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HANS AMLUND
den sydvestlige Side af Lindeballe Sogn, bag ved
Lindeballe Skov, ligger en spredt Samling af
Gaarde og Huse, som kaldes Amlund. I Begyndelsen af
forrige Aarhundrede udgjorde Amlund kun én stor
Gaard, og saaledes havde det været, saa langt Historien
gaar tilbage.
Amlund ejedes den Gang af en Mand ved Navn Jens
Pedersen og hans Hustru, Ane Johanne Hansdatter.
Ægteparret havde en stor Børneflok af begge Kjøn, ialt
otte, hvoraf de fleste ved Giftermaal blev anbragt i den
nærmeste Omegn.
To Sønner, Niels og Hans, overtog Fædrenegaarden.
som deltes saaledes, at Niels fik den gamle Gaard, me
dens Hans byggede en ny Gaard lidt Vest for, og der
blev saaledes nu bande et Øster- og et Vester Amlund,
der, som allerede omtalt, igjen hver for sig er bleven
udstykket i flere Ejendomme.
Den gamle Ane Johanne i Amlund havde været „klog
Kone“. Hun havde arvet Videnskaben fra sin Fader,
Hans Pedersen, der var kommen fra Varde-Egnen, og
som havde været en vældig berømt „klog Mand“. I det
hele synes Klogskaben at have holdt til hos Slægten i
flere Generationer tilbage i Tiden. De fleste af Hans
Pedersens og Ane Johanne Hansdatters Børn gav sig
ikke af med Lægekunst, men to af dem, Hans og Ane,
der senere blev en navnkundig „klog Kone“ i Nabo-
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sognet Ringive under Navnet „An’ Trøglborg“, tog
Arven op efter Moderen og delte hendes Bøger.
Rigtignok vilde Folk sige, at en Broder til dem, Pejr
Amlund, der boede paa Nørskov Mark, Lindeballe
Sogn, ogsaa havde arvet noget af Klogskaben. Baade
han og hans Kone, Due Dorthe,1) der jo maa have lært
Kunsten af ham, kunde ogsaa give et godt Raad i en
snæver Vending, paastaaes der, men det betød vist ikke
noget videre.
Hans Smed Jensen Amlund, som hans fulde Navn
lød, var født i Aaret 1809. Som syv Aars Dreng kom
han i Skole; men Undervisningen var kun tarvelig. Det
stod jo i det hele smaat til med Skolevæsenet paa Lan
det i de Tider, og ikke mindst i en saa afsides liggende
Egn som den, hvori Amlund laa.
Om Vinteren fik Børnene lidt Undervisning i de nød
vendigste Skolekundskaber af et dertil lejet ungt Men
neske, som havde lidt mere end almindelige Skole
kundskaber, og som gik paa Omgang i Amlund og flere
Byer. Om Sommeren gik alle Sognets Børn en halv
Dag om Ugen til Lindeballe, hvor Skolelærer Jens Ras
mussen, der var en ægte Blichersk Degn — Skowlmejster om Vinteren og Murmejster om Sommeren —
søgte at holde Liv i og om muligt udbedre den Lærdom,
der var indterpet i Vintermaanederne. Jens Rasmussen
døde i Efteraaret 1823, og det sidste Hus, han var med
til at bygge, staar endnu som Stuehus i Sognefogedgaarden i Lindeballe. Maaske har Hans Amlund ogsaa
prøvet at smagt1 Jens Rasmussens Efterfølger, Mads
Hansens Tamp, inden han er bleven udskreven af
Skolen.
I Foraaret 1824 blev Hans Amlund confirmeret i
Ringive Kirke — 15 Aar gammel —, og har af Sogne’) Hun var fra »Duehuset« paa Smidstrup Mark.
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præsten Giellebøl i Kirkebogen faaet Vedtegningen
„God“, baade for Kundskaber og Opførsel.
Baade før og efter sin Confirmation har Hans Amlund sikkert været ude at tjene. Der var smaa Kaar'i
Hjemmet og en stor Børneflok. Forældrene havde ikke
Raad til at have alle Børnene hjemme paa én Gang.
De maatte derfor skiftevis ud at tjene og var skiftevis
hjemme. Nogen var der altid hjemme; thi Forældrene
vilde nemlig helst have deres egne Børn til Gaardens
Drift. Det er baade det billigste, men ogsaa det mest
fordelagtige, idet man kan gaa ud fra, at Børnene er
mere interesserede i Driften af den fædrene Ejendom,
som de selv er Arvinger til, end fremmede Tjenestefolk.
Sin Værnepligt aftjente Hans Amlund som Dragon i
Aarhus eller Randers; men han var for gammel til at
blive indkaldt i „Otte og Fyrre“. I Krig kom han dog
alligevel, nemlig i den saakaldte „Slavekrig“.
Onsdag Formiddag d. 23. Marts 1848 — „gale Ons
dag“, som Dagen senere er bleven kaldt — kom det
rædselsfulde Budskab til Lindeballe, at en Flok ud
brudte rendsborgske Slaver (Tugthusfanger) havde af
brændt Herregaarden Kjeldkjær og nu drog skjændende og brændende mod Bredsten. Fra Lindeballe
Kro fløj Rædselsbudskabet ud over Sognet og frem
kaldte Jammer og Fortvivlelse allevegne. Ridende Sta
fetter bragte Efterretningen rundt, medens Kirkeklok
kerne ringede, og Budskabet kom ogsaa til Amlund.
Fra alle Sider styrtede Sognets vaabenføre Mandskab ad
Lindeballe til for i samlet Trop at drage mod den fremstormende Fjende, bevæbnede med Forke, Høtyve,
Møggrebe, kort sagt, hvad man i Øjeblikket lettest
havde kunnet faa fat i. Der var jo ingen Tid at spilde.
