idet 
Kirkegaarden er bleven udvidet til den Side. En 
gammel Kone, som har kjendt ham, har vist mig 
Gravstedet. Men der findes ingen Sten paa hans Grav. 
Ikke en Gang, som paa Jens Vejmands >et gammel 
frønet Brædt«. Men er Jens Kudsk Navn end ikke 
indridset paa nogen Gravsten, saa vil Mindet om hans 
Liv og Bedrifter alligevel blive bevaret i Folket gjen- 
nem flere Slægtled.
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