Hprskcetning. Maleri af G. W. Hansen, 1872.

regel koblet til hesteomgangen; skrettestolene lå
nu på loftet og der opstod et nyt erhverv: hr;rsvingeren drog med sine maskiner fra sted til
sted, og en stor part af kvindernes strenge arbejde med hprberedningen var dermed bortfaldet.
Mod hjemmeindustriens ophpr sendtes hpsten
til hprfabrikker.
De grove skrever fra brydningen blev kprt i mpddingen (NSjreUand; 13), ved skagningen kunne
de fprst affaldne skrever bruges som strpelse, de
efterfplgende fra renskretningen (skrettefaldet)
indeholdt grove uredte taver, der ligesom blåren, den del af hprren, der efter heglingen blev
siddende mellem redskabets trender, spundet som
uld var anvendelig til srekke, hestedrekkener,
håndklreder, men også groft og ujrevnt blårgarnslrerred, drengeskjorter, -bukser og lagner
samt dynefor - »de rubbede jo slemt på kroppen, indtil skreverne blev slidt af« (15). Fisker-
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koner i 0Jylland spandt hpr og blår til finere
fiskegarn, linned, lagner og dyner (20), sml.
nedenfor, på Als snoede man kotpjr af den dårligste hpr (7). Drengene brugte kugler af tygget
blår som projektiler i hyldebpssen (bd. 4). Blåren anvendes nu til mpbelpolstring, tovvrerk og
grovere lrerred.
Hegling. Den skagede eller skrettede hpr skulle
derefter hegles, dvs. blåren skilles fra (21), og
det var et karlearbejde. En lok hpr (jysk brude)
blev med et hurtigt ryk trukket gennem flere
rrekker !ange stålpigge anbragt på brret, indtil
man holdt en tot lyse, silkeblpde og meget fine
taver. Herfra stammer udtrykket »at blive heglet
igennem«, i udvidet betydning (jf. rivejernet)
blev »hegle« en arrig, grov kvinde; endvidere
farveordet hprgul (22). Den upvede stak sig på
redskabet: »smagte heglefedt«, Hver håndfuld
blev nu snoet sammen med knude i den ene

ende, ti bundet sammen gav en dukke eller en
halvmåneformet krans. Således hrengt vrek i
knipper var h~rren frerdig til spinding. Et par
lokker trak man ekstra mange gange gennem
heglen for at få den allerfineste tave til sytråd
(10). Blåren kunne som nrevnt også spindes, men
gav et grovere og svagere garn, om dens anvendelse se ovenfor.
Spinding. Om vinteren sad landbohjemmets kone
og piger og spandt h~r til tråd. En d.ukke blev
l~st op og viklet om rokkehovedet ~verst, herfra
trak spindersken hete tiden lidt ud, mens hun
samlede taveme til en tråd så tynd som muligt.
Undervejs mod tenen passerede tråden gennem
et par kroge - rokkepinde eller ,wkker - af t~rt,
hårdt trre (tj~rn, b~g, kirsebrer), de kunne flyttes,
så garnet kom til at ligge jrevnt på tenen. Når
den var fuld, anbragtes den på en gaffelgrenet
tenehest eller -stol og blev herfra vundet om en
haspe til et n~gle garn. »Efter måltidet [sad]
husmoderen, d~trene og pigen ved hver sin rok.
Rokkenes snurren var en hyggelig lyd, disse piger
trådte rokkehjulet med samme frerdighed som et
senere slregtsled trådte cyklernes pedaler; de
rappe fingre snoede og str~g tråden jrevn og
glat, af og til blev sunget en lille sang eller nynnet en melodi « Hans Markussen (23). De fleste
kvinder kunne daglig spinde et halvt pund h~r
foruden at passe deres ~vrige gerning (5).
Man måtte ikke spinde ved månelys, så spandt
man til sit eget ligklrede. I gammeldags hjem
skulle h~r og blår vrere opspundet til fastelavn
(SJylland; 3), sad endnu noget på rokken, måtte
enhver stikke ild i det (Als; 7).
I fiskerhjem spandt kone og b~rn af egen avl
fiskegarn, t~jrreb, liner til hundgarn (NSjrelland,
M~n; 24), srnl. nedenfor.
Blegningen begyndte i februar-marts. For at få
h~rgarnet helt hvidt og bl~dt, skulle det irres,
ames = koges lagvis med b~geaske j den store
gruekedel med nogle halmbånd i bunden og
~verst en sten e. lign . til at tynge gamet ned.
Garnet blev kogt et par timer eller hele dagen,
stod gerne et d~gn i luden, blev så skyllet ren
for asken, evt. lagt på en bankeskammel og den
sidste lud slået ud med et banketrt2 - derefter
vredet og bredt til t~rre over strenger mod en
sol,rig mur eller i trrek og tilsidst gennem et
firkantet stykke lreder (ruslappen) viklet på en
vindepind til n~gler klar til vreven den f~lgende
vinter. Nogle husm~dre gentog kogningen to-tre
gange. Sine steder på Fyn blev garnet lagt i et
kar drekket af »askelagnet«, derover var str~et
brrendeaske, og gennem det hreldte man kogende
vand (25), andre kogte den nreste dag garnet i
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Ung pige ved spinderokken. Folkekalender for Danmark, 1858.