De Amlund Mænd, Niels og Hans Amlund, mødte med
deres Bøsser, de var nemlig begge to ivrige Nimroder,
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og de havde yderligere hver sin Buløkse stukket ned
under Trøjen bagved Nakken. Gamle Thue Madsen i
Lindeballe, som den Gang var Dreng, mødte dem paa
Vejen til sit Hjem i Lindeballe Skov. De var ved vældig
godt Mod. „Vi skal nok klare vor Plads“, sagde de.
Imidlertid viste det sig, at Rygtet om de rendsborgske
Slaver var fuldstændig grebet ud af Luften. Hans Amhind saa vel som alle de andre tapre Krigere kom sluk
ørede hjem med hele Lemmer.
„Slavekrigen“ er vistnok den mest ublodige Krig, der
nogensinde er blevet ført.1)
Den 9. Juni 1839 havde Hans Amlund holdt Bryllup
med sin Fæstemø Maren Christensdatter fra Nabobyen
Gjødsbøl og overtaget Gaarden Vester-Amlund, hvor
han derefter boede lige til sin Død.
Hans Amlund var altsaa klog Mand, og han gik sik
kert ikke af Vejen for nogensomhelst Sygdom, hverken
hos Folk eller Fæ. De kloge Mænd var*jo altid baade
Menneskelæger og Dyrlæger.
Medicinen, han brugte, for saavidt han anvendte Me
dicin og ikke nøjedes med overnaturlige Helbredelses
midler alene, tilberedte han selv af Markens og Skovens
Urter, som skulde indsamles St. Hans Aften. Naar han
blev kaldt i Praksis, mødte han med en stor Lærredspose — „Hans Amlunds Troldpose“, som Befolkningen
kaldte den —, hvori han havde sine Medikamenter, og
naar han havde studeret Sygdomstilfældet, tog han
Troldposen, aabnede den og udtog af den en hel Række
Smaaposer, som han stillede i Rad paa Bordet, og nu
mængede han af Posernes Indhold den Medicin sam
men, som passede for Tilfældet, og gav sine Ordrer
med Hensyn til Miksturens Anvendelse.
*) Se »Om Slavekrigen i Gadbjerg og Lindeballe Sogne« ved Hans
Kau. Vejle Amts Aarbøger 1906, Pag. 39—56.
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Mod Forstuvninger og Forsprængninger anvendte
han Massage. Christen Hansens Bine i Rostrup havde
forsprængt sin Haand. Nu ejede Bine egentlig selv den
Egenskab, at hun kunde kurere andre, naar de havde
forsprængt eller forstuvet noget, men hun kunde blot
ikke gjøre det ved sig selv. Hans Amlund blev altsaa
hentet. Han gned og gned, og samtidig gik Munden i
et Væk paa ham, uden at Bine dog kunde forstaa, hvad
han sagde. Senen kom i Lave, og Bine blev glad. Tak!
sagde hun til Hans Amlund. „Dælen band’“ — et Ud
tryk, han jævnlig brugte — „det maatte Du ikke have
sagt, nu hjælper det aldrig en Smule,“ sagde han. Men
det hjalp alligevel.
Da Christen Hansen en halv Snes Dage senere væl
tede med Bine ovre ved Gjødding Mølle, forstuvede hun
Haanden igjen, men det kunde Hans Amhmd jo ikke
gjøre ved.
Johannes Thng i Lindeballe havde ogsaa en Gang
forstuvet sit Haandled og henvendte sig ligeledes til
Hans Amlund. Denne ruskede vældigt i Haandleddet,
gned og mumlede noget med Munden. Det gjorde ondt,
men Haandleddet kom sig.
I det hele skal Hans Amlund have været en dygtig
Massør. Men hans Specialitet var og blev dog at kurere
for Forhekselse.
Og der var noget at gjøre i den Retning i de Tider,
da Hans Amkind begyndte sin Praksis. Det vrimlede
med Hekse, ikke mindst i den Egn, hvor han havde
hjemme. Lad os blot holde os til et enkelt Sogn. Jeg
har tidligere omtalt Heksene i Give Sogn.1) Lad mig
denne Gang vælge Gadbjerg Sogn, hvortil Lindeballe
Sogn, Hans Amlunds Domicil, er Anneks.
Karen Jensdatter eller Karen Naergaard (Nørrel) »Vejle Amts Aarbøger«, 1918, Pag. 123-128.
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gaard) i Smidstrup var en vældig Heks. Hun beholdt
alle Dage Navn efter sin Fødegaard, Nørregaarden —
æ Naergaard — i Smidstrup, selv efter at hun var ble
ven gift og hjemfaren. Dette Tilfælde var ikke ualmin
deligt der i Egnen. Jeg har kjendt en gammel gift
Kone, som lige til sin Død beholdt Navnet Karen Overgaard efter sin Fødegaard, Overgaarden, i Smidstrup.
Karen Naergaard blev i en ikke helt ung Alder gift
med Enkemand og Aftægtsmand Christen Pedersen i
Smidstrup Østergaard.
Hvor hun har lært Heksekunsten, om det var Arve
gods fra Fædrene, eller hvordan, det har jeg ikke kun
net faa Rede paa, men lært den havde hun, og det til
Gavns. Folk frygtede Karen Naergaard som en Ulykke,
og gik langt uden om hende.
En gammel Kone fra Smidstrup, der ogsaa hed Ka
ren, har fortalt, at hun og nogle andre Børn en Dag
legede paa Gaden. Da kom Karen Naergaard gaaende,
og da hun var blind, kaldte hun paa den lille Pige, at
hun skulde komme hen for at vejlede hende. En Karl,
der stod ved Siden af, advarede Pigebarnet og sagde:
„Gjør’et et Karen, hun forhekser Dæ“. Gamle Karen
Naergaard sagde: „Da ska Do saamind et vær rej faa
niæ, mi lille Pig’, A skal et gjør’ Dæ nower“. Den lille
Karen gik da hen til hende, tog hende ved Haanden og
hjalp hende til Rette og blev ikke forhekset.
