
Sivsko flettet af kogleaks. (ES). 

739 1,1796,495,498; 398 1806,44f; (25) 794 7,1878-
79,37; (26) 739 1,492,495f,498; 398 1806,41ff. 

0VERTRO, KALENDERREGEL 

Kogleaks til hestepuder måtte ikke skreres, hvor 
selvmorder blev fundet i sp eller å, thi så ville 
maren ride hesten (Viborgegnen 1871; 1). 
Patient med skcever (rakitis) eller med d(/Jrspcend 
(pådraget af at stå og skrreve i dpråbning) skulle 
krybe gennem en pgpude (2), det samme gjaldt 
krampesyge lam (3). Rreven kunne ikke tage 
greslinger, der var fprt gennem en pgpude (4), 
kom et fpl igennem, ville den som voksen blive 
Jet at styre for vogne og redskaber (5). Kom pg
puden ved frasprendingen til at ligge med sved
siden opad, skulle man spytte gennem den, ellers 
kunne den, der krpb igennem, forvandle sig til 
en varulv (6) . 
Når komulernes strengler var blevet så lange, at 
de kunne snos om en finger, måtte der soves 
middagsspvn - om halvanden finger i halvanden 
time (Vejleegnen; 7). 

LITTERATUR: (1) 783b; (2) 488 8,327; 139 1,8; 
(3) 328/ l,8f; (4) 488g 1,111; (5) 328e 150f (VJylland 
endnu i slutn. af 1800-t); (6) 488i 2,236; (7) 488/ 1, 
39f. 
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Kreruld, Eriophorum 
er almindelig i enge og moser og om sommeren 
let kendelig på aksenes frugtvedhreng, en lang 
hvid og silkeagtig uld. 
Mange navne sigter til anvendelsen som spind
stof. 
Kceruld 1700ff, ageruld o. 1450ff NJylland, 
VFyn, Sjrelland; h(/Jrgrces 1667, enguld og kcer
dun o. 1700ff J ylland, engh(/Jr o. 1700, katte
rumpe 1762-1820, hareuld 1786-1838, uldaks 
(konstrueret) 1793- 1803, uldgrces 1810, Spnder
jylland, engdun 1860, NSjrelland; jomfru Maries 
scerk 1878 VJylland; f(/Jn 1878ff Jylland og Fyn, 
beslregtet med at fyge (om frpulden) - reldre 
tydninger af navnet Fyn (egentlig 'den lådne 
eller buskrige p') blev sat i forbindelse med fjun, 
fjon, fpn = kreruldsfnug, eller med oldnordisk 
fpnn = snedrive; indgår i stednavne: Fpndrav 
1770-1809 ved Abenrå, Fpnnemose 1790-91, 
Skodborg Spnderjylland; (l); o. 1870ff: moseuld 
0Jylland og Bornholm, skovuld og majuld Als, 
lammeuld 0Mpn, falsk fåreuld ved Holstebro, 
edderdun Bornholm, dungrces SJylland, mose
bomuld Sjrelland, bomuldsgrces Sjrelland, fattig
mandsuld MJylland, vatblomst NSjrelland, eng
tot NSjrelland, låddentot Bågp, lådne 0Sjrelland, 
tullefisse Spnderjylland til nedertysk tull = fjer
busk, hårtop; snaddehals MJylland, får Horns 
h., rcevehale Vendsyssel, kyllinghoved og sortho
ved Jylland, akset er sort f pr ulden udvikles, 
snogeblomst SFyn vokser, hvor snoge holder til , 
draggrces Jylland planten kan drages (trrekkes) 
op uden at roden fplger med, forleddet dog 
snarere beslregtet med at dreje (tråd af ulden), 
jomfru Maries sengehalm 0Jylland. (2). 
Frerperne: akurull, mogras (også om siv og star), 
ullakona (også om lpvetands frugtstand), myri
fipa (1781 mirufujpa) måske til fiffa, five 'pynt' 
(3) . - Grpnland: ukalliussat, om ulden: kiviut (4) . 

LITTERATUR: (1) 484 5f; 228e 1,270; 148 4,534 og 
6,30; (2) 689 1,549ff; (3) 947 8,1928,154; 751 18f, 
122,125f; (4) 521 129f,213f. 

