
Fra Ejby Sogn. 
Af Hansine Sørensens Optegnelser. 

Udgivet af August F. Schmidt. 

I Årene l 933- 34 har Dansk Folkemindesamling, Kgl. Biblio
tek, modtaget en stor Række Folkemindeoptegnelser især knyttet 
til Ejby Sogn 'i Vends Herred. Optegnelserne er foretaget af Han
sine Sørensen ( Kastanievej 4, Vejle), fØdt 1892, nu gift med Tøm
rersvend Sørensen. Hendes Moder er fØdt i Ejby 1852. 

I Hansine SØrensens Optegnelser, nok til at fylde en hel Bog, 
findes Oplysninger om så at sige alle Forhold vedrørende gam
meldags Folkeliv og Folketro i det lille Sogn, hvorfra Fru Søren
sen stammer. Et sådant Indsaml.ingsarbejde, som her nu er ud
fØrt, bØr mødes med den største PåskØnnelse, og når der nu i det 
fØ lgende bliver udgivet nogle af Fru Sørensens Optegnelser, bØr 
denne OffentliggØrelse bl. a. betragtes som et Udtryk for Tak
nemlighed mod .den flittige nordvestfynske Folkemindesamlerske 
og som en Opmuntring til fortsat Arbejde med at bjærge i Hus 
Oplysn~nger om Resterne af det gamle Folkeliv og den gamle 
Folketro, inden det bliver helt for sent ·a.t udfØre slig,t historisk 
Indsamlingsarbejde. Hansine Sørensen har de fleste af sine Op
lysninger fra sin :Moder, Enkefru [{aren CasperseJL 

Der var forhen en Del Omløbere, der vandrede fra By til By 
og drev Handel. Børnene holdt meget af at samle Ben og gammelt 
Jern, som de så solgte til en Mand, kaldet Store J es per, der kom 
engang imellem. Han var umanerlig stor og tynd; Navnet var 
ikke et Skældsord, kun en Benævnelse for hans Længde. Han var 
meget afholdt af BØrn og blev, hvor han kom frem, altid fulgt 
af en hel Flok. Grunden hertil var den, at han havde en Trækasse 
til at lukke op. Den var malet lysebrun, og, inde i den fandtes alle 
Verdens Herligheder, som BØrnene kunde bytte med Jesper om. 
Konerne i Byen samlede deres uldne og linnede Klude, de kunde 
så få Garn, Tråd m. m . i Bytte hos Jesper. Når han slog Kassen 
op, vidste 1Børnene, at de måtte holde Fingrene borte, thi han 
havde en Alenstang, som han målte 'Bændler og El·astik med. 
Kom der en lille Finger for at pille ved Herlighederne, slog han 
med Alenstokken på den. I Kassen fandtes Fingerringe og Fin
gerbØl, små Lommetørklæder med .Billeder på, Synåle, Stoppe
nåle, Strikkepinde, Kinesertråd og anden Tråd, små Syæsker med 
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Bill eder og Glansbilleder, Knapper og, meget mere. Det var ligetil , 
at Børnenes Øjne stod på Stilke, når J esp er lukkede Rassen op. 

Foruden Kræmmere var der også Bissekræmmere. Nogle af 
dem gik og tiggede; andre kØbte Klude og kØrte rundt med 
en lille Trækvogn ; de k aldtes P ja ltekræmmere. De almindelige 
Kræmmere var dem, der kun solgte. De handlede gerne med Træ
tøj. Der kom også en gammel svensk Pige, svenske ·Alma, hun 
var altid klædt så spraglet; Kjolen var blomstret , på Hovedet 
havde hun Kyse. Hun handlede med svenske Spånkurve, de var 
i ·alle StØrrelser, fr a nogle stor e Kurve til nogle små fine Kurve 
bemalede m ed Ranker og Blomster. Svenske Alma var en elskelig 
gamm el Kvinde, som Folk var gode imod . .. Kræmmere, der kom 
lan gvej s fra, overn attede hos gæstfrie Folie En Kræmmer hand
lede m ed SilketØrklæder, Syartikler , Pynten åle, Ringe, Penge
punge og Glasperler med forskellige .Kulører. De unge P iger bro
derede det fineste Perlebroderi på Tasker og Tobakspun ge, når 
de havd e kØbt Perler ~ind. Kræmm erne handl ede også m ed Ur
kæder og Perlekranse, Livremme, Hosebånd m. m. Kræmmeren 
bar h yppigst sine Varer i en sto r Vadsæk. Det h ændte, at Kræm
mere også opkØbte Uld og Æg . 

