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HANS CHRISTIAN LAURSEN
PAA BALLE MARK.

Paa venstre Side af Ringkjøbing-Vejle Landevej,.
naar man Vest fra er kommen op over »Balle 

Hywbjerg«, laa der i tidligere Tid et ensomt belig
gende lille Hus med fire Fag Vinduer og en Dør i 
Midten, og foran dækket af en lille Have. Fra Vejen 
saa det ud, som Huset laa i Udkanten af en Skov, 
men kom man nærmere, viste det sig, at det laa paa 
et fremspringende Punkt med en dyb Hulvej bagved, 
hvortil to mindre Veje, en for hver Ende af Huset, 
førte ned, medens det var Hulvejens skovklædte Sider, 
der afgav Baggrund for Bygningen. Huset var et 
Fæstehus fra en af Gaardene i Balle By, Bredsten 
Sogn, der ligger lidt østligere ved samme foran nævnte 
Landevej.

Her boede i mange Aar en af Vejle-Egnens mange 
kloge Mænd, Hans Christian Laursen, hvis Navn og 
Bedrifter endnu lever i Folkemunde.

Hans Christian Laursen blev født paa Kjeldkjær 
Mark, Bredsten Sogn, d. 17de Juli 1817.1) Han var 
Søn af Væver Laurs Johansen og Hustru Maren Jep- 
pesdatter — Laurs Væver og Maren Vævers, som de 
kaldtes i daglig Tale. Ægteparret skal have stammet

x) Mærkelig nok staar han ikke anført blandt de fødte i Aaret 1817 i 
Bredsten Sogns Kirkebog. Men i Anledning af hans Confirination er det 
oplyst efter Attest fra Kirkebogen i Jelling, hvor han er døbt d. 21. Sep
tember 1817, at han er født paa Kjeldkjær Mark, Bredsten Sogn, d. 17. 
Juli 1817.
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fra Tørring ved Horsens. Hjemmet var fattigt, og der 
var en stor Børneflok, hvis Medlemmer blev mere 
eller mindre uheldige allesammen. Navnlig blev flere 
af dem drikfældige, hvad ogsaa blev Tilfældet med 
Hans Christian, for at sige det straks.

Sin Børnelærdom har Hans Christian Laursen sik
kert nok faaet i Bredsten Skole, der den Gang laa 
paa samme Plads, som den endnu ligger, umiddel
bart ved Siden af Bredsten Kirke. Maaske har han 
ogsaa gaaet i Skole andet Steds; thi paa Grund af 
Hjemmets Fattigdom og store Børneantal har han 
allerede tidligt maattet ud at tjene. Men Begyndelses
grundene til hans Visdom er i al Fald bleven givet 
ham her.

Lærer ved Bredsten Skole var i disse Aar en Se
minarist ved Navn Gyde Christian Kloster. Han skal 
have været en efter Tidens Forhold meget dygtig 
Lærer, i al Fald roses han højt af sine Foresatte. Der 
fortælles, at Skolens Børneantal i hans Tid steg fra 
c. 100 til 160 Børn, og han var ene om Arbejdet, saa 
han har nok kunnet faa Brug for sin Dygtighed. 
Sligt vilde ikke kunne lade sig opføre i vore Dage. 
Men netop paa den Tid havde man opfundet en ny 
Undervisningsmaade, i Følge hvilken det blev muligt 
for en enkelt Lærer at undervise en forholdsvis tal
rig Børneflok. Det var den saakaldte »Indbyrdes Un
dervisnings Methode«, som var kommen til Højbords 
her i Landet, takket være Kong Frederik d. 6tes Be
gejstring og utrættelige Arbejde for at indføre Me- 
thoden i alle Danmarks Skoler. Og Kongens Bestræ
belser lykkedes saa vel, at den indbyrdes Undervis
ning i Aaret 1833 blev anvendt i de 2110 af samt
lige Landets 2461 Skoler, og den var ogsaa bleven 
indført i Bredsten Skole.
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Methoden bestod hovedsagelig deri, at Læreren ved 
Brug af en »Signalpibe« ordnede og ledede Arbejdet, 
medens Børnene underviste hverandre ved Hjælp af 
trykte Tabeller i de forskjellige Fag, Læsning, Reg
ning og Skrivning o. s. v. Paa nogle af Læsetabellerne 
fandtes et kort Uddrag af Troeslæren, og paa den 
Maade tik Børnene deres Religionskundskaber i Or
den. Selv Gymnastikken, der havde en høj Stjerne 
hos Kong Frederik, blev indøvet efter samme Prin
cip. Hele Maskineriet gik som efter en Snor, alt blev 
lært mekanisk, Ramseriet sad i Højsædet, og ved 
Undervisningen var der ingen Brug for Lærerens 
Personlighed.

Efter denne Methode har Hans Christian Laursen 
altsaa faaet indprentet sine Skolekundskaber.r)

Første Søndag efter Paaske 1833 blev Hans Chri
stian Laursen confirmeret. Sognepræsten, Provst Laur- 
berg, var en myndig Mand af den gamle Skole. Efter 
den Tids Skik sagde han »Du« til alle Sognets Folk, 
og han saa paa dem fra oven af og nedad. Det var 
med en vis Bæven, de traadte ind i hans Stue og 
hørte hans barske Stemme: Hvad vil han? De fryg
tede ham, og der var næppe nogen, som elskede ham.

I religiøs Henseende var han Rationalist. Der for
tælles, at naar han fra Prædikestolen havde talt om 
et af de guddommelige Underværker, føjede han ofte 
til: »Hvis det ellers er sandt«, i Lighed med Præsten 
paa Hveen, der, da han havde prædiket saa rørende 
om de guddommelige Sandheder, at alle Tilhørerne 
græd, føjede trøstende til: »Gråter icke, mine venner, 
det turde vara logen alt i hopa«.