Karen Naergaard kunde ligesom andre Hekse skabe
sig om til en Hare. Der var flere, der prøvede paa at
skyde hende med en Sølvknap som Kugle for at rydde
hende af Vejen. Det kan nemlig ikke nytte, at man
skyder paa en Heks med almindelige Hagl eller Kugler,
det skal være med en Sølvknap. Men en Heks er ikke
let at ramme. En Gang blev hun dog ramt i Laaret, for
hun hinkede paa det ene Ben længe efter, at hun var
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ble ven til Menneske igjen. Men hvad hjalp det, hun
skulde jo have været ramt i Hjertet.
Med sin Aftægtsmand fik hun en Datter, Else Marie,
som hun oplærte i sine Heksekunster. Samme Else
Marie blev senere gift (1832) med en Gaardmand paa
Srnidstrup Mark. Efter Christian Pedersens Død flyt
tede Karen Naergaard op til Else Marie, og her blev nu
en gruelig Hekserede. Tallet paa de Ulykker, som er
udgaaet derfra, baade paa Mennesker og Dyr, er Legio,
siges der, og del kunde blive en tyk Bog, skulde de opskrives allesammen.
Karen Nørgaard døde d. 1. Juli 1855 i sin Alders 88.
Aar. Else Marie fortsatte Eorretningen til 1877, da
ogsaa hun listede af. Hun blev adskillig tidligere op
slidt end Moderen, idet hun ved sin Død kun var 67
Aar gammel.
Men det værste var, at hun ogsaa havde lært
sine Sønner at hekse. J. kunde da, og Kr. kunde ogsaa,
siges der. Det fik „æ gammel Brandt“ at fornemme.
Han og Kr. arbejdede sammen i en Mærgelgrav. Kr.
stod nede i Mærgelgraven og skulde kaste Mærgelen
op paa et Lad, hvorfra æ Brandt skulde praktisere det
videre. Nu gik det ikke æ Brandt rask nok. Han
skjældte ud paa Kr., og stampede ligefrem i Bræd
derne, fordi han syntes, det gik alt for langsomt med
dennes Arbejde. Men det skulde han ikke have gjort.
Kr. blev vred for Alvor og lovede Brandt, at han nok
skulde huske ham. Aldrig saa snart var de færdig
med Mærgelgraven, før æ Brandt blev heftig syg; han
laa paa et meget langt Sygeleje og var nær død. Det var
Kr., der havde hævnet sig ved at forhekse ham.
Jeppe kunde vist ikke hekse, men han fik Skyld for
det alligevel. Det gjorde iøvrigt alle Else Maries Børn,
ogsaa hendes Døtre. En Dag kom Jeppe hen til sin
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Nabo Peder Nielsen. Denne bad ham om at beføle en
Ko, der skulde sælges, for at taksere den. Nej, det vil
jeg ikke, sagde Jeppe, for Folk siger, at jeg kan hekse,
og skulde Koen bagefter slaa noget til, vilde Folk sige,
at jeg havde forhekset den. Da Peder Nielsen forsik
rede, at han ikke troede paa Hekseri, saa gjorde han
det.
Ude paa Gadbjerg Mark boede „æ gammel Tejel
brænder“. Han var ogsaa en Heks. Hans Fader havde
været en søgt Benbrudslæge, men gav sig ikke af med
Hekseri. Sønnen gav sig derimod ikke af med Læge
kunst; han var kun Heks. Det kunde gamle Mads Pej
sen i Gadbjerg fortælle om. Han havde æ gammel
Tejelbrænder til at læsse Mærgel. Nu vilde Mads have
noget bestilt, og æ Tejelbrænder blev spændt noget vel
haardt for. Herover blev han fornærmet. Om Aftenen,
da han skulde gaa hjem, rakte han Mads Haanden (det
plejede han ellers ikke) til Afsked og sagde som for
Spøg: „Ja, no vil A sej Dæ Godnat, Mads.“ Aldrig saa
snart var æ Tejelbrænder gaaet, før Mads blev saadan
af Pine i hele sin Krop, at han hverken kunde være
oppe eller nede. Han gik i Seng, men det var ham
umuligt at være i Sengen. Saa gik han ud i Laden og
smed sig i Høet. Her kunde han bedre holde det ud,
men frygteligt var det alligevel. Næsk' Aften vilde
æ Tejelbrænder give ham Haanden igen, men Mads
betakkede sig, og den følgendt' Nat kom han nogen
lunde roligt igennem. Det var noget, Mads Pejsen ikke
vilde lade sig afdisputere, at „æ gammel Tejelbrænder“
kunde hekse, og mange andre foruden Mads fik at føle,
at han var en Heks. En Gang havde han gjort det ved
en anden paa lignende Maade, som sket var med Mads.
Men da fik han sin Bekomst. Vedkommende drog
sporenstrengs hen til den kloge Mand, Hans Christian
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paa Balle Mark. Han blev ikke blot kureret, ni
Hans Christian straffede æ gammel Tejelbrænder v
at give ham en skjæv Mund, som han maatte bære p
lige til sin Dødsdag.