. Foruden Kræmmerne kom der også ·andre fremmede Folk til · 
E jby. Der var en lill e Mand , der kaldtes Lille Brandt. Han var 
så god til at fortælle Historier for BØrn. Når han var fuld, var 
BØrn en e bange for h am. Han tig.gede sig frem og sov i Folks 
Stalde. Han var meget snavset og fuld af UtØj, så Folk vilde ikke 
have h am i deres Sengetøj . Han fangede ,Lus på sig selv og spiste 
dem. Han kunde fortælle Historier, så han selv græd derover, så 
rørende fortalte han dem. - Der va r også en Kon e, som gik og 
råbte og skreg ·Op, altid Ordene: ,.Nu kommer f{a Mø ller, Kra, 
Kra," og så skulde ,Børnene sn art komme ind til der es Mor. -
Den gamle Per Smed h avde været Verden rundt i sin e unge Dage. 
Da Hansine SØrensens Mor strikkede Handsker m. v., kom han 
undertiden i Hansines Hjem. Han havde altid en stor Kasse med 
og et Forstørrelsesapparat. I dette så d e så alle Kassens Billeder 
fors tørrede. De var fra alle .Egn e af ,Kloden . Det var en meget rrn
teressant Aften, n år h an var i ~Besøg. Han f·ortalte om sine Bille
der og Oplevelser fra mange ~Lande. I Førstningen var Børnene 
bange for den lille skrutryggede Gamling, m en han var en stor 
Børneven , og n å r de så hans milde Øjne, var de slet ikke bange 
længere. 

Det hændte nogle Gange, at der kom Mænd fra Schweiz eller 
Italien, små sortøjede, snavsede Mænd, der havde en rigtig BjØrn 
med i en Lænke. De spill ede på Sækkepibe, imens BjØrn en dan
sede og slog Labberne samm en med vældige .Klask . Det var smukt 
at hØre Sækkepibespillet, men for BjØrnens Skyld skulde BØr
nene holde sig et godt Stykke derfra. 
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Undertiden kom der også Zigeunere, oftest dog til Marke
derne. De kom i store Familier kØrende i et Par rØd- eller grøn
malede Vogne. Både Kvinder og Mænd var overhængt med Smyk
ker. De kom længe fØr Markedsdagen. På en lejet Mark oprettede 
de en Boplads. Ildstedet var udenfor Vognene. Familierne var 
store og -der var Masser af BØrn, der alle lØb i. hare Ben, iklædte 
lidt og tyndt TØj og meget snavsede. De ung,e var meget smukke, 
de gamle var tykke og fede med flereHager. De unge gik fra Dør 
til DØr og ti.g.gede, spåede og handlede med Småting. Om Natten 
var de især på Færde. <Da kunde de store Gårde være sikre på at 
få Bes.Øg af dem. De stjal alt, hvad de kunde få fat på, både Tøj, 
HØns, Gæs og Ænder. Om Dag,en spiste de .Festmåltid på de 
stjålne Sager. Det var ganske interessant at overvære et sådant 
Måltid. Suppen kogtes i en mægtig Jerngryde, kun de halve Fjer 
var plukket af Hønen og Urterne var ikke bundet i Visk, men . 
klippet i Småstykker og lagt i Suppen. En Masse KØd var der i 
Suppen, men ingen Boller. Derimod sp~ste de BrØd til Suppen og 
alt det KØd, de kunde fortære. De brugte hverken Kniv eller Gaf
fel. Gryden stod og kogte på en Trefod over Ilden. Imens Spis
ningen foregik, var der ganske stille. De s-ad i Kreds om Gryden, 
en tyk Zigeunerske hældte Suppen op i Tallerkener til hver. En 
ung Moder sad -og spiste af Suppen, mens et lille Barn diede af 
hendes Bryst. Før Spisningen slog den tykke Kone på en Kobber
tallerken med en tyk Kæp og straks myldrede all e, både store og 
små, frem og satte sig på Hug foran Gryden. Fjerene, som endnu 
sad på Hønen, pillede de af efterhaanden som Spisningen skred 
frem . Man vaskede ikke op bagefter; enhver tog sit Ærme og 
tørrede af med . Om Aftenen spillede og sang, de. Efter hvert 
Stykke, de havde spillet på Banjo eller Zithar, gik en Zigeuner
ske rundt med en Tallerken og tiggede Penge ind. De spillede og 
sang smukt, men Folk var ikke så glade ved dem, fordi de, når 
Natten kom, stjal Byens bedste Fjerkræ. Børnene fik aldrig Lov 
at være ude om Aftenen, når der var z ,igeunere i Ejby, for man 
havde hØrt, de ikke var bange for at stjæle Børn. Hansine Søren
sen husker, der engang var en lille lysl-okket Pige med dem, og 
man ymtede om, at hun var stjålen . Det behøvede dog ikke at 
være sådant, for når Zigeunerne kom til Byerne, blev Mandfol
kene som om de var forheksede ved Synet af disse smukke, iltre 
og fyrige Kvinder. De kunde være så kælne som Katte og så tir
rede som vilde Dyr. Når de gik omkring, spåede de også i Hæn
derne på Folk, og som de røg; både store og små havde en Giga re~ 
hængende i Mundvigen. Et Minde om deres Besøg havde man ·i 
alle de afrevne Hønsehoveder, der lå rundt omkring. Hansine 
Sørensen så engang en lille Purk rive Hovedet af en stor Høne 
med et eneste Tag, det var i Middagsstunden, mens Gårdens Folk 
sov til lVIiddag. Først når Zigeunerne var rejst fra Byen, åndede 