*) Om Lærer Kloster og den »Indbyrdes Undervisnings Methode« i 
Bredsten Skole jfr. »Vejle Amts Aarbøger 1916, Pag. 28—29 (En Brydnings
tid, Skildringer fra Bredsten Sogn, af Friskolelærer M. Jensen Sinning, 
Balle).
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Som den Tids Præster i Almindelighed var 
ogsaa Provst Laurberg en ivrig Landmand. Bredsten 
Præstegaard er næsten lige saa stor som en lille Herre- 
gaard, og han drev den med Dygtighed og Akkura
tesse. Kunde hans egne Folk ikke overkomme Ar
bejdet, sendte han blot Bud ud til Bønderne, at de 
skulde komme at hjælpe i Høst og Slet, eller naar 
der skulde kjøres Gjødning ud o. s. v. De adlød straks; 
der var ingen, der turde kny. Selv Sognets Drenge, 
forlangte han, skulde komme at luge hans Gaards- 
plads.

I sin agrariske Iver tog han det ikke saa nøje med 
Sabbaths-Budet. Møller Plambæk i Tofthøj, der den 
Gang tjente som Møllersvend i Kvak Mølle, har for
talt, at naar Provsten Søndag Morgen kjørte til Ski
bet Kirke, som den Gang var Anneks til Bredsten, 
havde han ofte en Sæk Korn med, der skulde males, 
mens han var i Kirke, saaledes at han kunde faa det 
med sig hjem paa Tilbagevejen. Det fandt Plambæk 
sig i baade to og tre Gange, men saa blev han kjed 
af det, og tænkte, at han skulde se, om han ikke 
kunde narre Provsten. Saa en Søndag Morgen, da 
han havde paa Fornemmelsen, at denne vilde komme, 
klædte han sig i sit Søndagstøj og stod udenfor ved 
Møllen. Ganske rigtigt, Provsten kom med en Sæk 
Korn til Maling. »Det var da slemt, Hr. Provst«, sagde 
Piam buk, »a vild’ da grow gjærn ha væt te Kjerk i 
Daw«. Den kunde Provsten ikke stikke. Han kunde 
jo dog ikke være bekjendt at forhindre Møllersvenden 
i at komme i Kirke.

Som Provst var Laurberg ogsaa uhyre striks. Kirke- 
forstanderskaberne frygtede ham, for ikke at tale om 
Provstiets Lærere. Han drev det tilsidst saa vidt, at 
han blev nødt til at søge sin Afsked som Provst.
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Men skjønt Folk frygtede ham, kunde han dog 
stundom komme i med sin Overmand. En Dag kom 
en ældre Pige, der havde faaet et uægte Barn, indtil 
ham. »Goddag Jomfru Harvæt« (har været) sagde 
Provsten spydigt. Men hun var ikke tabt bag af en 
Vogn. »Goddag Provst Harvæt«, svarede hun. „A haar 
mist mi Mødom, for de a vaar fo gue, men Di haar 
mist djer Provstedom, for de Di vaar for gal«. Den 
kunde Provsten ikke give igjen paa.

Særlig striks var Provst Laurberg over for sine 
Confirmander. Vé den, der ikke havde sine Religions
kundskaber i Orden, han blev »afvist« den ene Gang 
efter den anden. Det hændte ikke saa sjældent, at 
nogen maatte »gaa om« det ene Aar efter det andet, 
saa han blev næsten 20 Aar, inden han blev confir- 
meret. Mod de flinke Børn var han derimod ikke 
slem. Der er flere gamle Folk i Bredsten Sogn, der 
mindes deres Confirmationstid med Glæde.

Helt ubestikkelig var Provst Laurberg nu ikke. Det lød 
jo af og til i Vinterens Løb baade til den ene og den 
anden af Confirmanderne: »Du bliver ikke eonfirmeret 
i Aar«, men naar saa de vedkommendes Forældre 
bar sig ad ligesom Jens Jensens Forældre i Blichers 
»Æ Bindstouw«, da de vilde have deres Søn fri for 
Soldatertjenesten: De gik »op i Prejstgoeren mæ en 
Brik Smør aa en mægte stuer swot Kok«, saa fandt 
Stakkelen i Reglen Naade for Provstens Øjne og slap 
igjennem Confirmationen.

En Gang kom en Mand, der var bange for, at hans 
Søn skulde blive afvist, ind til Provsten for at tale 
med ham om den Sag. Manden havde en Kurv paa 
Armen, hvori der var en stor, levende Hane, der 
strakte sin Hals ud af Kurven. Han satte Kurven 
inden for Døren og fremførte sit Ærinde for Provsten.
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Til at begynde med var denne kun lidet medgjørlig, 
men han blev efter Haanden mildere stemt, i det han 
i Samtalens Løb stadig kastede et Sideblik hen til 
Hanen, og han lovede tilsidst, at Drengen nok skulde 
blive confirmeret. Faderen sagde da bevæget Farvel 
og mange Tak og gik med sin Kurv. Nu havde Prov
sten jo lovet, at Drengen skulde nok blive confir
meret, og han kunde jo da ikke være bekjendt at gaa 
fra sit Ord. »En Mand er en Mand og et Ord er et Ord«.

Hans Christian Laursen var 157« Aar gammel, da 
han blev confirmeret, det kunde næsten tyde paa, 
at det ikke er lykkedes for ham første Gang. Ved
tegningen i Kirkebogen: Temmelig god af Kundskab, 
kunde jo ogsaa vidne om, at han ikke har været noget 
særlig stort Lys. For sit øvrige Forhold har han 
derimod faaet Karakteren: »sædelig«.1)

Som ungt Menneske lærte Hans Christian Laursen 
Snedker- og Tømrerhaand værket, og efter udstaaet 
Læretid har han formodentlig arbejdet hos forskel
lige Mestre som Svend, men derom har jeg ikke kun
net faa nærniere Oplysning.

Da han var kommen saa vidt, at han mente at 
kunne sætte Foden under eget Bord, som man siger, 
forlovede han sig med en ung Pige ved Navn Karo
line Pedersen Buch, Datter af en Skolelærer Buch i 
Randbøl. Hendes Fader var død, og hendes Moder 
boede som Enke i Tørskind, hvor Datteren var hjemme 
hos hende, da Hans Christian lærte hende at kjende, 
er der bleven mig fortalt.