„Æ gammel Tejelbrænder“ kunde ogsaa skabe j
om til en Hare ligesom Karen Naergaard. Engang v
Mikkel Pejsen og Per Smed paa Jagt ude paa Gadbje
Mark, men de kunde ikke træffe paa noget Vildt. S;
siger Mikkel Pejsen: „Læ wos gaa ud i „Sejersmoe
aa sie, om vi et ka skyer æ gammel Tejelbrændei
Som sagt, saa gjort. Her sad i Lyngen en mærkeli
overnaturlig stor Hare. De skød paa den begge to, m
den forandrede ikke en Mine, løb blot over paa Mi
ken og satte sig paa Enden og gloede efter dem. 1
forsøgte at nærme sig den igjen, men saa løb den h<
og gjemte sig i Lyngen. De rejste den paany og sk«
atter begge paa den, men lige meget hjap det, og i
løb den ganske sin Vej. Der er ikke Tvivl om, at (
har været æ gammel Tejelbrænder. Men de havde
desværre ikke nogen Sølvbukseknap i Løbet, men k
almindelige Hagl, og dermed skyder man ingen He
Niels Knudsen paa Rostrup Mark var ogsaa He
Han havde saa mange Bøger, vistnok ogsaa Cyprian
og dem sad han stadig og studerede i. Folk var grut
bange for ham, og han fik Skyld for mange Ulykl
mellem Aar og Dag. Man skulde tage sig vel i Agt
at komme det for nær, som hans var, for saa vilde 1
hævne sig. En Vinter havde han en Samling Tør
stakke staaende paa sin Mose. En Mand ovre paa S
over Mark var i Brændselstrang og stjal af dem,
han listede en Stak bort hver Nat. Det opdagede N
Knudsen, og han hævnede sig paa Tyven, som han g
vidste, hvem var, ved en skjønne Dag at lade hans
læggerovn ramle sammen med et vældigt Brag.
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Niels Knudsen den næste Morgen kom derover for at se,
hvor godt hans Hævn var lykkedes, fandt han baade
Manden og Konen yderst forskrækkede over, hvad der
var sket, og de var straks villige til at bekjende deres
Brøde.
Sammenhængen hermed var følgende. Da Niels
Knudsen havde opdaget Tyveriet, tog han en Tørv af
den Stak, der stod for Tur at bortføres næste Nat, ud
hulede den, fyldte Krudt i Hulheden og lukkede igjen
Hullet paa en saa snild Maade, at der ikke kunde ses
noget fordægtigt, hvorefter han bragte Tørven tilbage
paa sin Plads i Stakken igen, og det var denne Tørv,
der fik Bilæggerovnen til at eksplodere.
Se, det véd nu jeg, men det vidste Manden paa Sødover Mark og de andre Naboer ikke, og denne Historie
gav Troen paa Niels Knudsens Heksekunst et vældigt
Stød fremad.
Niels Knudsen agerede ogsaa lidt klog Mand. Folk
søgte til ham om Raad, naar de havde Tandpine eller
sligt. Jens Sørensen og Kristen Hansen i Rostrup led
begge af en voldsom Tandpine og tyede til Niels Knud
sens Hjælp. Han tog en Hyldepind, som han spidsede i
den ene Ende, medens han spaltede den i den modsatte
Ende. Derpaa stak han den spidse Ende af Hylde
pinden ind ved Tænderne paa Patienten, til Blodet
kom, og denne maatte spytte Blodet ud i Kløften paa
Pindens anden Ende. Pinden tog Niels Knudsen der
paa med sig, hvad han ellers gjorde med den, er en
Hemmelighed. Tandpinen gik imidlertid over baade
hos Jens Sørensen og Kristen Hansen.
Navnlig Karen Naergaard og Datteren Else Marie
gav Hans Amlund en hel Del at bestille.
Jens H. fra Smidstrup Mark var en Dag til Skov
auktion i Refstrup Skov og blev pludselig ganske for5
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hekset. Han maatte sikkert — saa mentes der — være
„gawn owwer nowr“ derinde i Skoven, som har været
henlagt af en Heks for at gøre Fortræd. Hvor Ulykken
stammede fra, var ingen i Tvivl om. Den før omtalte
Hekserede laa nemlig lige Vest for Skoven.
Jens H. var helt „ud aa æ Reef“ (et Udtryk fra Hesteforspand). Undervejs til sit Hjem var han inde paa
Lille Klausholm for at hente en Møllepose, som Møllekudsken havde aflagt dér. Saa meget kunde han dog
sanse, men ellers var han helt skør. Han var bl. a.
kommen i Tanker om, at hans Kone havde Besøg af en
Slagter, mens han var borte. Han styrtede hjem i vild
Flugt, omfavnede sin Kone og raabte: „Hvor er han,
hvor er han (Slagteren)?“ Konen blev helt perpleks,
forstod slet ikke, hvad han mente, og blev ganske for
tvivlet over hans Tilstand. Hun lod straks gaa Bud til
hans to Brødre, Pejr og Hans, der boede i Nabolaget,
at de maatte skyndsomst komme. Et øjeblik efter var
de der, og de var ikke i Tvivl om, da de saa Broderens
ynkelige Tilstand, at her forelaa en Forhekselse. De
undersøgte først nøje, om her maaske skulde foreligge
en Beruselse; thi de vidste, at Jens godt vilde have en
Dram, og de vidste ogsaa, at en saadan kunde faaes
derinde ved Skovauktionen. Det er jo en gammel Er
faring, at naar Folk faar en „lille Fyt aa“, saa byder
de nok saa dristigt ved en Auktion. Brødrene lugtede
derfor omhyggeligt til hans Aande, men de kunde ikke
lugte det mindste til Spiritus. De blev da enige om at
kjøre ind til Hans Amlund med ham, og afsted gik det,
i Huj og Hast, over Stok og Sten. Til at begynde med
var Patienten helt balstyrig, de kunde ikke holde ham
paa Vognen; men jo nærmere de kom til Amlund, desto
bedre blev det med ham, og tilsidst begyndte han at
synge. Det var, som om alene Synet af Hans Amlunds
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Gaard havde helbredende Virkning paa ham, og ikke
ringere blev det, da de kom ind til Hans Amlund selv
med ham.
„Naa, har hun nu været der igjen,“ sagde Hans Am
lund, idet han rømmede sig. Han nævnte ikke Heksens
Navn, men Brødrene var ikke i Tvivl om, at det var
Else Marie, han mente. Han var jo saa tit bleven til
kaldt for at bøde paa hendes Ondskaber.
Jens H. blev saa taget under Behandling. Hvad Hans
Amlund gjorde ved ham, véd jeg ikke. Selvfølgelig har
han gjort noget ved ham, men det har været af den
Slags Ting, der undgaar den sanselige Verdens Op
mærksomhed. Men Jens H. blev „rele“ igjen, og det
var jo Hovedsagen.