Årbog for Odense og Assens Amter



689 

Folk lettede op. Imens de var der, var man ikke glad, man vidste 
jo aldrig, hvad sådan nogle Folk med Dolk ved Lænden kunde 
hitte på. 

I Hansine Sørensens Optegnelser findes udfØrlige Skildringer 
af Årets Fester fra Jul til Høstgilde. Da imidlertid disse Fester 
er ret velkendte, bl. a. fra Christine Reimers store og, nyttige 
Værk om det nordfynske Bondeliv, skal der her - også af Hen
syn til Pladsen - geng,ives, hvad der forefindes i E jbystoffet om 
et Pa·r mindre Gilder. Rent i Forbigående nævner Hansine Søren
sen, at man i Ejby havde Tjærebytning og Mælkegilde, medens 
hun udfØrligere - efter den i 1935 74-aarige Mine Larsens For
tælling - skriver om Vu llegilde. Ved dette Gilde gav alle Byens 
Gårdmænd store Spande fulde af Mælk til .Præsten, Skolelæreren, 
J ordemoderen og BØdkeren. Det var et Slags Tiendegilde, og, det 
blev holdt to Gange om Året. lVIælken br.agtes ikke i almindelige 
Spande, men i store Mælkebøtter ( SibØt.ter). Dagen fØr skurede 
Pigerne i Gårdene BØtterne, så de var blændende hvide. Der var 
Kappestrid om, hvem der havde de hv,ideste Bøtter. Næste Dag 
bar man Mælkebøtten paa Hovedet om til de forskellige Embeds
mænd, hvor man havde store Kar og Ballier stående parat. Heri 
hældtes Mælken. Mange Gange fik Præst, Lærer o. s. v. så megen 
Mælk, så de knap vidste, hvor de skulde gøre af den. Når de unge 
Piger kom, blev de beværtede med Kager og MjØd, og samtidig 
blev de indbudt Hl Fest om Aftenen. Sådan gentog det sig hvert 
Sted, hvor Pigerne kom med Mælk. Pigerne tog deres Kavallerer 
med og der dansedes hele Natten med Afbrydelse, når der var 
Måltider, hvor der opvartedes med Kaffe og SmørrebrØd. I Da
gene efter havde man travl.t med at lave Ost af Mælken. Ostene 
blev lagt op på Hylderne, hvor de lagredes. Derfra kunde man 
tage Ost indtil næste Vull egilde. 