I Følge Bredsten Sogns Kirkebog holdt Ungkarl 
Hans Christian Laursen (26 Aar) og Pigen Karoline 
Kirstine Pedersdatter (22 Aar) deres Bryllup i Bredsten

*) Om Provst Laurberg, se ligeledes »Vejle Amts Aarbøger« 1916, Pag. 
39-51.
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Kirke d. 10de August 1843. Brudgommen havde da Op
hold paa Kjeldkjær Mark, sagtens hos sine Forældre, 
og Bruden paa Ollerup Mark, Bredsten Sogn, hvor 
hun maaske har tjent eller boet hos sin Moder.

Ægteparret boede først en Tidlang i et lille Hus, 
som Hans Christian selv havde bygget, yderst ude 
paa Balle Mark. Det laa og ligger endnu paa venstre 
Side af Landevejen, naar man kjører fra Balle Vest 
paa. Senere flyttede de altsaa, som ovenfor nævnt, 
ind i det lille Hus ved »Balle Hywbjerg«.

Hans Christian Laursen var altsaa Snedker og Tøm
rer, og han var en dygtig Snedker. I mange Aar 
havde han om Sommeren jævnlig Arbejde hos den 
bekjendte Bygmester og Gaardmand Søren Frederiksen 
i Balle, der var en skattet Bygmester paa Egnens 
Herregaarde. Han kunde i sine Velmagtsdage have 
indtil 40 Svende i Arbejde paa én Gang. Da han for 
ca. 40 Aar siden gjorde sin Datters Bryllup var, for
uden Slægt og Venner, hele hans Kundekreds indbudt 
og deriblandt Egnens forskjellige Herremænd. Bryl
luppet stod i flere Dage med fuld Musik, Forridere 
til Kirken o. s. v., og der var flere Hundrede Menne
sker tilstede, ret et Bryllup i gammeldags Bondestil, 
som der gaar Ry af den Dag i Dag.

Hos Søren Frederiksen havde Hans Christian Laur
sen, som sagt, jævnlig Arbejde, men ellers arbejdede 
han for egen Regning, og om Vinteren var han be- 
skjæftiget hjemme paa sit Værksted, med hvad der 
tilbød sig. Han kunde ogsaa lave Møbler.

Ved sit Giftermaal med Karoline Buch fik han sin 
Svigermoder, Lisbeth Buch, i Huset. Lisbeth Buch 
var Heks og klog Kone. Der fortælles, at hun kunde 
malke andre Folks Køer, naar hun stak en Gaffel i 
Loftsbjælken derhjemme og malkede paa den. Hun
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havde mange Bøger, bl. a. ogsaa »Cyprianus«, og skal 
allerede som Degnekone i Randbøl have drevet Klog- 
kone-Virksomhed ude i de Egne. Derom har jeg dog 
ikke kunnet faa noget nærmere oplyst, da dette nu 
ligger et Hundrede Aar tilbage i Tiden. Folk var 
vældig bange for Lisbeth Buch eller lange Lisbeth, 
som hun ogsaa kaldtes paa Grund af sin høje Skik
kelse.

Fra Svigermoderen havde Hans Christian Laursen 
sin Klogskab. Hos hende havde han studeret, og hen
des Bøger arvede han. Ellers plejede Klogskaben 
gjerne at gaa i Arv fra Fader til Søn eller fra Moder 
til Datter, men i dette Tilfælde er den altsaa gaaet i 
Arv fra Svigermoder til Svigersøn. Datteren synes 
derimod ikke at have haft noget med den Sag at 
gjøre.

Hans Christian Laursens Hustru, Karoline, døde 
1863, d. 8. Februar, 41 Aar gammel, og Svigermode
ren Lisbeth Buch, d. 18. November 1864.

Med Karoline Buch havde Hans Christian Laursen 
en Søn, Peder Buch Hansen. Han blev Snedker lige
som sin Fader, men var iøvrigt en Tusindkunstner, 
der kunde »danne« lidt ved alt muligt, der gik til 
Bræk for Folk. Han boede baade i Lindeballe og 
Bingive Sogne, og døde for en Del Aar siden nede i 
Sønder Omme Sogn.

Nu sad Hans Christian altsaa ene derude i det lille 
Hus ved Balle Hywbjerg, og det har sikkert ikke gav- 
net hans Hang til de stærke Drikke. Nu var der 
ingen til at holde igjen paa ham. Hans afdøde Hustru 
skal have været en tlink Kone, der havde en god Ind
flydelse paa ham, og man hørte i hendes Tid aldrig 
andet, end at det gik fredeligt og godt af derude.

Efter at have været Enkemand i 11 Aar, indlod
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Hans Christian sig paany i Ægteskab. Men denne 
Gang var han desværre ikke saa heldig som første 
Gang. Det var en »Rasmus«, han kom i med. Hun 
var 22 Aar yngre end han, og det var vel heller ingen 
Gavn til. Ægteskabet blev ulykkeligt, og det førte til, 
at Hans Christian med stedse større Kjærlighed klam
rede sig til Brændevinsflasken.

Hans anden Hustrus Navn var Mette Kirstine Iver
sen, og de blev viet i Bredsten Kirke d. 5te Maj 1874. 
Hun var Datter af en til Bredsten Sogn indvandret 
Fynbofamilie og var født i Orte Sogn paa Fyn d. 
25de Februar 1839. Hendes Fader, Iver Knudsen, 
drev Uhrmagerprofessionen og boede paa Balle Mark.

Da Mette Kirstine i Anledning af sit forestaaende 
Giftermaal med Hans Christian var et Ærinde inde 
hos Søren Hansen i Balle, som den Gang var Sogne- 
raadsformand, sagde Søren Hansen til hende: »Du 
skal betænke Dig to Gange, inden Du gifter Dig med 
Hans Christian«. »Ak, lille Søren, a haar betænt mæ 
trej Gaang«, svarede hun, men hun tog ham alligevel.

Samtidig med, at Hans Christian bejlede til hende, 
kunde hun ellers have gjort et godt Parti. Hun kunde 
have faaet en Mand, der kaldtes Peder Træben, nede 
i Skibet, men hun vilde ikke have en Mand med 
Træben. Peder Træben smidskede for hende, hun 
skulde betænke, sagde han, at han havde en Gaard 
og gode Omstændigheder — »og Kjød ved den ene 
Side<, føjede hun spottende til, idet hun hentydede 
til hans Træben.