Gamle Per Smed i G. var ogsaa en Gang i sine unge
Dage bleven forhekset, og man kunde ikke regne ud
andet, end at det maatte være sket gjennem et Stykke
Kalvekjød, han havde nydt. Det var jo nemlig Skik paa
Landet i gamle Dage, at Naboer og gode Venner for
ærede hinanden en Kalvefjerding (helst en „Bagfjer
ding“), naar man slagtede en Kalv, under den stiltiende
Forudsætning, at man saa fik én igjen, naar Naboen
slagtede, og saaleds gik det jo ogsaa.
Og der blev slagtet mange Kalve den Gang. Alle de
Kalve, man ikke selv vilde lægge til — „drawe“ — til
Besætningens Vedligeholdelse, slagtedes til Hjemme
brug, og det var især Tyrekalvene det gik ud over; thi
af disse havde man ikke Brug for én mod 10 Kviekalve.
At sælge en Kalv til Slagtning, var der næsten aldrig
Tale om; thi der var ingen, der den Gang vilde kjøbe
spædt Kalvekjød; noget andet var det, naar man fik det
foræret.
Nu forholdt det sig imidlertid saaledes, at Per Smeds
Forældre og Folkene i Heksereden derinde paa den
5*
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anden Side Skoven stod i Venskabsforhold til hinanden
og plejede at veksle Kalvefjerdinger. Men „Gud bevar
mig for mine Venner, mine Fjender skal jeg nok selv
passe paa.“ Else Marie havde forgjort Kalvefjerdingen,
og Pejr blev forhekset.
De Hekse skal nu have Luft for deres Ondskab. Kan
de ikke faa det overfor fremmede, maa det gaa ud over
deres nærmeste. „Frænde er Frænde værst.“ Naar
gamle Karen Naergaard trængte til Udluftning, tog
hun ikke i Betænkning at forgjøre sin egen Datters
Svin. Luft maatte hun have.
Per Smed var altsaa bleven forhekset. Hvordan For
hekselsen ytrede sig, ved jeg ikke rigtig. Pejr holder
mest af at kaste Glemselens Slør over denne Episode
i sit Liv. Det var nok Hovedet, det var galt med. Han
var just ikke farlig for sine Omgivelser, men han var
saa helt sær, saa Folk alligevel var bange for ham.
Der var ikke andet for, end at tage ud til Hans Am
lund med ham, og det viste sig her som altid, Hans
Amlund var Heksenes Overmand. Hvad han sagde og
gjorde i det stille, undgik andres Opmærksomhed, men
det synlige Tegn var, at han gav Pejr „noget, han
skulde bære paa sig“. Snart var Forhekselsen hævet.
Niels Jensens Svin i Tofthøj var ble ven meget syge,
vilde hverken æde eller drikke og teede sig saa under
ligt. Den gamle Bedstefader paa Gaarden, Jens Han
sen, var overbevist om, at Svinene var forheksede, og
at det var „æ gammel Tejelbrænder“ paa Gadbjerg
Mark, der havde gjort det, for han havde lige været
der, og det skulde aldrig fejle, at naar han kom til
Huse et Sted, skulde der nok blive noget galt paa Færde
enten med Folk eller Fæ. Den gamle Jens Hansen gav
ingen Fred, før Hans Amlund blev hentet.
Efter at have set paa Svinene, kom han ind og satte
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sig ved Ildstedet og varmede nogle Jernkroge, og me
dens dette gik for sig, var han ikke til at slaa et Ord
af. Derefter gik han ud til Svinene igjen med Jern
krogene, men hvad han her foretog sig, kunde min
Meddeler, som den Gang var Dreng, ikke huske. Han
kom anden Gang ind til Skorstenen og miksede noget
sammen, men da var han Snaksomheden selv. Svinene
kom sig efter Hans Amlunds Behandling, men det
havde de vel gjort alligevel, var min Meddeler ond
skabsfuld nok til at føje til.
Men det var ikke blot i Gadbjerg Sogn, der var Hekse.
Det samme var Tilfældet i Ringive Sogn. Uhe Mark
var i tidligere Tid et sandt Bloksbjerg.
Her boede „Swot Jerrik“ — saaledes kaldet efter sin
Haarfarve — og hans Kone maatte for Mandens Skyld
finde sig i at blive kaldt „Swot Margrethe“. Hun var
ellers hvid nok udvendig; men tog man Hensyn til hen
des aandelige Habitus, passede Navnet godt nok, for
hun havde en sort Sjæl; hun var en vældig Heks, der
foraarsagede alle mulige Ulykker, baade paa Folk og
Fæ. Navnlig lod hun sin Ondskab faa Luft paa den
Maade, at hun forheksede det for Folk, saa de ikke
kunde kjerne Smør. Og det var en alvorlig Sag for en
Landbruger; thi Smørret var hans vigtigste Indtægts
kilde. løvrigt agerede „Swot Margrethe“ ogsaa klog
Kone.
Hans Amlund har maattet gaa mange Trin for
„swot Margrethes“ Skyld.
Hans Nielsens i Lindeballe Skov kunde ikke kjerne.
Hans Amlund blev hentet. Formodentlig har han kom
met „noget“ i Kjernen og vel ogsaa „løst“ over den;
men det mærkede Hans Nielsens ikke. Hvad de der
imod baade kunde høre og se, var, at han kjernede af
alle Livsens Kræfter. Pludselig udbrød han: „Dælen
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band’, no æ vi kommen owwer et“. Nu begyndte der
at komme Smør.
Hos Niels Karlskovs i Gjødsbøl var det ogsaa en Gang
galt med Kjerningen, og her maatte Hans Amlund og
saa redde Situationen.
Et Sted ude paa selve Uhe Mark var Fløden ogsaa
bleven forhekset, saa den ikke kunde kjernes til Smør.