sodalud og lod det stå i bl~d natten over.
Det frerdige h~rlrerred blev ligeledes kogt i
b~gelud og morgenen efter - t~jret med pinde lagt til blegning på gr~nsvrer, morgenduggen
gav det hvideste lrerred. Endnu o. 1910 fandtes
på Amager store blegepladser.
V t2vningen foregik om foråret i vrevestuen, hvor
der blev haspet og tvundet, varpet og spolet når vreven var opstillet trådet (trredet) i skud
(islret) og rendegarn. Islretten var spolet og lagt
i skyttelen, -rendegarnet sad på vreven. Hjemmevrevningen af lrerred og vadmel oph~rte de fleste
steder o. 1840 og overtoges af landsbyvrevere,
o. 1910 forsvandt også de.
Om det store og langvarige arbejde med h~rren
skrev den fynske prrest H.C. Bunkeflod (d~d
1805) bl.a. denne vise til spindeskolerne i Sjrelland (1. oplag 1783):
Rusk, rusk, rusk! Nu, karle, piger, • ruskes skal
den sk~nne h~r i gr~nne dal! • Syng, syng, syng!
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Ved vmven. Trmsnit efter maleri af Gustav W entzel.

Den voksede så sks,Sn og lang • thi synger vi en
takkesang. • Raskt, raskt, raskt! Udbreder den
for vind og vejr, • så rrpdmer den for månens
skin. • Klip, klip, klip! Så bryder vi og skager
den • og derpå hegler den igen. • Snur, snur,
snur! De rokke går, så pren og fin • en tråd vi
spinder ud af lin. • Trap, trip, trap! Når vreveren
jer lrerred gav. • I klreder sy til os deraf.
Se også »hs,Srrens levnedsls,Sb« s. 312.
»Hs,Srren taler til et gammelt redelt kvindeligt
instinkt . . . Hs,Srren er det smukkeste stof, isrer
når det har sin naturlige farve, ubleget, en fin
honninggul eller snarere rugmelsfarvet nuance,
med antydningen af et spejl i, som den hud
trreer har« Johannes V. Jensen (26) .
Efter den sidste blegning kunne hs,Srlrerredet
skreres ud og sys til nresten uopslidelige lagner
og pudevår, duge og servietter, håndklreder og
lommets,Srklreder, skjorter og srerke, der ofte gik
i arv fra slregt til slregt - jf. talemåderne: uld
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kan ligge, til den bliver muld, men hj11rren til
den bliver silke (0Jylland; 27), uld, som gemmes, bliver til muld, hj11rren til guld (Fyn 1854;
28); hs,Srren gemmer vi til silke [o: den bliver
stadig finere], ulden gemmer vi til ms,Sl (Stevns;
29). Man havde nu sygarn, og det allerfineste
garn blev brugt til kniplinger. Men et hs,Srlagen
skulle »ligges til«, der sad stadig nogle skrever i
det, og de kradsede og stak.
LITTERATUR: (1) 19 252; (2) hele Danmark: 576
2,1798,422-64; 670 1,1801,15fr60; 739 2,1800,392
-99; 183 1,1919,428-37; 140 1,1940,210-14; 44 1942,
21-43; talrige optegnelser i 161 og 634. Landsdele:
360 1,1914,117ff,132--37 (Als); 594 1,188 (Haderslevegnen slutn. 1700-t); 488f 1,155 (Vissing) ; 250 5052 (Bjerge h.); 944 21- 23; 996 7,1942,47-51 ; 1014 14,
1921,78-84; 256 1930,107-10; 806d 87f; 958 192829,196--98; 277 5,1953,154-60,374-76; 875 1920,2736; 941 62--65; 1012 1,1910,70-74; 418 60-67; 699

