
Forord 

Folk og Flora er det f!,'lrste vrerk, der samlet 
fremlregger det store materiale om dansk etno
botanik, som hidtil fandtes spredt i en lang rrek
ke b!,'lger, tidsskrifter, blade, institutioner m.v. 
(jnf. kildefortegnelsen s. 327 ff). 

Etnobotanik skildrer forholdet mellem et lands 
vegetation og dets befolkning og registrerer de 
vildtvoksende og dyrkede planters historie, deres 
folkelige navne, anvendelse i kalenderårets fester 
og h!,'Jjtider, som lregemidler, i hjemmeindustri, 
håndvrerk, b!,'lrnelege, skikke, sagn og overtro, 
stednavne, heraldik, talemåder, prosa og poesi. 
Den vedr!,'lrer således ikke alene etnologi og bo
tanik, men er i h!,'Jj grad tvrervidenskabelig og 
omfatter bl.a. land-, have- og skovbrug, arkreo
logi, teknologi, farmaci, filologi , folklore og litte
raturhistorie. 

Vort f!,'lrste etnobotaniske samlevrerk er Fra 
Planternes Verden 1885 (280 s., 8°) af Anton 

Andersen. Bogen er velskrevet, men udvalget af 
omtalte planter lille og ret tilfreldigt ; desuden 
bringer den meget udenlandsk (navnlig tysk) 
stof. Et andet vrerk, hvori etnobotanik indgår 
som en vresentlig del, er Ordbog over jyske al
muesmål 1886-1914 af H. F. Feilberg. Under de 
respektive planters navne og under benrevnelser 
på plantedele (blomst, frugt, fr!ll, rod) anf!,'lres 
jrevnligt talemåder og mundheld , eventyr, sagn 
osv. Marius Kristensen giver i sine arbejder B!,'lrn 
og plantenavne (Danske Folkemål 5,1931) og 
Folkelige planteslregter (Festskrift til H. F. Feil
berg 1911) adskillige oplysninger om dansk 
etnobotanik. Ret dybtgående skildringer af plan
tefolkloren i to forskellige landsdele bringer A xel 

Lange og Chr. Seeberg, Nogle s!,'lnderjyske Plan
ter, deres Navne og Stilling i Folkloren (1927, 
85 s.) og Axel Lange, Fynske Plantenavne og 
Folkeminder om Planter (1932, 150 s., supple
ment i Fynsk Hjemstavn 1939 s. 22-29, 42-45). 
Johannes Tholle har skrevet flere etnobotaniske 
monografier samt talrige artikler til de fleste af 
vore historiske årb!,'lger. Også Poul Lorenzen, 

Egen og R!,'lnnen i dansk Folketro (1944, 135 s.) 
er et vrerdifuldt vrerk, som for en vresentlig del 

beror på egne notater. Frits Heide udsendte 1927 
Historisk-botaniske K!,'lnsproblemer (132 s.), 1940 
Onde og Gode i Dyreham (64 s.) og 1954-55 
Bidrag til de folkelige Plantenavnes Systematik 
(55 + 60 s.). De fleste af hans folkloristiske og 
ganske srerlig hans sproglige tolkninger må dog 
tages med st!,'lrste forbehold. Heide var initator 
til og medredakt!,'lr af Tidsskrift for historisk 
Botanik, der 1918-21 udkom med kun et bind, 
samt redakt!,'lr af Alrune, Tidsskrift for Kultur
historie, Sprog og Litteratur 1935-36. I begge 
tidsskrifter bringes meget udenlandsk stof; det 
danske består navnlig af vegetationshistorie og 

lregebogsomtaler. 

Vort st!,'lrste, mest detaljerede og pålidelige etno
botaniske samlevrerk er Ordbog over Danmarks 
Plantenavne ved Johan Lange (1-3, 1959-61), 
som afl!,'lste H. Jenssen-Tusch, Nordiske Plante
navne (1867-71). Johan Lange har skrevet en 
rrekke herhen h!,'Jrende afhandlinger, hans dispu
tats Primitive Plantenavne (1966, 156 s.) analy
serer mange plantenavne og kommer herunder 
ind på problemer af folkloristisk art. 

Under forarbejdet til Folk og Flora måtte meget 
uvresentligt, usikkert og !,'ljensynligt ikke-dansk 
stof sorteres fra. Det er således i »urteb!,'lgerne« 
til og med Johan Paulli's 1761 og J. W. Horne
mann's 1796-1837 ofte umuligt at afg!,'lre, hvor
vidt oplysningerne grelder Danmark eller udlan

det. 
Stoffet fremlregges refererende, d.v.s. nresten 
uden kommentarer - undtagen til de plantenav
ne, der ikke forstås umiddelbart. Citater fra 
reldre vrerker, dialektale remser, talemåder etc. 
er tillempet nutidig retskrivning og sretningsbyg

ning. 