Hans Christian gik altsaa af med Sejren, fordi han 
havde to Kjødben, selv om de var korte. Og han fik 
nu ikke blot en Kone, men i Morgengave tillige to 
Sønner, som Mette Kirstine havde lagt sig til »uden 
æ Vej«, som man siger paa Jydsk. De to Sønner fik
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han nok ikke megen Glæde af. De blev, saavidt vides 
begge Sømænd, og er vist forlænge siden gaaet til.

I sit Ægteskab med Mette Kirstine tik Hans Chri
stian en Datter, som jeg ikke ved, hvor er bleven af.

Ægtefællerne kunde aldrig forliges. Der var Skjæn- 
deri og Slagsmaal imellem dem i det uendelige. En 
Aften kom der Bud til Sognefoged Søren Hansen i 
Balle fra et Hjem paa Balle Mark, om han ikke 
kunde komme derhen. Manden, der var af Kulsvier
slægt, var balstyrig. Han drak og havde vist faaet De
lirium. Søren Hansen sagde til sin Søn og en Karl, 
at de maatte hellere gaa med derop; thi han var ikke 
for at være alene, da han vidste, at Kulsvieren var 
meget brutal. Undervejs derhen, kom de forbi Hans 
Christians Hus og hørte et vældigt Skjænderi der
inde. De gik nærmere hen til Huset for at høre, 
hvad der var paa Færde. Yderdøren til Forstuen stod 
aaben. Hans Christian opholdt sig i sit Værksted og 
Konen i Dagligstuen paa den anden Side Forstuen. 
De skjændtes hver fra sit Gemak. Somme Tider røg 
de imod hinanden ude paa Forstuen, hvor hun drev 
ham et Par ordentlige Lussinger, saa han skyndsomst 
maatte retirere ind i Værkstedet igjen. Han lod hende 
bl. a. høre, at han havde maattet gaa med en Skjorte 
i 3 Uger, og i Stedet for at vadske den, havde hun 
blot vendt den og han havde maattet gaa med den 
igjen o. s. v. »Renlighed er en god Ting«, sagde Kjæl- 
lingen, »hun vendte sin Særk Nytaarsaften«. Da de 
havde hørt lidt paa det Skjænderi, gik de deres Vej; 
de stridende Parter havde jo lige meget i Hænderne, 
syntes de, og de tænkte: Lad dem skifte det selv. 
De kom først tilbage Kl. 3 om Natten fra den bal
styrige Kulsvier, og da skjændtes Hans Christian og 
Konen lige galt endnu. Og ikke nok dermed, men
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en Mand, der kom der forbi om Morgenen Kl. 6, kunde 
fortælle, at han havde hørt det samme Spektakel. 
Det var en enkelt Episode af Hans Christians ægteskabe
lige Liv, og af den Slags kunde der meddeles mange.

Men det var Hans Christian Laursens Virksomhed 
som »klog Mand«, vi nu skulde høre om. Efter 
Svigermoderen Lisbeth Buch’s Død, var han den. 
Folk søgte til om Raad.

Midsommeraften saa man Hans Christian gaa om
kring og samle Urter til medicinsk Brug i det kom
mende Aar. Disse Urter skulde nødvendigvis samles 
ind den Aften, ellers duede de efter Folketroen ikke. 
Han gik rundt i Skov og paa Mark, ja, selv paa 
Bredsten Kirkegaard saa man ham den Aften. De 
Urter, der var vokset paa indviet Jord, maa vel have 
været de kraftigste.

En Plante han meget ofte anvendte til sine Kure 
— siges der — var den saakaldte Lemmike (veronica 
anagallis og veronica beccalunga), en Slags Ærenpris, 
der vokser i Enge, ved Aaer og Vandløb, og som 
skal være god åt lægge paa Saar o. s. v. Han skal 
ogsaa have brugt Kirkeklokkerust til sine Kure (jfr. 
»Kirkeklokken i Farum«). Men ellers fik Folk jo ikke 
Lov at kigge i hans Laboratorium.

Som de fleste andre »kloge Mænd« var han baade 
Menneskelæge og Dyrlæge, og han gik næppe af Vejen 
for noget Sygdomstilfælde, hverken hos Folk eller 
Fæ. Men dette forhindrer ikke, at han alligevel havde 
sit Speciale. Man maa nemlig ikke tro, at Begrebet 
»Specialist« er noget, der er opstaaet i nyeste Tid, nej, 
de gamle kloge Mænd og Kvinder var ogsaa Specia
lister, der havde hver sin Sygdom, som de særlig 
søgtes for, ligesom Helgenerne i gamle Dage, som det 
hedder i et satirisk Vers fra Reformationstiden:
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»For Tandværk er St. Apollonius stærk 
Og St. Lucia for Øjenværk, 
St. Gertrud skal Herberg bestille, 
Øster og Vester og hvor de ville. 
St. Ludvig kan vel røgte en Hest, 
St. Dejens tager Fæst vare bedst, 
St. Antonius skal røgte vel Svin, 
De andre have hver Gjerning sin, 
En Helgen haver det at vare paa. 
En anden et andet fore at staa.«1)

Hans Christian Laursens Specialitet var og blev 
udvortes Beskadigelser, Saar, Bullenskab, Tandpine, 
Ekzem, Ringorme o. s. v. De allerfleste af de Syg
domstilfælde, jeg har hørt om, man har henvendt sig 
til ham med, har gaaet i den Retning.