Det stammede dog nok ikke fra „Swot Margrethe“.
Hvor hun er fri, skal hun ogsaa have Lov til at være
fri. Men Ulykken her stammede — saa mente man —
fra en Familie, der nylig var tilflyttet langvejs fra.
Man kjendte ikke noget videre til Familien, men at den
kunde hekse, var man hurtigt bleven klar over. Hans
Amlund blev hentet. Og det maa have været et særlig
graverende Tilfælde efter den Mefhode at dømme, som
han her vilde have anvendt. Ja, han kunde nok hjælpe,
sagde han; men saa skulde han og Konen i Huset sætte
sig i det bare Skind paa hver sin Side af Kjernen og
trække Kjernestaven i Fællesskab. Dette vilde Konen
dog ikke indlade sig paa, saa fik det at gaa med Smør
ret, som det kunde. Hans Amlunds Raad blev altsaa
ikke modtaget, og følgelig blev Forhekselsen heller ikke
hævet.
Ole Verst’es Svin i Lindeballe var bleven forheksede.
De var dødssyge. Hans Amlund gav dem noget Me
dicin og sagde, at Svinene vilde rejse sig Kl. 12 om
Natten. Hvis de ikke gjorde dette, vilde de dø. Ved
ll1/2-Tiden gik Ole ud i Stalden for at være til Stede
paa Klokkeslettet. Ganske rigtigt! Svinene rejste sig paa
Slaget 12 og gav sig til at æde og drikke, og Sygdommen
var hævet.
Niels Schjøth i Lindeballe led i sine yngre Aar af
Næseblod. Somme Tider i mindre Grad, til andre Tider
saa ganske voldsomt. Om han var forgjort, véd jeg
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egentlig ikke, men at der var Hekseri med i Spillet,
slutter jeg af den Maade, Hans Amlund kurerede ham
paa. En Dag fik Niels Schjøth et forfærdeligt Anfald.
Man kunde ikke faa Blodet standset, hverken ved at
lægge vaade Klude paa hans Nakke eller ved andre
Midler. En Karl blev sat paa en Hest og red i fuld
Galop ind til Hans Amlund. Saasnart denne havde hørt
Sammenhængen, sagde han blot: „Aa, det gaar nok
over, det gaar nok over“. Karlen blev skuffet, han
troede, han skulde have haft noget Medicin med. Imid
lertid red han tilbage, saa hurtigt han kunde, med den
Besked, han havde faaet. Da han kom hjem, var Næse
blødningen fuldkommen standset, og ved at stave og
lægge sammen kunde man regne ud, at Standsningen
havde fundet Sted netop i det Minut, Hans Amlund
havde sagt: „Det gaar nok over“.
Det værste Heksepar paa Uhe Mark var dog nok
Mads Overgaard og hans Kone Dorthe Krat. Christen
Hansen paa Raabjergs „graa Stud“ — han kjørte den
Gang med Stude — blev helt balstyrig, naar Mads Over
gaard kom gaaende. Den kunde ligefrem lugte ham i
lang Afstand, paastod Christen Hansen. Selv Hekseparrets Søn — „Bolder-Mads“, som han kaldtes — var
i 13—14 Aars Alderen saa dreven i Heksekunsten, at
han kunde faa en Mælkekrukke til at løbe henad Vejen,
naar han ikke gad bære den.
Dorthe Krat forheksede en Gang Christen Hansens
Køer. De hoppede og sprang, ja, de ligefrem „skien“.
Hans Amlund blev hentet. Ja, de var „rele nok“ for
heksede. Han nævnede ikke Heksens Navn, men forudsagde, at hun snart vilde komme igjen, og saa skulde
de passe paa, at hun ikke fik Adgang til Gaarden.
Heksen kom ogsaa, og det viste sig at være Dorthe
Krat. Christen Hansen stod og tog Seletøjet af Hestene,
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han havde været ude at pløje. Da han saa hende, styr
tede han henimod hende, smed Seletøjet foran hendes
Fødder, forbød hende at komme ind i Gaarden, skjældte
hende ud for en „Pulverheks“ og meget andet: „Men
Herre Guj, lille Christen“ — sagde hun — „hva æ dæ
ve’et, saaen plejer Do da et aa begegn mæ“. Ja, det var
lige meget, hvad hun sagde, ud af Gaarden maatte hun,
og hun gik grædende bort. Christen Hansens Køer kom
sig naturligvis.
Den eneste Gren af Lægevidenskaben, som Hans Am
lund — og overhovedet de kloge Mænd — ikke gav sig
af med, var Fødselshjælpen. Hertil havde man jo
Jordemødrene. Men stundom kunde det jo i vanskelige
Tilfælde knibe for disse, og da Lægehjælp var vanske
ligt at bekomme — man kunde i Hedeegnene tit have
flere Mil til nærmeste Læge — maatte man jo hjælpe
sig, som man kunde. Gamle Hans Jensen paa Tofthøj
Mark maatte saaledes en Gang i en snæver Vending
bistaa Jordemoderen. Han gav sig ellers ikke af med
Lægekunst. Men de kom skidt fra det. Hans tog for
haardt fat. Nogle siger, at han rykkede Hovedet af
Barnet, andre siger, at han „kvirkede“ det. Den sidste
Fortolkning af Tilfældet er maaske nok den rigtigste;
thi han fik fra nu af Navnet „Kvirk-Hans“, et Kjendingsnavn, han bar til sin Dødsdag. Jordemoderen blev,
som rimeligt var, afsat for sin Letsindighed med at ty
til Hanses Hjælp. Hans selv slap, saa vidt vides, med
„Øgenavnet“. Historien er paalidelig nok. Jeg har
kjendt „Kvirk-Hans“ og hans Forhold temmelig nøje.