84-87, 94f,106f (Stevns); 546 11,1923,57f; 685 23;
308b 262--67; 549 63-65; 631 28/12 1950,30/11 1953;
449 1934,28-30; 822 57f; 93 27/12 1941. - (3) 228e
1,754; (4) 320b 33; (5) 865 73,146; (6) 297c 63,78;
760 263; (7) 944b 54,82-84,87f,126; (8) 228b 113;
228e 1,754; (9) 75 3,99; (10) 760 65,204,264f,442;
(11) 941 48; (12) 146 6,59 jf. 670 1,1801,420f; (13)
941 63, 941b 152, 941/ 139; (14) 830 8,1887,783; (15)
549 63f, 69; (16) 631 30/11 1953 jf. 941/ 138f, 865
73,111; 93 27/12 1941; (17) 549 64; 760 69f; 941/
140; (18) 885 20,1944,226f; (19) 830 2,1884,172f; (20)
996 1954,89 (Helgenres o. 1870); (21) 670 (tillreg)
1,1801,156--60 (anvisn.); (22) 690 7,807,1031ff og 8,
1283; (23) 93 27/12 1941; (24) 263 1943,255; 631
28/12 1950; (25) 281 27/7 1930; (26) 725 12/5 1940;
(27) 944 183; (28) 591 1,54; (29) 699 108. - August
F. ~chmidt, Fra Hjllrager til Vrevestue (1942); 413a
200-16.
ANvENDELSE AF FR0 0G SK.IEVER

H!llrfr~ kogt i vand (6:1) til en geleagtig masse
og denne blandet med h~afkog er fors~gsvis
givet som mrelkeerstatning til fedekalve (1798),
fr~ene anbefales til heste og kvreg i stedet for
den dyre ha.vre (1803) (1) og som tilskudsfoder
til greslinger (1806; 2). Spredekalve der fedes får
de kogte fr~ i s~dmrelken (3). Avnerne fra h~,rtrerskningen blandet med tykmrelk og malet
korn giver et rellingefoder (NFyn; 4).
Hvis unge svin kommer i h~rageren og reder af
den, d~r de straks (1632; 5), k~er må heller ikke
rede gr~n h~r mens de bisser (6), så bliver
mrelken »lang« = slimet (NVFyn; 7). K~det af
gres og render fodret med presseresterne har en
dårlig smag (8), men »h~rkager« og h~rfr~mel
er almindelig anvendt kraftfoder til kvreg.
Sadelmagere bruger skreverne til m~belstopning
(Horsensegnen; 9); de tjener som opfyldning ved
m~ddingen o.a. s~lede steder (4), ildebrrendsel i
k~kkenet (10) og til at lregge rebler i om vinteren
(Stevns; 11).
Asken af h~rknippe_r anses for bedre end b~geaske til vask (Viborgegnen 1686; 12).
LITTERATUR: (1) 576 2,1798,125f; 182 3,1803,86
jf. 675 4,1804,125f; (2) 675 7,315; (3) 955 1931,100
(o. 1870); 941/ 138; 497 2,1950,25; 634 12036 (Fejjll);
(4) 760 263; (5) 1004 50 jf. 451 1798,50 (hvide svin);
(6) 760 261,264; (7) 19 258; (8) 398 1806,300; (9)
1014 14,1921,82; (10) 499b 90; (11) 699 107; (12)
258 1943,146.
LlEGEMIDLER

Fr~ene knust med salt hjrelper for ormebid (o.
1300; 1). Knuses med r~gelse i vand og gnides
20•