Når Slagtningen i en af Årets sidste Måneder var overstået, 
blev der fra Gårdmændene båret Slagtemad om til Byens fattige 
og syge, og senere blev der holdt et stort Pølsegilde, hvortil de 
forskellige Gårdmænd med Koner blev indbudt. Når Dagen var 
bleven bestemt, gik der fra Gildesgården Bud ud til Gæsterne, om 
de vilde være så gode at komme og smage på den slagtede Gris. 
Familrier, som boede længere borte, blev budt til Eftermiddags
meldmad Kl. 4. Den store Stue blev varmet op, og de lange Borde 
blev dækkede med de fine, hjemmevævede Duge. Dernæst blev 
der sat flere Ølkrus og Klukflasker på ,Bordet, der altid var dæk
ket, så Gæsterne lige kunde sætte sig til det. Her stod Sylte og 
RØdbeder, KØd, PØlse og Ost. De varme sorte og hvide Pølser 
kom fØrst på Bordet. Siruppen var i en Kande og var varmet op, 
så den ikke var for tyk. Ved Bordet blev diskuteret aJ,t muligt, 
mens man spiste. Konerne talte om deres Børn, Hjem og Syssel. 
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Mændene talte om Frugtbarheden, Tjære ell er Tærskning. Der
efter blev Kortene taget frem, og man begyndte at tage Småpen
gene op. Der spilledes Kort en Timestid, imens Kvinderne så på 
TØj i Kister og Skabe. Senere satte de sig i Dagligstuen, hvor de 
tog fat på StrikkestrØmperne, og så kan det nok være, Snakke
tøjet kom igang. Efterhånden som nu de øvrige Gæster indfandt 
sig, gik Mændene en Tur ud i Stalden for at se på Dyrene og 
Foderet i Laden. I denne T•id blev der dækket Nadverbord, hvor 
Retterne bestod af Revelsben, MedisterpØlse, F læskesteg, Syltetøj 
og røde Snapse. Derefter blev der serveret Æblekage, den hØrte 
med til Gilderne akkurat som Amen i Kirken. Når man havde 
spist, sagde man Tak for Mad til hinanden, eller man stod i en 
Kæde om Bordet, holdende hinanden i Hænderne og på denne 
Måde takkede for Spisningen. Nu var Humøret hØjt, Mændene 
tog påny fat i Piben og Kortene, medens Konerne gik tilbage til 
Dagligstuen ell er Sengekammeret med Bindehoserne. De talte tit 
om Varsler, Spøgeri og mange andre mærkelige Ting. ·Mændene 
beholdt Øl- og Brændevinsflasken på Bordet, så de kunde drikke 
deraf, når de blev tørre i Halsen. De spill ede SkervinseJ eller Seks
ogtreds. Man kunde have megen Morskab af at se på deres Spil. 
Der blev slået i Bordet og råbt og drukket Snapse ved den mind
ste Lej l•ighed. Hvis Tiden trak ud til Midnat, fik man Kaffe og 
Kage, og så sagde man: "Nu kan vi jo ligeså godt blive ved de 
Par Timer, der er til nag," og hvis en eller anden ymtede, at nu 
var det på Tide at komme hjem, svarede Gårdmanden altid: 
"Hvad haster det efter, har I et ette g,odt nok?" Ved 3- 4 Tiden 
blev der dækket Bord igen, og Pigerne lod ligesom de vilde kaste 
alle Småpengene ned på Gulvet, idet de sagde: "K a a I så flytte jer, 
for nu ska vi ha Mad igen." Alle de Penge, som faldt på Gulvet, 
måtte man ikke samle op, for så skulde man på anden "Måde 
betal e for sin Gerrighed. Disse P enge kaldtes Fejepenge, Pigen 
simide have dem n æste Dag, når hun fe jede Gulvet. Der kunde 
sommetider være temmelig mange. Man måtte ikke skændes over 
Kortene, for så sad Fanden under Bordet, og så kaldte man Kor
t ene for Fandens Ab l a ter (Oblater). Der fortaltes ofte, at i gamle 
Dage havde Folk spi ll et så længe i Kortspil, at de satte deres 
Sjæl ind på det sidste Spil. Derfor sad Fanden under Bordet og 
lurede på Sjælene, om der skulde falde en af til ham. - Bordet 
blev nu dækket med Revelsben, Medister, Sylte, RØdbeder, Ost 
og PØlse, alt koldt, og dertdl fik man VarmeØI for at kvikke de 
stive Lemmer op . Når man havde siddet i flere Timer og spillet 
Kort, kunde det nok mærkes, man blev lidt stiv i .Geledderne. 
Når man havde fået alt det i Skrotten, som det var muligt af Øl, 
Snaps og Mad, sagde man Godnat og Tak for i Dav og, så var dette 
PØlsegild e slut. Mange Gange var det ikke rar.t for dem, der 
skulde kØre ret langt i den tidlige kolde Morgenstund. Når man 
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nærmede sig Julen, gik det Slag i Slag med Pølsegilderne, alle 
skulde jo slagte Gris til Jul, og PØlsegildet skulde være overstået, 
inden man begyndte på Julegilderne. 

