Troldkvindepakket
Medicin i gamle dage
I gamle dage fandtes der ikke læger. Der var heller ikke apoteker, hvor man kunne
købe medicin.
Hvis man blev syg, kunne man gå til en klog mand eller kone. De vidste, hvilke
planter der måske kunne hjælpe. Man kunne spise planterne eller lave en creme til
at smøre på.
Somme tider gik det galt. Så kunne folk blive sure og kalde den kloge mand eller
kone for troldmand eller heks. Det var farligt at blive kaldt heks. Hvis man blev
anklaget og dømt som heks, kunne straffen være at blive brændt på bålet.
Planter kan være flotte og samtidig farlige. Nogle af disse bliver brugt til at lave
troldkvindepakkets gift-drik.
Bulmeurt kan for eksempel brændes af, og røgen kan virke søvndyssende. Tidligere
brugte hønsetyve røgen til at bedøve hønsene med.
Skarntyde-planten lugter af musetis, og saften blev i oldtidens Grækenland brugt til
at gennemføre dødsdomme med.
Galnebær er sjældne i Danmark, og især de små, mørkelilla bær er giftige. De siges
at være brugt af vikingerne til deres bersærker-drik.
Pigæble har trompetformede blomster; frugten er på størrelse med en valnød og har
en masse pigge.
Saften fra stormhat er blevet brugt som pilegift i både Europa og Asien.
Øvelse 1 – Lær sang, troldesprog og talekor
• Find sangteksten frem, og lyt til sangen.
• Læg især mærke til Ja-ka-ba-teksten og talekoret.
• Syng med, og sig talekoret, så snart I kan.
Øvelse 2 – Lav bevægelser
• Se videoen med bevægelserne og øv dem.
• Aftal med jeres lærer, hvilke bevægelser der virker godt.
• Øv bevægelserne, mens I synger. Det er svært!
Øvelse 3 – Husk de giftige planter
• Print siden: Husk de giftige planter.
• Læs de korte tekster.
•	Tegn streger mellem den tekst og det billede, der hører sammen.
• Sammenlign med din sidemands løsning.
• Find fejlen, hvis I ikke har samme resultat.
• Få hjælp fra teksten øverst på denne side.
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Husk de giftige planter
Hvert billede hører sammen med en tekstboble. Træk streger mellem parrene.

Dufter af musetis og er
brugt til at gennemføre
dødsdomme med
Galnebær

Denne plante har trompetformede blomster

Bulmeurt
Røg fra denne plante har
været brugt af hønsetyve til
at bedøve hønsene med

Pigæble
Saften har været brugt
som pilegift

Bærrene fra denne plante
har været brugt til vikingernes bersærkerdrik
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