Ungkarl Niels Pedersen af Gammelby kom for 
Skade, da han var 16 Aar gammel, at skjære sin 
Haand i Hakkelsekisten. Han var i Færd med at 
skjære Havrehalm, som var fuld af Tidsler, der stak 
hans Fingre, hvorfor han tog sin Kasket og holdt 
over Tidslerne med den. Men hans Haand kom til 
at glide, og Hakkelsekniven flængede baade Kasketten 
og hans venstre Haand. Blodet løb i Strømme, og 
Haanden saa farlig ud. Med en Klud om den ilede 
lian til Hans Christian aa Ballehywbjerg. Denne saa 
paa Haanden, løftede det afskaarne Stykke Kjød op 
og Blodet fra en overskaaren Aare stod ham lige op 
i Ansigtet. Han tog saa og forbandt Saaret. Om han 
sagde noget imens, mærkede Niels Pedersen ikke, men 
det har han jo nok gjort. Patienten skulde hver Dag 
have frisk Omslag paa, og til at løsne Omslaget skulde 
han bruge lunket 01. Det var bedre end Vand, sagde 
Doktoren. Samtidig belærte han Patienten om, at han

*) Peder Smed: Et dansk Rim fra Reformationstiden (c. 1530), udgivet 
af Svend Grundtvig, 1880.
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aldrig maatte binde om »en sølle Finger« med Uld
garn, men han skulde bruge Traad. Et Par Dage 
senere fik Patienten Besøg af den kloge Mand, der 
var i Praksis i en Nabogaard. Han tilsaa naturligvis 
Saaret, og sagde til Patienten, at hvis nogensinde en 
Læge skulde faa Haanden at se og spørge om, hvem 
der havde helbredet Saaret, maatte han ikke sige det. 
En 2 å 3 Aar senere blev Niels Pedersen meget syg, 
og man hentede en rigtig Læge til ham. Denne lagde 
Mærke til Arret paa Haanden og spurgte, hvem der 
havde kureret Saaret. Ihukommende Hans Christian 
Laursens Paalæg, svarede han undvigende, at det var 
en af deres Naboer, der havde gjort det. Hans Chri
stian har vel været bange for, at han skulde komme 
i Ulejlighed med sin Doktoreren. Niels Pedersens 
Haand kom sig. Arret ser forresten godt nok ud. 
Det kunde en rigtig Læge vist slet ikke være kom
men bedre fra.

Søren Hansens Karl i Balle havde ogsaa faaet 
Haanden skaaret i en Hakkelsemaskine og gik lige
ledes ud til Hans Christian. Denne smurte Saaret og 
forbandt det, tog Karlen med sig ud til et Træ og 
snittede i Træet med en Kniv. Det kaldte han et 
»Frisnit«. Forbindingen blev ikke omlagt tiere, og 
da det blev taget af, var Saaret helt.

Johannes Tang, da han arbejdede hos Søren Frede
sen i Balle, kom til at hugge sig et dybt Saar i Be
net med en Økse. Han vilde gaa til Hans Christian 
for at søge Hjælp, men det vilde Søren Frederiksen, 
der ikke troede paa Hans Christians Kunst, raade 
ham fra, og lovede, at han nok skulde kjøre med 
Johannes til en Læge i Vejle næste Morgen. Om 
Natten havde Johannes en saadan Pine i Saaret, at 
han ikke kunde holde det ud, han stod op og gik
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til Hans Christian og kaldte denne op af sin Søvn. Hans 
Christian smurte Saaret med noget og forbandt det, 
og sagde, at han skulde bruge lunket 01 til at op
løse Forbindingen med, naar han selv forbandt det. 
Saaret kom sig snart.

Lærer Petersen i Bredsten havde en lille Pige i 10— 
12 Aars Alderen, som, da hun en Dag vilde skjære 
sig et Stykke Brød, kom til at skjære en Finger saa 
slemt, at den næsten var skaaren helt over. For
ældrene hørte hendes Skrig og styrtede til for at se, 
hvad der var i Vejen. Lægen boede lige ved Siden 
af, men de turde ikke henvende sig til ham, idet de 
var bange for, at han uden videre vilde amputere det 
løsskaarne Stykke af Fingeren. De sendte derimod 
Bud til Hans Christian Laursen. Han kom, rensede 
Saaret og kom noget i Saaret af en Flaske, han havde 
med, forbandt Fingeren, og sagde, at det var godt* 
de var kommen i Dag; thi havde de ventet til i Mor
gen, havde Fingeren ikke staaet til at redde. Fingeren 
kom sig fuldstændigt. Lærer Peder spurgte Hans Chri
stian, om han havde brugt overnaturlige Kunster, men 
det vilde han ikke vide noget af. Det var gaaet ganske 
naturligt til altsammen, sagde han.

Da Jes Terp som ungt Menneske tjente paa Linde- 
ballegaard, kom han en Dag til at give sig selv et 
dybt Snit i Knæet med en skarp Kniv. Blodet løb 
ustandseligt. Jordemoderen, Madam Hansen, raadede 
til at lægge Omslag med Ædike og Vand paa for at 
standse det, men det hjalp ikke. Jes Terps Fader blev 
hentet, og han drog hen til Hans Christian og vilde 
have ham med ud til Jes. Nej, det kunde ikke hjælpe 
noget, svarede Hans Christian. De skulde bringe ham 
Kniven, som havde bibragt ham Saaret, saa skulde 
han nok kurere Jes. Han brugte — siges der — at
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smøre en saadan Kniv med lægende Salve eller Olie, 
og det gjorde saa den samme Tjeneste, som om selve 
Saaret var bleven smurt. Naturligvis blev der ogsaa 
»løst« ved en saadan Lejlighed. Kniven blev imidler
tid ikke bragt til Hans Christian. Der var langt til 
Balle, og tilmed havde man i selve Lindeballe Else 
Schjødt. Hun var Enke efter den »kloge Mand« Jens 
Kudsk i Smidstrup, og havde til Dels afluret ham 
hans Kunst. Else var enig med Hans Christian i 
Methoden. Hun forlangte ogsaa at faa den fatale 
Kniv. Hun var gammel og daarlig til Bens og kunde 
ikke gaa op til Lindeballegaard. Kniven blev bragt 
hende. Men hvad hun gjorde ved den, vides ikke. 
Hendes Kunst var imidlertid forgjæves. Jes Terp 
maatte ty til en rigtig Læge, der syede Saaret sam
men, og saa kom det sig.

Samme Jes Terp boede senere som Mand i flere 
Aar paa Balle Mark. Han led i disse Aar saa vold
somt af Tandpine, og da Hans Christian Hansen, der 
stod i Ry ogsaa for sin Tandlægevirksomhed, boede 
i Nærheden, tyede han til dennes Hjælp. Hans Chri
stian prikkede ved de daarlige Tænder med en Pind, 
og den gik han ud og stak ind et Sled, hvor Solen 
ikke kunde skinne paa den. Det maatte den nemlig 
ikke, hvis det skulde hjælpe. Solen maa imidlertid 
have narret Hans Christian og have skinnet paa Pin
den. Han har ikke forstaaet at beregne dens Bane; 
han var jo ikke Astronom.