I Sygdomstilfælde søgte man i gamle Dage næsten ikke Læge, 
dels havde Folk ikke Råd hertil, dels troede man ikke så meget 
på dem; man kurerede sig selv med gamle Midler eller søgte de 
kloge Folk, som så udleverede nogle af dem sammensatte Drikke 
lavet af Urter eller andre Ting. I Hjemmets Sovekammer i en 
Skuffe eller i et Skab kunde man finde mange m ærkelige Navne 
på Medicin. Et gammelt Middel var de fire Røveres .Mikstur for
uden Painspiller, der anvendtes mod Smerter og Gigt, Tandpine, 
Ørepine m. m. Dernæst Sybill es Livsvækker mod Mavesmerter og 
Ildebefindende, Brama Livseliksir, Harlemmerolie for månedlig 
Udeblivelse hos Kvinden, og den gam le tyske Kronessens m ed 
Beskrivelse for, at dette Middel kunde kurere for al Slags Syge, 
ja selv smertefri Fødsel kunde }{vinderne få. Man skulde tage 
80 Dråber og så gå til Sengs og dækkes godt til, da vi lde man 
med Guds Hjælp vågne og være befriet for al sin Sygdom. Der 
var vist over Hundrede forskellige frygtelige Sygdomme, man 
kunde helbredes for med Kronessens, m en man skuld e udtrykke
lig forlange den tyske, da Danskerne havde begyndt at efterlave 
den. Ligeledes hØrte til Medicinforrådet tyk Kamfer mod Gigt og, 
de fire Slags Spiritus: Kamfer, Myrraspiritu s, Salmiak- og Ti
mianspiritus, - der ordentlig kunde varme de angrebne Sted er. 
Foruden brugtes det rene Brændevin med Hofmannsclråber imod 
Besvimelse (Afmagt) og med Peber i for Slim for Brystet eller 
Mavepine (Mavekvababbelse) samt Skorpionolie mod Bullenskab 
og Forgiftning, særlig Blodforgiftning. Man smurte Olien på det 
dårlige Sted og indtog samtidig en Dosis af Olien, for hvis man 
ikke tog noget indvendig, kunde Blodforg.iftningen slå ind og slå 
en ihjel. Man brugte at tage et Galdeæble ind i Munden for Tand
pine, og om Morgenen kunde Mundhulen være helt overtrukken 
af en hvid Masse, som man sagde var trukken ud af den dårlige 
Tand. Man kunde også smøre Kinden ind med Enebærolie. Mod 
svagelig Mave kunde bruges .Kommendråber, men med dem 
skulde man være varsom. Man begyndte med fem og gik fremad 
for hver Dag, indtil tredive, så gik man tilbage igen til fem. Man 
havde også Ægolie, der hjalp mod skoldt og brændt Skade og 
ligesom Skorpionolien stod i en Flaske med en Fjer stukket igen
nem Proppen, så man med den kunde smøre det syge Sted ; lige
ledes havde man KjØngsplaster til at trække Bylder og anden 
Ondskab ud med. :Man lagde Plaster bag Øret mod Ørepine og 
Tandpine. 

