
fra ca. 500 kg til ca. 12.000 kg (1960), hvoraf 
langt st!6rstedelen anvendes i k!6dvareindustrien, 
isrer til spege- og k!6dp!6lser (5). 

LITTERATUR: (1) 485 1819,81 (2) 343 216f,219; 
(3) 841 92; (4) 831 1, 145; (5) 725 6/2 1960. 

OVERTRO OM HVIDLOO 

Hakkede hvidl!6g bliver 1853 håret som amulet 
mod kolera i Nyk!6bing F. (1). Brerer man tre 
hvidl!6g, som tre juleaftener har siddet i jorden, 
er man vremet mod forg!6relse og trolddom 
(Jylland; 2), og sover man med hvidl!6g og br!6d 
bundet under albueleddene, vil tyv vise sig for 
den bestjålne i dr!6mme (3). - Hvis vretterne 
suger på spredb!6rns brystvorter og g!6r dem syge, 
skal bryst, f!6dder og fingre gnides med hvid-
1!6gsaft (Jylland, Sjrelland; 4) eller vuggen med 
et brrendevinsudtrrek (Lolland; 5). 
»Sankt Valborgs aften [30/4] plejer troldt!6j at 
drive deres djrevlekunster med at tage nytten 
fra k!6er; da skal en god husmoder tage hvidl!6g, 
dild, malt og honning ... og give k!6erne at rede«; 
straks efter krelvningen skal koen have hvidl!6g, 
rugbr!6d, malt, salt og svovl, så kan den ikke 
skades af en »mrelkehare« = omskabt heks 
(1632 og senere; 6). 
Hvidl!6g indgår i sammensatte og magiske midler 
mod k!6ers forhekselse, når de malker dårlig 
mrelk, som ikke giver sm!6r (7). Også »solskud« 
(jf. ovenfor) anses for at vrere en forhekselse 
og koen skal have hvidl!6g, salt og malt i regge
blomme, halen gnides med saltet sm!6r og hvid
l!6g, mens man siger en trylleformel (1640; 8). -
Er et hvidl!6g anbragt i hestens manke, kan 
hekse ikke skade den (Bog!6; 9). 
Ved Niels Bugges borg(ruin) Vosborg ved Nis
sum fjord groede (1892) vild hvidl!6g, kommen 
(bd. 3) og nelliker; en gartner blev afskediget 
og erklrerede, at han som hrevn f!6rst ville så tre 
slags sred, der aldrig forsvandt (10). 

LITTERATUR: (1) 20 34; (2) 794 4,1872 nr. 117; 
(3) 488 6,289; 830 6,71; (4) 466 422; 488i 1,5,14 og 
488j 1,194; (5) 934 788 (1927); (6) 1004 35; 83 217 
(1743); 328/ 1,35 og 2,104f; (7) 328/ l,34f,63 og 2, 
242; 273 202; (8) 679 1,185; (9) 466b 61; (10) 488i 
3,295f. 

Benbrrek. 
Flora Danica, 1761-1883. 
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Benbrrek, Narthecium ossifragum 
er almindelig i vest- og nordjyske hedemoser, 
men sjrelden på halv!6ens !6stside og kun fundet 
et par steder på Fyn. Fra den krybende jord
strengel opsendes smalle, ofte sabelbuede blade; 
de brungule blomster i en opret klase åbner sig 
kun i solskin. 



Benbrrek 1767ff, benbrud 1688-1769, måske i 
eng-navnet Benbrud 1921ff, Hostrup Sogn (S~n
derjylland), bengrres 1761, se nedenfor; iglgrres, 
iglegrres 1775ff VJylland, se nedenfor, galgrres 
ved Ringk~bing hentyder til plantens giftighed, 
bladgrres MJylland, sabelgrres, hf(Jlegrres og segl
grres VJylland efter bladformen (1). Frer~erne: 
kattakl6gv 'kattepote' o. 1780-1800, måske op
rindelig til krellingetand (bd. 3) (2). 

LITTERATUR: (1) 689 2,105f; 572 32,1920,148f; 
148 5,521; (2) 751 90-93. 

