Overtro
af Bent E. Hansen februar 2019

- Om hekseri og trolddom
om varsler, sygdom og død.
Ane Bjerg fortæller…
Ane Bjerg er født d. 14. april
1856 og døde d. 21. januar 1939.
På billedet er Ane 79 år.
Ane Bjerg var en glimrende
fortæller og huskede rigtig godt.
Hun har givet mange gode
erindringer til glæde for
eftertiden.

I gamle dage var lægevidenskaben ikke så langt fremme. Derfor
betød overtro og hekseri en hel del. Og dog… eller som Ane Bjerg
fortæller til H. P. Hansen: Ja, di ka´ no sæj´ hva di vel om
öwertrow`, men dæ æ no nøj` te.

Om sygdomme
Således beretter Ane, at da hun var 14 år, havde hun en slem plads
og da fik hun en fæl tandpine. Nu havde hun hørt, at man skulle
tage tre lyngpinde, prikke blodet løs ved tanden og sætte pindene
ned i en myretue. Og sådan gjorde hun. Siden havde hun aldrig
rigtig tandpine mere.
En anden gang var hun så betændt med bylder, at materien løb
gennem hendes klæder, når hun kørte mergel. Og gik bylderne
endelig væk, blev hun meget syg.

Man gav hende da det råd, at hun skulle klemme noget af materien
ud i en æggeskal og sætte det ud til fuglene. Det gjorde hun så.
Hun satte æggeskallen op i en tørvestak. På den måde blev hun
bylderne kvit.
- Et år fik Niels Skov ”kold.” Læge Hoffbauer fra Herning blev
tilkaldt, men han sagde, der ikke fandtes medicin, der kunne
afhjælpe det. Selv havde han ladet en hund ligge ved hans fødder,
da han engang fik ”kold.” Det trak sygdommen ud. Så lod han
hunden skyde og bagefter rystede hunden over hele kroppen, så
medtaget var den.
Det var dog den kloge mand Pæ´Krå´sig i Skarrild, der hjalp
Niels Skov. Han skulde blot have en ”Jærrekop” (edderkop) i sig.
Kræn Skov købte så en toskillingskage i Silkeborg og puttede en
levende edderkop i kagen. Niels fortærede kagen med stort
velbehag, da det var sjældent han fik så gode sager.
Bagefter fik han en kop the der var kogt på gammelmænd
(nyserøllike). Allerede dagen efter havde Niels det meget bedre.
Anes søster fik engelsk syge. Derfor gravede man en morgen en
grøn tørv op fra et sted, hvor sol og måne ikke havde kunnet
skinne på det. I tørven blev skåret et rundt hul, hvorigennem
barnet blev puttet imod solen 3 gange, og så blev tørven lagt på
plads, for at den kunne gro sammen igen.
Pæ´Krå´sig havde rådet dem til at lægge et lagen ud en morgen, så
der kunne falde dug på det, og det skulle barnet svøbes ind i, og så
skulle man gnide Stolt Henrik (det er en plante) mellem to stene
og indgnide patientens ledder med saften ved en varm ovn.
En anden fik det råd, at man skulle få fat på sand fra kirkens kor,
et sted, hvor præsten havde stået og messet. Sandet skulle puttes i
en lærredspose og hænges om patientens hals. Det skete omkring
1864.
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Dette afkog skulle patienten drikke. Hjalp det ikke, så var det i
hvert fald lige så virkningsfuldt, som det lægerne ordinerede.
I Ane Bjergs tid (f. 1856) var der vistnok kun en ”klog” kone i
Bording. Hun hed Sidsel Yllebjerg. Hun kunne bl.a. fjerne skarn i
øjet med tungespidsen.

Om overtro.
En dag Lars Dueholm og kone var gået ned til høet og børnene
var ladt alene hjemme, kom der en natmandskone gående med sit
lille barn på ryggen. Hun gik ind i gården og sagde til børnene, at
de skulle gå ud og se efter, om forældrene ikke kom hjem. Lidt
efter gik hun igen. Men da forældrene kom hjem, kunne konen
ikke kende sit barn, skønt tøjet var hendes barns. Man mente
derfor at barnet var blevet forbyttet. Det blev for resten til en lille
”trondt” (vantrevet) barn der aldrig blev fuldvoksent.
For at bjergfolk ikke skulle gøre ondt eller forbytte børnene, før
de blev døbte, lagde man derfor en hestesko eller salmebog i
vuggen.

Engang kom der en gammel heks og ville tigge mælk hos Niels
Mikkelsen. Konen sagde: Vi hår næsten æt nøj! Men heksen fulgte
med ud i a nøs (stalden) og der strøg hun hen ad koen, idet hun
sagde: ”Det er dog skammeligt, at sådan en ko ingen mælk giver.”
Derefter gav koen ingen mælk. Niels Mikkelsen kone måtte da
have bud til heksen, om hun ikke godt ville hjælpe dem. Da
heksen kom igen, sagde hun: Du skal ikke spotte. Når koen giver
5-6 potter mælk, skal du ikke sige, at den intet giver! Nu strøg hun
atter hen over koen, og så kom den sig også.
Når man gav en tiggerske mælk, kom man også lidt salt i – det var
for at afværge muligt hekseri.
Første gang man i det nye år trak hestene ud, lagde man noget jern
over kors i porten. Der trak man dyrene over. Det holdt troldtøj
væk. Når hestene blev trukket ind igen, blev der lagt jern indenfor
stalddøren, som hestene skulle trækkes over. Det skule give en god
avl.
Når en ko havde kælvet, kom man en ophedet sten i vandet koen
skulle drikke, og så skulle koens tænder gnides med salt, hvorefter
man holdt en bygneg hen til den, så den kunne rykke toppen af.
Det gjorde man for at dens tænder skulle sidde godt fast.
Juleaften fik hunden 3 brødstumper, et af rug, et af byg og et af
havre – eller 3 skefulde grød. Efter hvad hunden spiste først kunne
man bedømme hvilken kornsort der ville blive dyrest hen over
året.
Når man kom ind i det nye år skulle man passe på at have en
skilling og et stykke brød i lommen, så kom man hverken til at
savne penge eller brød i det efterfølgende år.
I Ravnholt kalkede man et kors, - hvidt, rødt eller blåt - på
kornlugerne, når man havde fået kornet bragt i hus. – Men ikke på
hølugerne. Det var noget man tøt sku´gøres!
Sådan er der så meget!!
Fortalt af Ane Bjerg og H.P.Hansen i bogen: De gamle fortalte
Bearbejdet af Bent Hansen