Hovedvregten er i f!,'Jlge sagens natur lagt på den 
vilde og dyrkede floras anvendelse, rationelt som 
magisk. Der behandles godt 500 arter placeret 
efter det botaniske system. Stofmrengden har 
n!,'ldvendigvis måttet begrrenses, således omtales 
ikke sredskifte, h!,'lslet, afgifter, landsbylove om 
frellesdriften, dyrkningsmetoder (med mindre de 
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afviger meget fra nutidens); kun lejlighedsvis 
medtages hs'lst, trerskning, fodring, husflid med 
strå, sagn om forsvundne skove. Udeladt er sen
tenser fra »blomstersproget«, der opstod i Ori
enten og blev udvidet med talrige nyere påfund, 
endvidere (med få undtagelser) nordgermansk 
mytologi og eddadigtningen. Medtaget er tradi
tioner fra Sydslesvig, men ikke de tidligere dan
ske provinser s'lst for 0resund. Fra Frers'lerne og 
Grs'!nland nrevnes folklore om plantearter, som 
forekommer i det s'lvrige Danmark. 

Hvad angår de talrige almanak- og landmands
regler for vejrlig, så- og hs'lsttider m.m. må be
mrerkes, at vor tidsregning fs'lr kalenderreformen 
år 1700 havde en opsummeret fejl på elleve 
ds'lgn, således at f .eks. 1. maj i virkeligheden var 
12. maj og nytårsdag den 12. januar. Mange af 
disse regler blev formuleret i Syd- og Mellemeu
ropa, kom til Danmark som oversrettelser af 
navnlig tyske vrerker og havde på vore bredde
grader ingen eller tvivlsom gyldighed, medens 
andre skyldes lokale iagttagelser og erfaringer. 
»Urtebs'lgerne« var ligeledes kompilationer af 
udenlandsk litteratur og indeholder kun lidt ori
ginalt dansk stof. Den reldste kendte Jregebog på 
dansk, bevaret i mere eller mindre fragmentariske 
afskrifter, blev sandsynligvis skrevet af munken 
Henrik Harpestramg (ds'ld 1244). Hans vigtigste 
kildeskrift, Macer Floridus' De herbarum virtu
tibus (o. 1175), fs'llger det hippokratisk-galenske 
system og er strerkt prreget af den arabiske (is
lamske) Salernoskole i Syditalien. Også sts'lrste
parten af AM 187 fra begyndelsen af 1400-tallet 
synes at stamme fra arabiske vrerker og antike 
forfattere, men indeholder dog talrige folkemid
ler, der nreppe er importerede. 

Christiern Pedersen oplyser i fortalen til lrege
bogen 1533 (den fs,'Srste trykt på dansk), at han 
uddrog »af mange mrerkelige latinske og tyske 
bs,'Sger«. Det var isrer Barth. Vogter's lregebog 
1531, som atter havde det meste stof fra Hortus 
Sanitatis 1485ff. Christiern Pedersen har ved 
oversrettelsen af plantenavnene begået talrige fejl 
og desuden udskiftet adskillige arter med så
danne, der gror her i landet og måske var bedre 
kendt af lreserne. Meget i Henrik Smid's »urte
gård« 1546ff er lånt nresten ordret fra Bock's og 
Brunfels' vrerker og grelder sydtysk folkefarmaci. 
Hans Christensen Bartsker's og Niels Mikkelsen 

Aalborg's lregebs,'Sger (1578-96, 1633 og senere 
udg.) er for store deles vedkommende rene over
srettelser, hvorimod vor fs,'Srste havebog, Hans 
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Rasmussen Block's Horticultura Danica 1647, 
er et originalt dansk vrerk. 

Vor fs,'Srste illustrerede urte- og lregebog, Simon 

Paulli's Flora danica 1648, blev skrevet på latin 
og oversat af sjrellrenderen Niels Knopf. De 376 
trresnit er på nrer to lånt hos en bogtrykker i 
Antwerpen. Flora danica giver et uddrag af 
samme forfatters Quadripartitum botanicmJ1 
1640ff. Paulli citerer ofte udenlandske vrerker, 
men har srerdeles mange oplysninger om danske 
forhold . 

