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I. PER KRAAS1G (KRAGSIG)1)

Inde 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

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 gjennem- 
strømmer 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 Fabrik- 
arbejdernes 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 Aar- 
hundrede 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. Efter- 
haanden 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 Vinterhalv- 
aaret 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 Aarhun- 
drede, 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 Moders- 
maal 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 Krag- 
sigs »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 For- 
ældres 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 Hede- 
gaard, 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 Skræder- 
haandværket 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 Napoleons- 
Krigenes 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 Ring- 
kjøbing 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 op- 
traadte 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 Brædstrup- 
Egnen 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 Om- 
raade.

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 virk- 
somste Lægemidler, fornemmelig blandt Urter og 
Væxter, der kunne anvendes uden kunstig Tilbere
delse og have været bekjendte som Husraad og Folke- 
lægemidler 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 Læge- 
raad, 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 practi- 
condi. 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 Nørvang- 
Tørrild 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 Grød- 
omslag, 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 daar- 
lige 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 Skar- 
rild 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 Brand- 
uhre 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 Læge- 
gjerning. 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

Per Kraasig.

antydet, næppe været saa meget, at det kunde betale 
sig at føre Regnskab derover.

Per Kragsig var ogsaa en ivrig Jæger. Ved Efter- 
aarstid, 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 Gjer- 
ning 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 efter- 
haanden 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 Kirke- 
gaard, hvor en Mindesten dækker deres Grav.