på rindende ~jne, brrendte fr~ blandet med olie
og sm~r anbringes på hovedbunden mod håraffald (begyndelsen af 1400-t; 2). Fr~ene indgår i
sammensat middel for »bulnet milt«, på bylder,
omslag på pande og ~jne mod hovedpine (o.
1450; 3).
Henrik Smid 1546ff (4): hoste stilles og k~nsdriften stimuleres, hvis man daglig spiser knuste
h~rfr~ med honning og peber. Dekokt af fr~ene
med honning i vand indgives og de kogte fr~
bruges som omslag for indvortes sygdomme. Linolie gnedet på maven, varme h~rfr~ pålagt eller
et klyster af afkog og linolie åbner tilstoppet
livmoder, lukkede tarme, bruges mod tarmvrid
og kolik. Brandsår pålregges fr~ene eller gnides
med linolie, den opbl~der hårde bylder, også
bag ~rerne; vindekokt af fr~ene anvendes til
ansigtsvask for uren hud. Knuste h~rfr~ og
karse koges med honning til omslag på vanskabt
negl.
Simon Paulli 1648,78: de knuste fr~ kogt i
mrelk eller vand lregges på hrevelser. H~rblår og
reggehvide tilsat rosenvand lregges på beskadiget
~je, det stiller smerterne og hindrer, at ~jet bliver
blåt; blår lagt i str~mperne hjrelper for podagra;
rå nyhaspet h~rgarn koges i lud til omslag der
stiller lrendesmerter som f~lge af blreresten, det
t~rre garn kan bindes på rosen (erysipelas).
»Olien« ( = tjreren) af brrendte linnedklude
gnides på ringorm.
Fr~ene er anf~rt i farmakopeen 1722ff.
Klog mand i Give gav h~rfr~ og guldblomme i
~1 for sindssyge (5).
Vinudtrrek af vild h~r og kogt med vand eller
valle er et mildt aff~ringsrniddel (1761; 6), en
h~rfr~vrelling spises mod forstoppelse (NSjrelland; 7). H~rfr~ er et almindelig benyttet aff~ringsrniddel, de srelges på apoteker som »blrerete«.
Fr~slimen indtages mod smertefuld vandladning,
blreresten, tr~ske (hos b~rn); til gurgling mod
halsbetrendelse, bl~dg~rende omslag, klystere; til
omslag er de knuste fr~ bedst. Fr~olien tages
mod tarmslyng, kolik, forgiftning, udvortes til
indgnidning af underlivet mod forstoppelse, som
klyster mod hremorroider (1800; 8).
H~rfr~te drikkes mod kolik, nyresmerter, smertefuld og vanskelig vandladning, t~r hoste og
blodhoste (9), samme tilsat honning, sukker eller
mrelk indtages for hoste og sidesting (10), fr~ene
kogt med kandis drikkes mod hoste (NFyn; 11);
knuste fr~ kogt i mrelk bruges til gurgling af
smertende hals (9). Mod kighoste skal barnet
have h~rfr~ kogt med brunt sukker eller i mrelk
(12), klog mand på Fyn gav dekokt i rindende
vand (13).