TEXTILMATERIALE 

Kreruldens lokalt massevise forekomster - en 
eng kan vrere helt drekket af de blpde, silke
glinsende »uld«totter - fik mange landpkonomer 
til at eksperimentere med fnuggene som textil
materiale. Middelalderens ballader og eventyr 
nrevner (strerkt overdrevet) denne anvendelse. 
En ung pige sprerret inde hos bjergmanden 
(sagnvresen) sammen med sine tolv brpdre kan 
frelse sig selv og dem, hvis hun daglig i 12 år 



samler kreruld og af fnuggene spinder og vrever 
12 skjorter (1). Et krer så på lang afstand ud, 
som var det behrengt med bjergfolkets hvide 
lagner og bleer (Thyholm; 2). - I en balladetype, 
der skriftligt kendes fra 1500-t, hedder det i 
mange varianter (3): roret var af det r\llde guld, · 
sejlet af det ageruld; de fem [vogne J var I.esset 
med ageruld; dugen var af ageruld; så vil jeg 
give dig en dug, • den kaldes ageruld (Sor\lleg
nen). Tilsvarende fra Frer\llerne: seglini v6ru av 
silkibondum, • togini (= tovene) av akurull (4). 
- Chr. Richardt digtede: 
Og huset fylder jeg med sul • og lrekre pind
svintryner; · fem kander porse\lll til jul · og fire 
kreruldsdyner! (5). 
Prresten Niels Blicher pr\llvede forgreves at karte 
og spinde krerulden, bedre var en blanding med 
fåreuld (6). C. G. Rafn mener 1796, at kreruld 
med breverhår eller silke kan forarbejdes til ad
skillige klredestoffer og til hattefilt; »når vore 
manufakturister engang fik smag på at benytte 
vore indenlandske produkter, skulle også b\llrn, 
som nu fylder Sllrene med tiggersang, fortjene 
deres f\llde ved at indsamle og rense sådanne 
produkter« (7) . 
1798 sp\llrger en bonde, om ikke Det kgl. Land
husholdningsselskab burde prremiere unders\ll
gelser af kreruldens nytte som spindstof (8), et 
par år senere fors\llgte en fynbo at karte, spinde 
og strikke en blanding af to dele kreruld og en 
del fåreuld, resultatet blev et stykke t\llj, »som i 
godhed fuldkommen kan srettes ved siden af om 
ej over det af fåreuld alene« (9). 1820 skriver 
I.egen P. J. Estrup, at der af kreruld, fåreuld og 
silke kan fremstilles filt til hatte og udstopning 
(10), 1838 kaldes vor plante endog nordisk bom
uld, fordi »den gemmer en meget fin fr\lluld, 
der g\llr stor gavn« som dynefyld, i stolesreder, 
slåbrokke og blandet med fåreuld »sk\llnne van
ter« (11). Endnu o. 1870 blev fr\llulden på landet 
anvendt til hattefilt (12). 
Når andre fors\llg slog fejl, skyldtes det, at krer
uldens fr\llhår er for glatte, spr\llde og uelastiske 
til at kunne bearbejdes maskinelt (13). 

LITTERATUR: (1) 488m 13f; (2) 488i 1,184; (3) 143 
2,60,234,248; 3,232 og 4,234,400; 488b 229; 228e tb. 
112; (4) 751 18; 321b 1,254-58 og 2,4; (5) 766e 79; 
(6) 77 1795,58f; (7) 739 1,500; (8) 924 1,1798,284ff; 
(9) 880 1809,130f; (10) 222 55; (11) 718 138; (12) 
783b; (13) Tidsskr. f. Textilteknik 1963,121f,127. 

ANDEN ANVENDELSE 

I reldre tid var det ret almindeligt, at almuen og 
navnlig fattigfolks b\llrn samlede kreruld til fyld 

i puder, dyner etc. i stedet for fjer, også til 
vuggedyner (Hanherred); men selv fruen på Aa
strup ved Vejle sendte sine piger efter engdun 
(1), thi »man hviler godt på kreruld« (Viborgeg
nen 1871; 2). 
Du ranke vrekst med hvide dun behåret, · når 
n\llden banked på i ufredsåret • for fjer man 
stopped dig i dynevåret Johs. Boolsen (3). 
Fnuggene egnede sig bedst som stopning i sofa
puder (4). Endnu 1924 blev de nogle steder, hvor 
man kunne samle store mrengder, anvendt til 
polstring (5), på SFyn så sent som under Anden 
Verdenskrig (6), og b\llrn bruger dem stadig til 
deres dukkepuder (7). 1941 lod föreningen 
Dansk Arbejde nogle landsbyskoler i Vendsyssel 
sarnle kreruld til fors\llg som stoppemateriale i 
Nordisk Fjerfabrik, men det viste sig, at fnug
gene hurtigt knustes til st\llv (8). 
Ren kreruld blev fors\llgt anvendt til lampe
vreger (9), også på Frer\llerne (10), samt papir 
(9). Strenglerne blev i Jylland brugt til fletning 
af finere kurve (11), og småkårsfolk snoede t\lljr 
og reb af dem 12), endvidere tjente de til klrede
b\llrster, livib\llrster og kalkkoste, hvormed man 
navnlig på halv\llen str\llg livi (en vrelling af ler 
og kog\lldning) og kalk på lerklinede vregge (12, 
13); snoet draggrres blev også brugt til at binde 
om trrestavene i vreggene (12). 
Kreruld plukkes til vasepynt, f.eks. på dragkisten 
(14), og en lille pind omviklet med kreruld er 
b\llrns »får« (Jylland; 15). 