Foruden alle disse Medikamenter havde man et Utal af 
hjemmelavede Råd. Det lille Barn fik dryppet :Modermælk i 
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Øjnene mod Øjenbetændelse. Fik Barnet Hikke, gav man det tre 
Teskefulde iskoldt Vand; der var ·også nogle, s·om gjorde Barnet 
bange. Var Børnene større, kunde man få dem til at holde op 
med at hikke ved at forskrække dem med at sige f. Eks.: .,Hvad 
er det dog, der kravler på dig?" Barnet blev da bange, og man 
sagde, at Blodet fik et andet Leje eller Omløb. Derfor holdt Hik
ken op. Som voksen drak man tre Mundfulde Vand, imens man 
for hver Gang kiggede under Koppen og sagde: .,Hikke min 
dikke, gi' mig sØd Mælk at drikke, så går min Hikke over." Det 
kunde også hjælpe at holde Vejret, til Mellemgulvet var kommet 
i Ro. Man mente, man havde spist noget og ikke tygget det 
ordentligt. Havde små eller store Nys en, sagde man : "Gud vel
signe dig," men man skulde mene det, ellers holdt Nysenen ikke 
op. Havde et Barn Ørepine, lindrede man det ved at lægge uldne, 
varmede Stykker om dets Hovede, og de voksnes Ørepine fik man 
kureret ved at tage et Blad af Rosengeranien og stoppe i Øret. 
Man kunde også hælde et Par Dråber Painspiller på en Tot Uld 
eller Bomuld og sætte det rind i Øret. Når Barnets Tænder faldt 
ud, sagde man, idet man kastede Tanden på Ilden: .,Lille Mus, 
gi' mig en Guldtand, så må du få min Bentand." Under Tand
pinen havde man mange Råd. Man trak selv Tænder ud eller gik 
til en Mand, der gik omkring til Gårdmændene og trak Grisenes 
Tænder ud. Han kun·de tage dem lige i en Ruf, men fØrst for
søgte man mange Midler. Foruden Galdeæblet tog man Brænde
vin ind Ni Tænderne. Man sagde, Brændevinen skulde koge inde 
i Munden, fØr man spyttede den ud. Men bedst hjalp det, når 
man drak den, for så blev man fuld og faldt i Søvn. Nogle brugte 
at sætte en stor Skrå ind til Tanden. Et grønt Sæbeplaster smurt 
på Papir og lagt på Kinden eller en varm Sandpose kunde ofte 
hjælpe. Andre glØdede en Strikkepind og stak ned i den hule 
Tand og brændte Nerverne over. Så faldt Tanden siden ud af sig 
selv. Hvis et Menneskes Tænder pludselig allesammen blev lange 
og gule, var DØden det nær. En Pige i Grimmelykke brugte Kreo
sot til en Tand. I LØbet af Natten svulmede hendes Hoved sådan 
op, at det blev lige så stort som en Vandspand. Hun dØde deraf. 
Således kæmpede man paa mange Måder med den drilagtige 
Tandpine. SmåbØrn fik en Bidering af Ben ell er en Violrod, som 
man kØbte på Apoteket eller hos Kræmmeren, eller man gav dem 
en hård RugbrØdsskorpe at tygge paa, indtil Tænderne var brudt 
igennem. Der var også nogle kloge Folk, som kunde læse for 
Tandpine. 