Jes Terps Tænder blev ved at gjøre ondt.
Heldigere var Hans Christian i Søskov. Her ar

bejdede han hos Søren Thomsen, der byggede en ny 
Gaard. En Dag kom Konen ud og sagde til ham, 
om han ikke kunde komme ind at se til deres lille 
Pige, hun led saa voldsomt af Tandpine. »De véd a
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snaar et, hva a kan«, svarede Hans Christian, men 
gik alligevel ind til Pigebarnet. Han var derinde en 
Stund. Hvad han gjorde, vides ikke, men Pigebarnet 
fik Ro i Tænderne, og der blev Glæde i Moderens 
Hjerte. Om Aftenen vandrede Hans Christian hjemad 
med en stor Sødmælksost under Armen som Beløn
ning for sin Kur.

Ovennævnte Johannes Tangs Svigerinde i Vandel 
havde faaet en bullen Finger, og Smerterne var ulide
lige. »Du skulde tage hen til Hans Christian Hansen 
paa Balle Mark«, sagde Johannes Tang til hende. Og 
nu gav hun hverken Rist eller Ro, før Johannes 
spændte for og kjørte med hende. »Her æ jen, dæ 
haar en baal Finger«, sagde Johannes, »ku Do et sie 
lidt te den«. »De kund’ a wal«, svarede Hans Chri
stian. Han tog en Pind og pirrede i Bullenskaben 
og fik noget Materie paa den. Derpaa gik han ud og 
gjemte Pinden i Krattet bagved Huset. »Dær sidder 
møj godt ued«, føjede Johannes Tang til, da han 
fortalte mig Historien. Da Hans Christian kom til
bage, sagde han: »No skal a indstaa Dæ for, te Do 
et faar baal Finger mier, saa læng’ Do løwwer«. Og 
det gik ogsaa i Opfyldelse.

Som Lægemiddel mod Ringorme anvendte Hans 
Christian Laursen saakaldot »Hyldesmør«. Den yder
ste grønne Bark skrabes af en Hyldepind, og det 
Lag, som sidder nærmest inde ved Veddet, tages og 
kommes i en Pande sammen med Fløde, og det 
»Smør«, som derved udvikles under Indflydelse af en 
stærk Ild, kaldes »Hyldesmør«. Og dette Hyldesmør 
lik saa en Tilsætning af Arsenik.

Hans Sownfown i Balle havde en Gang, da han 
var ung, faaet en væmmelig Ringorm paa sin ene 
Haand, og den blev fuldstændig kureret paa den
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Maade. Det var efter Hans Christians Død, og det 
var hans Enke, som gav det Raad. Men det var efter 
den Methode, hendes »salig Mand« havde brugt. Man 
lever ikke sammen med en klog Mand i mange Aar, 
uden at der falder noget af.

Per Buenes (Bondes) Søn i Nørskov, Lindeballe 
Sogn, havde faaet en stor Knude paa den ene Kind 
ved Øret. Man søgte forskjellige Læger, men det hjalp 
ikke. En Dag, man kjørte til Vejle og Drengen var 
med, kom man i Tanker om, da man kjørte forbi 
Hans Christians Hus, der laa tæt ved Vejen, at holde 
for hos ham, om han maaske kunde blive den lykke
lige, der kunde kurere Drengen. Og det blev han. 
Hans Christian kom ud med en Barberkniv i Haanden. 
Drengen gav sig til at skrige, han troede, at Ge
væksten skulde skjæres af. Hans Christian trøstede 
ham, han skulde ikke bære bange. Han skar slet 
ikke, men gjorde nogle Dikedarer med Kniven over 
Knuden og mumlede noget, som man ikke kunde 
høre, hvad var. Knuden begyndte straks efter at 
svinde, og forsvandt tilsidst ganske.

Sognefoged Søren Hansens Broder, Hans Maltesen, 
i Balle, aftjente sin Værnepligt i Slesvig By i Halv
tredserne og var saa uheldig under en Øvelse — eller 
var det under en Marschtur til Tønning — at faa 
sin ene Fod forsprængt. Han blev herefter fritaget 
for at deltage i Øvelserne, blev Oppasser hos en Kap- 
tejn, men ikke hjemsendt før Tiden.

Efter sin Hjemkomst søgte han Lægehjælp for den 
daarlige Fod baade hos Dr. Boye paa Haughus og 
Dr. Hoffbauer i Vejle, men det hjalp ikke. Saa hen
vendte han sig til Hans Christian Laursen. Denne 
beordrede, at den syge og han selv, hver paa ^in 
Hest, skulde ride sammen ved Nattetid, formodentlig
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ved Midnat, i hvert Fald efter Solens Nedgang, hen 
til en Korsvej. En saadan fandtes oppe ved Gam
melby, og her red de hen. Den syge hørte Hans 
Christian læse og mumle noget og gøre nogle Dike- 
darer. Men den daarlige Fod kom sig desværre ikke. 
Mans Maltesen fik senere Invalidepension.

Gjæstgiver Frederik Iversen, Gadbjerg, fik som stor 
Dreng, da han var hjemme hos sine Forældre i Nø- 
rup, en daarlig Stortaa. Det kom af sig selv en Nat. 
Om Morgenen, da han vaagnede, saa han, at der var 
en Rift i Lagenet, og han troede, at han paa en eller 
anden Maade havde haft Taaen indviklet i Lagenet, 
og at det var derfor den gjorde ondt. Men det blev 
værre og værre med Taaen. Den blev svullen, rød 
og blank, og der gik Hul paa den. Han kunde ikke 
taale at have Strømper paa, men maatte svøbe en 
Klud om Foden. Han kunde ikke gaa, men maatte 
sidde stille paa et Sted og fik Tiden til at gaa med 
at »sno Sime«: Da Taaen blev saadan, at han kunde 
faa Træsko paa, vandrede han med stort Besvær over 
til Hans Christian paa Balle Mark. Denne »læste« 
over Taaen og lagde Kjøngs Plaster paa. Han vilde 
helst have brugt Lemmiker, men der fandtes ingen 
af dem paa den Tid. Taaen var forfærdelig daarlig, 
og Hans Christian Laursen kurerede paa den en hel 
Vinter. Endelig kom den sig, og siden har Frederik 
Iversen sprunget let paa Taa.