Han døde for nogle Aar siden som en højt bedaget
Mand, men jeg fik ikke den Ære at begrave ham. Han
var nemlig bleven Baptist paa sine gamle Dage. Bap
tistpræsten i Givskud havde for nogle Aar siden døbt
ham i en Mergelgrav paa Nytaarsdag i en knagende
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Kulde. Men det havde ikke skadet Hans’s Helbred.
Han levede sin Tid ud og blev 87 Aar gammel.
Men selv om Hans Amlund ikke gav sig af med lige
frem Fødselshjælp, gik han ikke af Vejen for at kurere
paa Barselpatienter. Hans egen Sønnekone var kom
men i Barselseng og kunde ikke give Bryst til Barnet.
Hun var ble ven forhekset af et ondsindet Kvindemen
neske. Det laa jo nær, at man søgte Hjælp hos Bedste
far. Han fik ogsaa paa en eller anden Maade, som jeg
ikke kjender, Ulykken afhjulpen, og han gav nu For
ældrene de stærkeste Formaninger om at passe paa, at
Heksen ikke fik Adgang til Huset igjen, for hun vilde
prøve derpaa. Ganske rigtigt! Heksen kom ogsaa, og
gav sig det Ærinde, at hun vilde bede om lidt til sine
Høns. Nu er det jo ikke saa let at jage en fattig Kone
paa Porten — nok er det, hun slap, trods alle Paalæg,
indenfor. Men saa var Spillet gaaende igjen med Sønne
konen. Hans Amlund erklærede, at nu kunde han ikke
hjælpe. Det kunde han nemlig kun én Gang. Saa
maatte man have Bud efter en af Egnens andre kloge
Mænd, og saa kom Konen sig.
Hans Amlund var i Modsætning til de fleste andre
kloge Mænd en ret duelig Bonde. Hans Bøger og hans
Studier paa Lægekunstens Omraade tog ham vel nok en
Del Tid, men han fik ogsaa Tid til at arbejde paa sin
Gaard. Navnlig da hans Sønner voksede til og kunde
tage Haand i Hanke med, var det svært, hvor han fik
den vidtløftige, magre Gaard dreven op og en tids
svarende Besætning opelsket.
Men det var ogsaa Gaarden, han skulde leve af. Klog
skaben bragte ikke synderligt. Han tog kun, hvad Folk
vilde give ham. Tit fik han vel slet ingen Ting; men
det var heller ikke det, som det kom an paa. Han var
i det hele en velvillig Mand, der var glad ved at kunne
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gjøre sine Medmennesker en Tjeneste, og det gjaldt
ogsaa med Hensyn til Klogskaben.
Hans Amlund havde i sine Velmagtsdage været tem
melig forfalden til Drik, og tillige, hvad jo ofte hører
sammen dermed, været en vældig Slagsbroder.
Lindeballe Kro, der senere er flyttet til Uhe i Ringive Sogn, var i Midten af forrige Aarhundrede et ilde
berygtet Sted, hvor Svir og Slagsmaal hørte til Dagens
Orden. Navnlig var det Bønderne fra Sønderskovsiden»
der holdt til her: Hans Amlund og Broderen Niels Am
lund, lille Gyde, store Christian, og hvad det var de
hed, og Laust Naerskov fra den anden Side, og mange
flere. „Naar Brændevinen gaar ind, gaar Forstanden
ud“, siger et gammelt Ord, og saaledes gik det ogsaa
her. De kom i Totterne paa hverandre. Langs med
Vejen Øst for Kroen stod den Gang et Trægjærde. Her
hentede de Ammunition. Den gamle Sognefoged Jens
Melkjorsen i Lindeballe blev ofte hentet ned for at
holde Styr paa Rebellerne; endogsaa ved Nattetid blev
han ofte kaldt op af sin Seng.
En Gang sad Bønderne i Lindeballe Kro og svirede
og kunde ikke blive enige om, hvem der skulde kjøre
Jordemoderen hjem, der havde været i Forretning hos
et Fattiglem. Da gik der Bud ned til den djærve Nord
mand, Pastor Giellebøl i Ringive. Han svang sig paa
sin Ganger, og et Øjeblik efter holdt han udenfor Linde
balle Kro. Han bandt sin Hest, gik ind i Krostuen,
stillede sig for Enden af Bordet, og idet han satte Ride
pisken i Bordet med et Brag, raabte han med sin barske
Stemme: „Hva æ de her!“ Saa kunde de kjøre Jorde
moderen hjem. Ham havde de ligegodt Respekt for.
Det var særlig om Søndagen, at disse Svirelag fandt
Sted. Samme Bønder var nemlig flittige Kirkegængere.
Jeg har en Gang set følgende Indskrift over Døren i et
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Værtshus: „De æ bejer aa sid i æ Kro aa tænk aa æ
Kjærk/end aa sid i æ Kjærk aa tænk aa æ Kro“. De
Lindeballe Folk har aabenbart valgt den daarligere
Del. De har siddet i æ Kjerk aa tænkt aa æ Kro; thi
aldrig saasnart var Gudstjenesten forbi, før de samledes
i Krostuen, og her fortsattes Gudstjenesten om Efter
middagen og Aftenen med. Naar Præsten kom kjørende tilbage fra Sidsttjeneste i Gadbjerg, lukkede de
Vinduerne op, rakte Punsekoppen ud ad Vinduet og
sagde: Skaal! Saa fik de jo nok næste Søndag en al
vorlig „Brændevinspræken“, men det hjalp for lidt.
En Gang, Hans Amlund sad i Lindeballe Kro, kom
Staldkarlen ind og sagde, at hans Heste var løben. „De
æ vel it længer væk, end a ka se’em“, svarede han og
løb ud. Hestene standsede øjeblikkelig deres vilde
Flugt. Hans Amlund var ikke klog Mand for ingen
Ting.
Det var ikke mindst, naar de Lindeballe Sognemænd
havde været til Alters, at de tog sig en saadan Omgang.