Hvis et Barn fik engelsk Syge, hvilket man kunde se på Fin
gerspidserne, hvor Kødet sad i tunge Dupper, skulde man lade 
Barnet lade Vandet på et friskt Hønseæg og .grave det ned under 
en Hyld . Da vilde Barnet være raskt, når Ægget var råddent. 
Denne Fremgangsmåde skulde også kunne hjælpe mod Gulsot 
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både hos BØrn og voksne. - Fik man noget i Øjnene, kunde man 
få det ud ved at vadske dem med Urin. Der var også en Mand, 
som drak sin egen Urin mod Koldfeber. - Var der Betændelse i 
en eller anden Legemsdel, lagde man varme VandbyggrØdsomslag 
på, eller man tog et Stykke fedt F læsk og plukkede den lille 
lådne Blomst Stolt Hendrik i Haven, hakkede den fint og lagde 
den på Flæsket og bandt det på det syge Sted. Det var så trukket 
ud til næste Morgen, så man kunde trykke Giften ud. Kom denne 
ikke ud, vilde det bulne igen. Man lagde også tygget Surdejg på 
Bullenskab. Nogle brugte et KjØngsplaster. Dette blev smurt på 
et Stykke Lærred, hvor der var klippet et Hul i Midten. Så blev 
der også brugt Begplaster, men det var et krasbørstigt Middel. 
Man skulde være Viking for at holde dertil. - Mod Krampe 
brugtes det W eberske Krampepulver. Traf det sig, at en fik 
Krampe, skulde man vriste Tommelfingeren ud af Hånden på 
den syge. Den angrebne lagde gerne Tommelfingeren inde i Hån
den, og der skulde Kræfter til at lukke den op. - Mod Kirtler og 
andre Hævelser brugtes Melonplaster. Det var meget virknings
fuldt. - Folk blev ofte åreladte, eller der blev sat Igler på de 
dårlige Steder. Det var særlig de kloge Folk, der var dygtige bil 
det. - Mod Hovedpine kunde et Hvidkålsblad hjælpe; det skulde 
brækkes af, mens Duggen sad på Bladene. - Mod ForkØlelse eller 
Koldfeber drak man Hyldethe med en Æggeblomme i. Også mod 
tØr Hoste anvendtes denne The. Man havde altid liggende store 
Poser med Hyldeblomster og Kamilleblomster. Mod Frost i Hæh
der eller FØdder var friskt, varmt KomØg den bedste Lægedom. 
Man syede Poser og kom Møget deri; og så den syge Hånd eller 
Fod indeni MØget i Posen. Næste Morgen var Frosten knækket, 
og Hænderne kunde være smukt hvide efter den natlige Proces. 
Man brugte også at smøre Petroleum på de syge Steder. - Havde 
man brændt eller skoldet s~g, toges et Stykke af en Seprefi (Sim
beJ.fi) og lagdes på det brændte Sted. Straks fortog Smerten sig. 
Mod Blegsot eller Vokseværk hos unge brugtes HvidlØg på 
Brændevin. Dette Middel anvendtes også mod BØrns Spolorme. -
Ligtorne kunde man stryge af på et Lig,lagen, eller hvis man 
hØrte en Mand var dØd, da at sige ved sig selv: "så er min Lig
torn også dØd." Så skulde •Ligtornene nok forsvinde. En Kvinde 
skulde sige det ved en Mands, og en Mand ved en Kvindes DØd, 
ell ers hjalp det ikke. - Vorter kunde fjernes med Mælken af 
Fandens Mælkebøtter. Man måtte aldr,ig tælle Vorterne, for så 
vilde de vokse og formere sig. Man kunde også tage en sort Skov
snegl eller en Regnorm og gnide Vorterne ind med. Det skulde 
hjælpe. - Fik man Ringorme, kunde man få dem væk ved at 
væde dem hver Morgen med fastende Spyt. Dette var også godt 
at bruge mod dårlige Øjne. - Den fØrste Sne, som faldt, skulde 
man tage og vadske sig med, både Øren, Øjne, Hænder og FØdder. 
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Da vilde man undgå Frost og anden Kuldesygdom i Huden. -
Mod Krampe i Hænder og FØdder hjalp det at stemme disse 
hårdt imod noget. Så fortog den sig. - RØde Uldgarnstråde 
bundet om en Tå eller en Finger kunde hjælpe for mange Ting. 
- Der var også kloge Folk, der kunde ringle R1ingormen væk. 
Imens den kloge Kone arbejdede med Ringormen, talte hun en 
Masse Tal, samtidig med at hun med Pegefingeren bearbejdede 
f. Eks. Fingeren, hvor Ringormen sad. - Mod Hekseskud og Jav 
i Ryggen eller Siden brugtes et KatteskineL Man mente, det var 
en eller anden ond Kælling, der sad hjemme i sin Stue og slog 
Folk med Hekseskud. - Når SmåbØrn fik Skurv i Håret, kunde 
man aftage dette med Smør eller Margarine. Man måtte dog ikke 
tage de't væk lige over Issen. Så kunde Barnet miste Forstanden. 
- Mod ForkØlelsessår og Udslet og 1Bylder anvendtes rent Svine
fedt; når det sådan slog ud med Bylder o. s. v., blev vedkommende 
sparet for en slem Sygdom. - Ølgær rensede Blodet, så man slap 
for Udslet, hvorfor man spiste af den Slags Gær. - Var man til 
Dans, kunde man risikere at blive smittet af Fnat. Det skete, når 
Hænderne blev varme ved Smittebæreren. Så skulde man uophØr
ligt gnide Hænderne ind i grØn Sæbe og tage Handsker på om 
Natten. Så skulde Smitten nok forsvinde. - Mod Snue hældte 
man lidt Salmiak i kogende Vand og indåndede igennem Næsen. 
Dette Middel var ganske probat. - Mod Tæring (Tuberkulose) 
erindrer Hansine Sørensen intet i\tliddel. - Hendes Moder tjente 
som ung Pige i en By, hvor der var udbrudt sorte Kopper. Hvor 
denne Sygdom var til Huse, blev der slået et sort Kors på Døren. 
Ingen måtte gå derind. Maden blev givet de angrebne Mennesker 
igennem en lille Lem. I Nærheden af Moderens Opholdssted 
boede et Par gamle Mennesker i et lille Hus. De var så syge, de 
kunde ikke klare sig selv. Hansines Mor fortalte så, at hun, når 
MØrket var faldet på, listede sig hen til de gamle Stakler med 
Mad og Drikke. De kom sig og glemte ikke at velsig~1e Hansines 
Mor derfor. - Mod Gigt bar Folk Gigtringe og et tørt Katteskind 
på Ryggen. Imod Gigtskud (Hekseskud) var StrØmper af Hunde
uld godt, især dog imod Flyvegigt. - Et godt indvortes Middel 
var Hyldemikstur; den kunde kØbes på Apoteket. - Til at for
drive Spolorme fik Børn på fastende Hjerte OrmefrØ rørt ud i 
Sirup. En ung Pige havde en Bændelorm. Den blev drevet ud ved, 
at hun spiste en Spegesild og ni Græskarkerner daglig i en Må
ned. Bændelorme kunde også fordrives ved at spise megen Hvid
lØg; man måtte næsten ikke nyde andet. Man sagde, at Ormen 
kunde gå op omkring Hjertet og helt op i Hjernen. - Fik man 
Næseblod, skulde man bl. a. binde en Sytråd fast om den ene 
Lillefinger og derefter bade Nakken med Eddike. Det plejede at 
hjælpe. - Når Folk gik i SØvne, måtte man aldrig kalde dem 
ved Navn, de kunde da falde og slå s~ig fordærvet. - Der er også 
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Folk, som taler i SØvne. Er der en Mand ell er Kone, som gerne 
vi l vide Hemmeligheder, kan dette ske ved, at den nysgerrige 
griber den sovende i den store Tå og så bare spØrger lØs, så skal 
vedkommende nok svare sandfærdigt på SpØrgsmålen e, om de 
aldrig er så hemmelige. - Blev man stukket af en Myg eller 
Bremse (,Bi), kunde det hjælpe at lægge Jord på eller Salt. Kund e 
man ikke sove for Myg, kunde man plukke friske Hyldegren e og 
h æ nge op i Soveværelset ; så skulde Myggene nok lade en i Fred, 
de satte sig da på Hyldegrenene. Hylden var det mest værdifulde 
Træ, m an havde i Haven. Der var intet, der kunde få Sveden til 
at perle som en stor Kop Hyldethe ell er Hyldebærsaft med en 
Skrald (en Dram) i. Det va r gerne Rom, man brugte til denne 
Saft. lVIod Koldfeber, Influenza og, alle Febersygdomm e brugtes 
Hyld til Svedekur. - l\llod Skrammer og Sår lavede Eglundkonen 
et P last er eller en Salve, som kunde kurere de værste Sår. Salven 
var lavet af Urten Guds Håndsbred. Derfor fik den Navnet Guds
håndsbredpl aster. Det tørrede Såret, så det faldt af i Skalle r, 
ell ers brugte man også både rØd og gul Øjensalve, begge var gode 
Lægemidler. - Havde man fået Sen er eller Muskler forstræk
kede, skulde man til den kloge Kon e. Hun kunde stryge dem i 
Lave igen, men den Beh andling var langtfra behagelig, og der 
skulde Forstand til at stryge på Stedet. - Rå F lØde va r et godt 
Lægemiddel mod revnede Læber og Sår i Næsen eller på Læben. 