Hans Christian Laursens egen Søn, Snedker Peder 
Buch Hansen i Uhe, fik en Dag under sit Arbejde et 
dybt Saar i den ene Haand ved at et Huggejern gled 
for ham. Intet var rimeligere, end at han tyede til 
sin Faders Hjælp. Haanden fik han om viklet med et 
Tørklæde og begav sig, som han stod og gik, ad 
Balle til, idet han ikke forsømte at tage Huggejernet

4
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med; thi det vidste han nok, var det vigtigste. Haan
den kunde han for saa vidt gjerne lade være bleven 
hjemme. Huggejernet skulde bringes i den Tilstand, 
det havde bibragt Saaret, det maatte ikke røres ved 
eller bruges til nogetsomhelst, inden Hans Christian 
havde haft det til Behandling. Han tog og smurte det 
ind med en lægende Salve og forbandt Saaret. Hugge
jernet gjemte han; thi det maatte ikke bruges igjen, 
før Saaret var lægt. Haanden kom sig snart.

Hans Christian Laursen kaldtes i daglig Tale ofte 
»Hans Christian Heks« eller »Heks Hans Christian«; 
thi det var en almindelig Antagelse, at han kunde 
hekse. Og som selv Heks kunde han følgelig ogsaa 
kurere for Forhekselse, og hans Hjælp søgtes ofte, 
naar der var noget, der var bleven forhekset. Og det 
skete næsten daglig i ældre Tid. Nu til Dags er det 
en anden Sag, nu fødes der ingen Hekse mere, og 
Heksekunsten er saa godt som uddød.

Benned i Faaruphuse havde en Gang tre dejlige 
Kalve. Pludselig blev de syge alle tre. De vilde hver
ken æde eller drikke og sygnede mere og mere hen. 
Det var tydelig nok, at de var bleven forheksede. Der 
gik Bud til Hans Christian Laursen. Han saa blot 
paa dem, andet mærkede man i al Fald ikke, og 
sagde, at de skulde give dem noget Mælk. Og han 
føjede til, at de vilde snart faa Besøg af én, som de 
paa ingen Maade maatte lade se paa eller komme i 
Berøring med Kalvene. Der kom ogsaa ganske rigtig 
én, det var en Kvinde, og man sørgede for at efter
komme Hans Christian Larsens Paabud, for det var 
jo nemlig Heksen. Kalvene kom sig alle tre.

Kammerherre Becks Køer paa Engelsholm var ogsaa 
bleven forheksede. De brølede, hoppede og sprang, 
og der var ikke til at være i Stalden for Spektakel.
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Der blev sendt Bud efter Hans Christian. Hvad han 
gjorde ved dem, vides ikke, men han har naturligvis 
øvet sin Kunst, saa godt han formaaede. Det hjalp 
imidlertid ikke, og det var ikke saa underligt; thi 
han kurerede fra falske Forudsætninger. Koerne var 
nemlig slet ikke forheksede. Det viste sig ved nær
mere Undersøgelse, at der var nogle Kaniner, som ad 
underjordiske Gange banede sig Vej til Koernes Kryb
ber, og derfra stammede Spektakelet.

Min Meddeler udtalte, at det var sært, at Kammer
herren vilde indlade sig paa den Historie med Hans 
Christian Laursen. Jeg tænker, at det er sket Kam
merherren ganske uafvidende. Det er nok noget, Røg
teren i sin Overtro, paa egen Haand har indladt sig 
paa.

Hans Christian Laursen kunde ogsaa stille løbske 
Heste. En Gang løb et Par Heste løbsk henne i Balle 
By. Der blev skyndsomst sendt Bud til Hans Chri
stian. Han spurgte, om han kunde se dem, ellers 
kunde han ikke standse dem. Han kom da og stand
sede Hestene i deres vilde Flugt, saa de stod bom
stille.

Hvilken Formel han brugte, ved jeg ikke, men det 
har vel været den almindelige: »Gud styr Mand, Satan 
styr Heste«. Naar disse Ord udtales, idet man stiller 
sig saaledes, at man kan se Hestene ind mellem begge 
Øren — siges der — saa hæver der sig ligesom et 
Bjerg foran Hestenes Øjne, som de ikke mener, de 
kan komme over, og saa standser de. Ordene skal 
siges langsomt; thi Hestene har ikke godt af at standse 
alt for brat.

Hvor véd man nu det fra, Hestene selv kan næppe 
have fortalt det.

En Mand har sagt mig, at de Ord, jeg ovenfor har
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nævnt, ikke er den hele Formel. Det véd jeg ikke; 
men jeg ved, at de er tilstrækkelige; thi den Mand, 
jeg har faaet Formlen af, har fortalt mig, at han selv 
havde brugt den, og den viste sig at være probat.

Hans Christian Laursen havde i sine Velmagtsdage 
en udbredt Praksis. Der kunde somme Tider holde 
en 2 å 3 Vogne paa én Gang udenfor hans Dør med 
Patienter. Ikke blot fra den nærmere og Qernere Om
egn, men helt oppe fra Tydskland kom der Folk til 
ham, fortælles der. Det vil vel sige fra Slesvig. Alt, 
hvad der ligger sønden for Kongeaaen, kaldte de 
gamle gjerne for »oppe i det tydske«.

Derimod vil Folk i Bredsten Sogn paastaa, at han 
havde liden eller ingen Praksis fra selve Sognet. Naa, 
ja, »en Profet er ikke agtet i sit Fædreland«, hedder 
det jo. Men Skam tro dem! De søgte ham nok al
ligevel, men de kom til ham som Nikodemus om 
Natten. De vilde ikke være deres Patient-Forhold til 
ham bekjendt; thi Hans Christian Laursen havde paa 
Grund af sine Udskejelser et berygtet Navn blandt 
sine Omgivelser.