Urtebs,'Sgers vrerdi som kildemateriale for et vrerk 
om dansk etnobotanik er således ikke den bed
ste. Når et fyldigt uddrag alligevel anfs,'Sres (med 
forbigåen af direkte citater fra ikke-dansk litte
ratur), sker det ud fra den betragtning, at man 
utvivlsomt har fulgt de fleste lregeråd, og at tal
rige fortsatte i nyere folkemedicin. N avnlig 
Smids »urtegård« var udbredt og populrer; den 
blev - meget fors,'Sget - genoptrykt så sent som 
1923! Kapiteloverskriften lregemidler skal i s,'Sv
rigt ofte forstås meget vidt, idet også omtales 
magi og anden ren overtro anvendt både til at 
helbrede og til opnåelse af andre virkninger. 

De folkelige botaniske synonymer (et udvalg) er 
for sts'lrstepartens vedkommende hentet fra Ord
bog over Danmarks Plantenavne. Medens ord
bogen efter filologiske principper deler navnene 
op i motivgrupper, bringer Folk og Flora dem 
(så vidt gs,'Srligt) i kronologisk, derefter topogra
fisk rrekkefs,'Slge. Arstallene refererer til ord
bogens reldste og yngste litteraturbelreg. Navne 
optegnet i indevrerende århundrede er ikke tids
frestet. Adskillige af plantenavnene var (er) »bog
navne«, som regel oversat fra andre sprog. Nogle 
har - som skik og overtro - (haft) en meget lo
kal udbredelse, andre må antages at vrere gledet 
ud af folkelig brug. Anfs,'Sres landsdel betyder det 
kun, at navnet er optegnet der ; det kan meget vel 
vrere kendt også i andre egne. Under nyere tids 
livlige samkvem Jandsdelene imellem er mange 
oprindeligt lokale plantenavne fs,'Srt viden om og 
på de nye steder ikke sjreldent mistolket eller for
vansket. Topografisk benyttes landets admini
strative inddeling i sogne, kommuner, herreder 
og amter indtil sammenlregningerne pr. 1. april 

1970. 

Da stoffet nresten overalt er et koncentrat af det 
originale, er der lagt stor vregt på noteapparatet. 
I de anfs,'Srte kildesteder vi! man oftest kunne 
finde flere eller mere detaljerede oplysninger i 
en sts,'Srre saglig sammenhreng. Citaterne fra 



-------- - . ---- - --- -- ·-

Den enevceldige konge Frederik 3. omgivet af sine ministre og ledende rådgivere, mens hans livlcege Simon 
Paulli kncelende overrcekker ham sit store vcerk »Flora Danica«, dediceret »til Gud og Kongen« (Deo 
regi). »Titelkobber<< fra vcerket, udfprt ca. 1664 af den nederlandske kunstner Albert Haelwegh, der vir
kede i Kpbenhavn. 
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prosa og poesi (ca. 3000 digtsamlinger gennem
gået) belyser det restetiske samvirke mellem fol
ket og floraen. 
Talrige meddelere landet over har bidraget med 
vrerdifulde optegnelser eller besvaret sp!llrgsmål. 
Uden navns nrevnelse bringes hver isrer en varm 
tak. Jeg takker professor Anton Pedersen for 
hjrelp ved identificering af danske reblesorter, 
overbibliotekar Jakob Albrektsen og bibliotekar 
Hanne Andersen for verificering af litteratur
nrevn, apoteker Harald Nielsen for nogle farma
ceutiske, professor N. Fabritius Buchwa!d for 
mykologiske meddelelser, overassistent H. Pe

tersen for oplysninger om navngivne trreer. 
Institut for dansk Dialektforskning, Institut for 
jysk Sprog- og Kulturforskning, Dansk Fol
kemindesamling, Det kg!. Biblioteks Danske Af
deling, Nationalmuseets Etnologiske Unders!II-

gelser og Institut for Navneforskning takkes for 
(ofte udf!llrlige) svar på foresp!llrgsler. 

Manuskriptet blev videnskabeligt gransket af pro
fessor, dr. phil. Johan Lange og arkivar, mag. 
art. lprn Pip, som föreslog talrige vigtige korrek
tioner og tilf!lljelser. Da manuskriptet forelå 
nedsatte forlaget Rosenkilde og Bagger et prre
sidium, der anbefalede vrerkets udgivelse, og jeg 
er dets medlemmer dybt taknemmelig for denne 
opbakning. Endvidere rettes en tak til de fond, 
hvis bevillinger sikrede det !llkonomiske grundlag 
for trykningen. Sidst men ikke mindst takker jeg 
prresidiets formand, professor Lange, som fra 
f!llrste frerd gik i brechen for Folk og Flora ; 

uden hans energiske indsats og medvirken ville 
vrerket nreppe vrere blevet realiseret. 

V . J. Brpndegaard 

Overfo r: / . Th . L undbye: »Prima vera«, 1844. K obberstiksamlingen. 

10 


	Image 0001
	Image 0002
	Image 0003
	Image 0004