FORGIFfNINGER, MAGI, FARVNING 

I egne, hvor benbrrek er almindelig, mener man, 
at kvreg og heste får sk~re knogler, som let 
brrekker, hvis de reder planten (1). Simon Paulli 
skriver i Quadripartitum Botanicum 1667, 529ff, 
at virkningen må skyldes bly eller kviks~lv i jor
den; også lregen Thomas Bartholin beskreftiger 
sig med problemet i artikler 1670, 1675 og 
1777, men kan ikke finde beviser for sin kolle
gas påstand (2). If~lge Peder Syv (d. 1702) får 
kreaturerne svage sener og bliver »ligesom lren
debrudne og benl~se. Måske er der bly eller 
kviks~lvårer under dette grres, hvoraf det får 
denne skadelige natur« (3). Men 1800 kalder 
Rafn det et sagn, at kvregets ben skal blive sk~re 
af at rede benbrrek, og at sygdommen kan lreges 
ved at indgive dyret pulveriserede benknogler af 
en anden angrebet ko (4). 
Planten får også skyld for at give k~erne blod
pis og forstoppelse, og de må ikke komme ud i 
moserne, mens sabelgrresset blomstrer (5). Få
reavlerne er skrrekslagne for planten, som de 
mener giver dyrene igler (leverikter, sml. soldug 
bd. 2) . K~er, får og stude bliver d~deligt for
giftede af at rede den, hvorfor man fjerner de 
farlige vrekster f~r grresningen, nogle mener, at 
der findes »orm« i dem (6). Kreaturerne bliver 
uhelbredeligt ildsyge og blodet stivner, mod syg
dommen skal »drages ild« o: trendes ild med ro
terende trreprop i bjrelke (Lindum sogn; 7). Men 
der nrevnes også tilfrelde, hvor dyrene anses for 
at vrere forheksede (8). 
Der har rimeligvis vreret tale om en mangelsyg
dom: dyrene var i lrengere tid henvist til h~jmo
sernes fosfatfattige vegetation, fik stive lemmer 
og svage knogler, blev kraftesl~se og kunne 
nreppe rejse sig eller gå (9). 
Benbrud indgik i en sammensat magisk r~gning 
af k~er mod »solskud« (afmagring, jf. s. 204) 
(10). »Nakke- eller mankemus«, en betrendelse i 
hestens nakke, lreges med benbrrek, s~lvergl~d 
og d~dningehoved (1727; 11). 

På Frer~erne blev planten brugt til gulfarvning 
af t~j ; de ovennrevnte fordomme var ukendte 
(12). 

LITTERATUR: (1) 25 104f; 637 1975,230; (2) 124 
33f,36; (3) 782 161,23; 83 183; (4) 739 2,454; (5) 
488g 1,116; 328/ 2,30f; 328e 119f; 631b 1945,20; (6) 
934 2515 (1929); 520 61f; 939 1862.2,14-23; 572 32, 
1920,148; (7) 488j 6,340; (8) 488j 6,287; 328/ 2,30f; 
(9) 512 10,1877,311f; 689 2,105; (10) 161 1901/3B 
(beg. 1800-t), 83 180; (11) 83 55; (12) 873 149; 518 
188f. 

H0st-Tidl0s, Colchicum autumnale 
dyrkes i haver og er fundet vildtvoksende ca. 
15 steder. De store tragtformede, indtil 15 cm 
lange blegr~de blomster kommer frem sent på 
året, når bladene er visnet, fr~kapslerne f~rst 
nreste forår - blomstring og frugtsretning er 
altså tilsyneladende byttet om, sker »i utide«; 
hertil tyder navnet tidl~s dog nreppe, se neden
for. 

Tidlf(Js o. 1450ff (zuteloze, tideloss etc.), navnet 
gjaldt oprindelig en rrekke forårsblomster, efter
leddet kan da have haft betydningen opl~se o: 
planten opl~ser den onde og kolde vinter; efter
hf(Jstblomst og nf(Jgen hore 1648ff, Bornholm o. 
1870ff, n9gen jomfru 1772ff »den smider srer
ken [bladene] allerede i juni og står n~gen i 
november« (1); hundedf)d 1768-95, er giftig; 
spindeblomst 1798 måske efter blornstens ten
form, r9dkrone 1800-56, frydblomst 1800-21, 
nf(Jgen junker Sundbylille o. 1870, nf(Jgen sk9ge 
VFyn, n9gne bf(Jrn 0Sjrelland, nf(Jgen pige Hor
sensegnen, bare piger K~benhavn, srerkelf(Js 
0Fyn, h9stkrokus og vinterkrokus Lolland, som
merkrokus Bornholm, efterårskrokus (2). 

LITTERATUR: (1) 107 1966 (0Fyn); (2) 689 1, 
383-85. 

L JEGEMIDLER 

lndgik i et råd »ved nedkomst« (o. 1450; 1). 
Knoldens saft drikkes med varmt vand for at 
uddrive levret blod af maven; koges i olie og 
knuses til salve på lammelser (1533; 2). Knol
dene anf~res i farmakopeen 1772. Har urin
drivende virkning, et eddikeafkog drikkes mod 
vattersot og ånden~d (3). Af fr~ene udvindes 
bl.a. forskellige »gigtdråber« mod gigt, reuma
tisme og podagra (4). 
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