Vi har nu stiftet Bekendtskab m ed, h vad der findes i Han
sin e Sørensens Optegnelser om omvandrende Folk: Bissekræm
m ere, BjØrnetrækkere, Zigeunere, - og vi har set, hvad hun har 
meddelt om Vallegilder og PØlsegilder, medens vi n aturligvis 
ikke h ar kunnet få Lejlighed til at læse hendes meget udfØrlige 
Skildringer om alle de øvrige Gi lder, der kendtes i æ ldre Tid i 
Landsbyerne. Og så h a r vi fået et Indtryk a f, hvor fuld af Enkelt
heder hendes Materiale er, ved blot at læse hvad hun ved om 
gamle Råd mod Sygdomme. Som man vil se, er disse Råd ikke 
få i Tal. Vi får ved Læsningen af de foregående Sider et sær
deles go dt og klart Indtryk af, hvorledes Folk hjalp sig mod 
Livets bitreste F j ender, Sygdomm e og Død. Da de gammeldags 
medicinske Hjælpemidler betØd sæi'deles meget for Folk og giver 
gode Oplysninger af kulturhistorisk Art, vil m an forstå, at Ud
giveren har valgt at offentliggøre Afsnittet om Sygdomsråd fra 
Fru Sørensens Optegn elser i fuld Udstrækning. I det h ele taget 
er hendes Stof et godt Bidrag til Oplysningen om det gamle Folke
liv i alle dets Faser i Egnen mellem Middelfart og, Assens, og der 
er Grund til at formode, at Folk fra denne Egn ikke vil være ked 
af at stifte Bekendtskab m ed det Udvalg af Folkeminder fra 
Ejby Sogn, som findes på de foranstående Sider. 
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