Hans Christian Laursen havde ingen faste Takster 
for sin Lægegjerning. Han tog, hvad Folk gav ham. 
Somme Tider fik han vel ikke andet end en Flaske 
Brændevin, og dermed var han saa ogsaa tilfreds. 
Han kunde ligesaa godt modtage Betalingen in na
tura; thi de Penge, han fik, blev alligevel opløst i 
Spiritus.

Men vilde Folk narre ham, brugte han sin Hekse
kunst. Der kom en Gang en Vogn vesterfra med en 
Patient. Hans Christian fik ingen Betaling, hvad en
ten det var med Villie, eller det var en Forglemmelse. 
Folk var imidlertid tilbøjelige til at tro, at det var 
beregnet; thi vedkommende Patient var en noget



HANS CHRISTIAN LAURSEN 5^

»tjettet« Person. Men det kom man galt fra. Da Vog
nen var kommen hen paa »Balle Hywbjerg«, kunde 
Kudsken ikke faa Hestene af Stedet. Vest paa vilde 
de i hvert Fald ikke, derimod syntes de nok at være 
tilbøjelige til at ville gaa østerpaa. Samvittigheden 
rørte sig, og man kjørte tilbage til Hans Christian 
igjen. Han stod endnu udenfor Huset. »Vi glemte 
nok at betale,« blev der sagt. Andre fortæller, at man 
havde betalt, men det var efter Hans Christians Me
ning bleven for lidt. Man gav ham saa lidt extra til 
en Flaske Brændevin, og hans Vrede var stillet. Han 
klappede Hestene og gav dem noget Brød, tog dem 
ved Munden og førte Kjøretøjet over til Landevejen. 
»Saa nu kan I kjøre«, sagde han, og nu gik det i 
fuld Trav vesterpaa.

I sine sidste Aar fik Hans Christian Laursen en 
Konkurrent, idet Bredsten Sogn ogsaa fik en studeret 
Læge. Men det skadede ham ikke i hans Praksis 
ligesaa lidt som det paa anden Maade voldte ham 
Fortræd. Dr. Arntz morede sig nærmest over Hans 
Christians Kunst og titulerede ham stadig: »Min Kol
lega Hans Christian Laursen«. Mere kunde Hans 
Christian da ikke forlange. Der paastaaes endogsaa, 
at Dr. Arntz i et givet Tilfælde skal have sendt en 
Patient hen til Hans Christian.

Desværre kan jeg ikke præsentere Læseren 
Hans Christian Laursens Portræt. Han er næppe 
nogensinde bleven fotograferet. Det var ret ual
mindeligt i tidligere Tid, at Folk paa Landet lod 
sig fotografere, og Fotografering spillede i det hele 
ikke den Gang en saadan Rolle som i vore Dage. 
Jeg maa derfor nøjes med at give en Beskrivelse af 
hans Person, efter hvad jeg har hørt af andre, og 
som jeg da ogsaa selv har set ham. Han var lille og
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undersætsig af Statur, med mørkt Haar og Skjæg 
(Bakkenbarter), der efterhaanden naturligvis blev graat 
og tilsidst helt hvidt. Baade Sommer og Vinter gik 
han med et rødt Tørklæde, bundet flere Gange om 
Halsen, og gjerne iført en sid Frakke. Der var i det 
hele noget skummelt ved hans Udseende. Folk var 
bange for ham, og navnlig var han Børnenes Skræk.

I sine sidste Aar, da han ikke længere kunde ar
bejde, nød han Fattighjælp. Ved Sommertid, naar 
Bønderne kjørte Tørv hjem, saa man ham ofte gaa 
ude paa Landevejen for at samle de Tørv op, som 
tabtes under Kjørselen. Derved skaffede han sig Som
merbrændsel. Ellers var hans daglige Bestilling at gaa 
en Tur hen til Bredsten for at kjøbe ind til Hushold
ningen og først og sidst for at faa den kjære Brænde
vinsflaske fyldt.

Hans sidste Bedrift, som endnu med en vis Rædsel 
lever i Folkemunde, var følgende:

Kromand Hagen i Bredsten drev ved Siden af Kro- 
eriet tillige en lille Kjøbmandsforretning. Blandt hans 
Kunder var ogsaa Hans Christian Laursen. Han 
kjøbte her sine Urtekramvarer for ikke at tale om 
sin Brændevin, som han skulde have meget af. Imid
lertid var han en daarlig Betaler, hans Regning blev 
stor, og Kjøbmanden turde ikke betro ham mere, 
inden den gamle Regning var bleven betalt. Saa en 
Dag kommer Hans Christian for at kjøbe et Brød, 
og Kjøbmanden mindede ham om hans Skyld og ud
talte, at han maatte have sit tilgodehavende betalt, 
inden Hans Christian kunde faa Kredit igen. Herover 
blev Hans Christian vred og sagde: »Vil du nægte 
mig at faa et Brød?« De kom op at skjændes, og 
Hans Christian udtalte de skjæbnesvangre Ord, at 
naar han var død og hans Ben ikke længere kunde
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bære ham, da vilde det ogsaa komme til at se galt 
ud for Kjøbmaaden. Og hvad sker? Hans Christian 
døde, og da Kirkeklokken paa hans Begravelsesdag 
begyndte at ringe, fik Kjøbmanden pludselig et Choc 
i det ene Ben, og Benet blev fra det Øjeblik af daar- 
ligere og daarligere. Ingen Læge kunde kurere, og 
Benet maatte amputeres, hvorpaa Patienten døde efter 
kort Tids Forløb.

Hans Christian Laursen selv døde d. 14de Maj 
1892, omtrent 75 Aar gammel, og ligger begravet paa 
Bredsten Kirkegaard paa venstre Side af Gangen, der 
fra Kirkegaardsporten fører op til Kirkens Indgangs
dør. Men ingen Mindesten pryder hans Grav. Hans 
Enke blev boende et Par Aar i det lille Hus paa Balle 
Mark. Derefter flyttede hun bort fra Egnen og er for
modentlig senere død. Huset er nu nedbrudt, og Jor
den falden tilbage til den Gaard i Balle, hvorfra 
den var Fæste. Kun Havepladsen ses endnu og min
der om det Sted, hvor Hans Christian Laursen øvede 
sin Kunst gjennem de mange Aar.