Formodentlig har de holdt sig Luthers Ord i Balles
Lærebog efterrettelig: „Faste og legemlig Beredelse er
vel en smuk udvortes Tugt“, og de har ikke nydt noget,
før de drog til Kirke, desto mere har de saa trængt til
en Opstrammer bagefter. Naar de havde været til Al
ters, kom de tit ikke hjem før Mandag Formiddag. Ja,
saadan gik det tit til i Lindeballe den Gang, men:
Tiderne skifte,
Og Gud ske Lov, de skifte.“
Afholdsbevægelsen har ingen Steder vundet større
Sejre end i Lindeballe Sogn. Ogsaa Hans Amlund blev
paa sine gamle Dage en meget ædruelig Mand.
Hans Hustru, Maren Christensdatter, døde d. 6. Juli
1882, 70 Aar gammel. Hun aflivede sig ved Hængning.
Det mentes at være en Familiesorg, som havde hidført
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den sørgelige Katastrofe hos den allerede i Forvejen
sygelige Kvinde. Hans Amlund tog sig den tunge Be
givenhed meget nær, og den prægede hele hans senere
Liv.
Et Par Aar efter Konens Død afstod han Gaarden til
sin ældste Søn, og gik selv paa Aftægt. Det vil sige, han
tilbragte sin Alderdom i Sønnens Hjem.
I de sidste Aar af sit Liv havde Hans Amlund saa at
sige ingen Praksis. Hans Specialitet havde, som sagt,
været at kurere for Forhekselse. Men de gamle Hekse
døde ud, og der kom ingen nye i Stedet, og dermed fik
Hans Amlunds Praksis sit Banesaar. Der vedblev ve]
nok at komme én og anden med „et Tilfælde“, og Hans
Amlund tog sig naturligvis ogsaa af „Tilfældet“, saa
godt han formaaede; men det hørte til Sjældenhederne.
De studerede Læger, som mere og mere havde indtaget
Egnen, gjorde ham Rangen stridig.
Men han vedblev hele sit Liv at dyrke sin Kunst, læse
i sine Bøger og gjøre Forsøg. Et Aarstid før sin Død
kom han en Dag ind til Lærer Balling i Lindeballe og
bad ham om at vise sig „den sidst Kaaelgrav“. Den
vilde han have noget Jord af. Her skulde jo have været
lavet noget. Men Balling vilde ikke have med Hans
Amlunds Kunster at gjøre og svarede: „Det tør jeg
skam ikke, Hans Amlund, den døde kunde jo komme
og spøge for mig om Natten“. „Ja, naar De et tøws
et“, sagde Hans Amlund, „saa ska De heller et“. Og
derved blev det.
Alle Dage havde Hans Amlund været en vældig Jæ
ger, og den Sport blev han ved at øve til det sidste;
men han kunde ikke ramme. Hans Syn var bleven
svækket. Som Sigtekorn havde han spændt et Par HareØren paa Enden af Bøssepiben. Det var ellers noget,
man kunde se.

HANS AMLUND

77

En Gang var han paa Jagt ude i Semels Mose, en
ator Mose, der danner Grænsen mellem Vejle og Ribe
Amter. Pludselig styrtede han bag over i en Mosepyt,
der var fuld af Vand. Det var ved Vintertid og klingrende Frost, saa Klæderne frøs fast paa ham og maatte
ligefrem skjæres af ham, da han kom hjem. Men hans
Helbred tog ingen Skade af det; han hørte til Kæmpenaturerne.
Hans Amlund blev en meget gammel Mand, men be
holdt sit Helbrd forholdsvis usvækket op i sin høje
Alderdom. Da han var omtrent 90 Aar, talte jeg med
ham en Dag, og han klagede over, at han syntes saa
sandelig, at han kunde mærke, at det begyndte at tage
af for ham, hvilket jeg ikke fandt saa mærkeligt, men
hvad han selv syntes at være forbavset over.
Hans Amlund er aldrig bleven fotograferet, og jeg
kan derfor ikke meddele noget Billede af ham. Jeg
faar derfor nøjes med at give én Beskrivelse af hans
Person.
Hans Amlund var i Grunden en køn Mand, ret høj og
slank. Paa lidt Bakkenbarter nær var hans Ansigt
skægløst. Man saa ham til daglig næsten altid i en hvid
Vadmelstrøje. Naar han var i Pudsen, var han iført
hjemmelavet Tøj, som Bønderne den Gang altid brugte,
løvrigt var der ikke noget aparte ved hans Person.
Af Stedets Befolkning var Hans Amlund afholdt. Han
besøgte jævnlig sine Naboer. „Naa, hvorledes lever 1?“
spurgte han.
Hans Hustrus sørgelige Endeligt havde grebet ham
stærkt og kastede mørke Skygger over hans Livsaften.
Han var aldrig rigtig glad mere. „Vi lever, som om vi
aldrig skulde dø,“ kunde han sige.
Adskillige Aar før sin Død brændte han sin „Cyprianus“, og det gjorde han grundigt. Han ophedede Ba-
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gerovnen og kastede den paa Baalet, idet han kaldte
Gaardens Tjenestepiger til som Vidner. Der var ellers
bleven sagt, at „Cyprianus“ ikke kunde brænde, be
mærkede han, men nu kunde de da se, at det kunde
lade sig gjøre. Han var allerede den Gang højt oppe i
Aarene, og har maaske ikke ventet, at han skulde blive
saa gammel, som han virkelig blev. Og nu er det jo en
gammel Tro, at et Menneske ikke kan dø, saa længe
han har „Cyprianus“. Derfor var det vel, at han vilde
af med den. Hans øvrige Bøger brændte hans ældste
Søn efter hans Død.
Hans Amlund døde den 9. Maj 1901 i en Alder af
92 Aar. Han ligger begravet paa Lindeballe Sogns
Kirkegaard i Slægtens Gravsted, men ingen Mindesten
betegner hans Grav.
Ingen af hans Børn har taget Klogskaben i Arv.