307

Knuste hf,Srfrf,S blandet med honning og peber
gives impotent mand (1785; 14). Hrevede testikler rf,Sges med hf,Srfrf,S og salvie (1743; 15); lregekyndig fynsk bonde anbefalede at rf,Sge hrevede
og hårde kvindebryster med hf,Srfrf,S og indgnidning med planten (1700-t; 16).
Hf,Srfrf,S og svinefedt kogt i eddike til salve for
gift i kroppen (17); frf,Sene kogt i ed dike til
salve på blodförgiftning (Falster; 18). Pulveriserede frf,S kogt i gammelt f,Sl og smf,Sr lregges på
koldbrand (15), hf,Srfrf,Sdekokt lreger koldbrand,
ischias og pandehulebetrendelse (Fåborgegnen;
19).
Klog mand i Jylland lod patient, som faldt ned
og slog sig, gnide med hf,Srfrf,S kogt i bomolie
(20). Hf,Srfrf,S og 9 andre vegetabilia i eddikeafkog
blandes med smf,Sr til omslag på knuder efter
stf,Sd og slag; frf,Sene kogt i vand eller mrelk
lregges på hrevelser (21), de indgår i et »modnende omslag« (22).
På bullenskab, bullen finger lregges en grf,Sd af
hf,Srfrf,S kogt med terpentin, smf,Sr og skalottelf,Sg
i mrelk eller vand (Fyn; 23), kogte hf,Srfrf,S (11),
hf,Srfrf,S kogt med byggryn (24), der rf,Sges med
frf,Sene lagt på tf,Srveglf,Sd (25); klog mand i Jylland (d. 1872) rådede til at pålregge hf,Srfrf,S lagt
i menneskeurin (26). Hf,Sr- og karsefrf,S kogt med
honning bruges til omslag på neglerodsbetrendelse (27).
Frf,Sene udrf,Srt i kogt vand lregges på sår (Bov
Sf,Snderjylland o. 1880; 28); kogte hf,Sr- og hampefrf,S, kamilleblomster og havregryn i hf,Srlrerredspose på sårfyldte ben (22). Linolie blandet
med samme kvantum kalkvand (»reggeolie«) har
til nutiden vreret meget brugt på brandsår.
Hrevet ansigt holdes over dampe fra hf,Srfrf,Ste
(1785; 14). Frf,Sene kogt med havregryn og alun
i f,Sl lregges på rosen (1693; 29). Frost i hrenderne
guides med hf,Srfrf,S opblf,Sdt i vand (MFyn; 30).
For at få håret til at vokse skal man, når anden
mands hf,Srager er en håndsbredde hf,Sj, gå baglrens ind i den, gribe tre håndfulde, koge dem i
f,S! og vaske hovedbunden dermed (Mf,Sn; 31).
En syg ko får kogte hf,Srfrf,S (NFyn; 32). - Bliver
koen ikke brunstig, skal den have h!ilrfr!il i nymalket mrelk (33), frjilene kogt i krusemyntevand
og indgivet med nymalket mrelk sikrer, at den
bliver med kalv (34). Frjilene er bestanddel af
middel, som koen får efter l!ilbningen mod kalvekastning (35). Det er godt at give koen hjilrfr!il
i tiden fjilr og efter krelvningen (36); vil den ikke
slippe skarnet (efterbyrden), skal den have en
vrelling af h!ilrfr!il kogt i vand (Lres!iS, Fej!il; 37).
Kalv med maveonde får kogte h!ilrfr!il (Thy,
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Mors; 38), giver koen blodig mrelk, kan indgives
et frjilafkog (39), for plodpis frjilene kogt i
vrelling (Tem sogn; 40), mod dysenteri nrevnes
et fr!ilafkog (41) og en håndfuld h!ilrfr!il i sammensat rniddel (Als o. 1670; 42). Kvreg med
diarre som f!illge af »kvregsyge« indgives hjilrfr!il,
zinksulfat og mel i jill, frjilene kogt med zinksulfat i !ill eller vand med ler og vikkemel (1750;
43); for kvregets kolik bruges h!ilrfr!ilafkog (44)
og frjilene kogt i !ill mod forstoppelse (45); snitsår på kalv efter kastration hades med fr!ilafkog
(41).
Dyrlreger giver Jinolie som aff!ilringsmiddel til
kjiler, heste og hunde (1800; 8). Bliver hoppen
ikke med f!ill, skal den have h!ilrfr!il, en brjildkrumme og tyrek!ild (1663; 46). Jysk Jandmand
anbefalede h!ilrfrjilte til heste, der holdt fordf,Sjelsen i orden og gav et glat hårlag (47). H!iSrfr!iS
anff,Sres mod bestens lutterstal, var komponent i
råd for dens forsnrevrede hov og i omslag på
bylder (48), de er givet i vin mod rosen (Vendsyssel; 49).
Hjilrfrjil indgår i middel mod fåresygdommen retsne (50), i råd for fårets Jungesot (45) og mod
tabt redelyst (51).
LITTERATUR: (1) 343 49,143; (2) 15 15,83; (3)
902e 17a,38a; (4) 841 1577,44b; (5) 328/ 1,94; (6)
696 264 sml. 689 1,873; (7) 941 107; (8) 739 2,399;
(9) 4880 282, 357; (10) 32 1856,58; (11) 760 261;
(12) 328/ 1,178,201 og 2,123; (13) 278 8,1935,159;
(14) 488 6,1883,376; (15) 4880 143,148; (16) 249 5,
1912-15,167; (17) 488i 6.1,76; 4880 132; (18) 865
198; (19) 107 1948; (20) 4880 5; (21) 4880 146,
237; (22) 328/ 1,62,213; (23) 519 57; 161 1906/23:
1035; (24) 280 20/11 1927; (25) 634 12012 (MFyn);
(26) 328/ 2,188; (27) 4880 161; (28) 634 12022; (29)
4880 126; (30) 634 16347; (31) 783b; (32) 760 500;
(33) 488 6,1883,263; (34) 572 39,1927-28,379: (35)
328/ 1,61; (36) 512 1883,139; 57c 3,1812,243 (Mors);
(37) 634 12191,12036; (38) 634 12181 (o. 1910); 806d
87; (39) 86 6,1861,194; (40) 488j 4,461; (41) 83 171,
269; (42) 248 1,1926,45; (43) 942 87f; (44) 83 162;
(45) 791 1,1789,41f,152; (46) 83 137; (47) 512 33,
1900,269f; (48) 83 82,107,116; (49) 161 1906/23:
1259; (50) 328/ 2,244; (51) 328/ 2,151.

Moo HEKSERI, SP0GELSER
:ETC.; ANDEN OVERTRO

Jesusbarnet blev svjilbt i h!ilrlinned, derfor vrerner
planten og dens fr!il mod trolddom og onde
magter (sml. s. 300); forfulgt af fanden kan
man redde sig ind på en hjilrager (Jylland; 1), det
gjorde en smed i Kobberjild Thy, da djrevle i
katteham lf,Sb efter ham (2).