LITTERATUR: (1) 77 58f (1795); 57c 3,1812,113 
(VJyll.); 398 1806,47; 488/ 3,13,95; 488g 3,54,58; 
228b 59; 353 42; 328e 118; 520 60; 634 15149 VHan
herr.); (2) 783b; (3) 88 32; (4) 510 3,689; (5) 599 511; 
(6) 107 1946; (7) 854 22,1962,24,57; (8) 725 17/9 
1941; (9) 739 1,1796,500; (10) 518 177; (11) 854 4, 
1936,65; (12) 328e 55f; 342 8,1914,27f,82f; (13) 488/ 
3,95; 854 11,1942,22; 634 18754 (Himmerl. o. 1890); 
(14) 634 12077 (Jyll.); (15) 730b 49. 

VARSLER 

Et i Jylland meget udbredt rim l~d: /1/m i mosen 
· gi'r gryn (eller tarr, boghvede) i posen, dvs. 
mange kreruldstotter lovede et godt boghvedeår 
(1), og fr/m i te mos • gi'r f\lldder til hus' = 
mange barnef\lldsler (VSlesvig; 2). Stod kreret 
hvidt af fyn, skulle de »enten flyve eller flyde 
bort« ;>: man måtte vente enten et stormfuldt 
eller regnfuldt efterår (3), så h\llet skulle sejles 
hjem (VJylland; 4). Den tid krerulden blåstrede 
(blomstrede, også om store hvide skyer), gav 
k\llerne lige så megen mrelk som efter kl\llver 
(VJylland; 4). 
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F~n'en skal gennem kyndelmissenat 2/2, om det 
også skal vrere gennem en jemhat ;): trossen 
jord (S!,:inderjylland; 5), sml. påskelilje s. 209. 

LITTERATUR: (1) 999b 191 (1815); 783b (Slesv.); 
488 4,1880,374; 328c 83; 328e 118f; 520 59; (2) 228e 
l,388f; (3) 488 6,273; (4) 328e 118f jf. 228e 1,92; (5) 
783b (Slesv.); 228e 1,380 (Agerskov). 

PROSA 0G POESI 
Ud over mosen sig spinder • kreruldens hvide 
silke, · rytmisk for vinden den vugger • på 
slanke, svajende stilke. • • Jeg nrenner ej at be
trrede · den florlette skinnende hynde, • ej at be
r!,:lre dets kyske, • jomfruelig fine ynde Jonna 
Riegels (1). Krerulden frelder • sit lyse silkehår 
Edv. Blaumuller 1894. Krerulden t!,:lrred sin våde 
paryk Jeppe Aakjr,er (2). Kreruld lregger mod 
min kind · duskens hvide silke ind Carl Dum
reicher (3). Kreruld med flagrende faner Achton 
Friis (4). De hvide, tindrende kreruldsfaner, • Jig 
silkeduge med s!,:ilvers!,:lm, • der srelsomt minder 
om trrek af svaner • på !,:ide vidder - en tundra
dr!,:im Olat Andersen (5). Sorte moser · med krer
uldens silkehreng Anton Andersen (6). Uvirkelig, 
tyst og sl!,:iret • bag stammer med strenk af lav · 
d!,:iser i sommernatten · kreruldens hvide hav. · · 
En sl!,:iret, fantastisk ånde • str!,:lmmer fint om sig 
selv • som pust fra usynlige munde • mystisk og 
fjernt hvor du går Carl Joh. Frederiksen (7). 
Alfer danser om kildens vreld • i tågesk!,:irt og 
kreruldstr!,:lje Jeppe Aakjr,er (8). Fra krerulden 
fl!,:lj • i h!,:isten de hårede fr!il over kokkeme, · 
mosen blev olding med snehvidt i lokkeme J~r
gen Vibe (9). B!,:illeuld • ligner vat · sat på fine 
pinde, • stukket ned i t!,:lrvejord, • hvor de stre
digt står og gror, • mens de frie vinde · leger 
timelang tagfat • med det bl!,:ide vat. · · I store 
moser er der stadig vat og jod [t!,:irvesmuld] · til 
dens vilde blod Grete Friis (10). 

LITTERATUR: (1) 768 37; (2) 1002i 30; (3) 206 9; 
(4) 269b 2,134; (5) 27c 33; (6) 19c 7; (7) 264 11; (8) 
1002d 139; (9) 967 54; (10) 270b. 

Star, Carex 
Slregten STAR er i vor flora reprresenteret med 
over 50 arter, hvoraf mange gror på fugtige ste
der. De trekantede strengler og grresagtige blade 
danner hos mange arter trette tuer, han- og hun
blomsterne sidder i samme eller srerskilte aks. 
Etnobotanisk er oftest tale om SAND-SrAR, Carex 
arenaria, der er meget alm. på klitter og heder; 
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jordstrenglerne kan blive adskillige meter !ange, 
akset af sammensatte gulbrune småaks har hyp
pigt lange st!,:ltteblade forneden. Endvidere den 
friskgr!,:lnne BLJERE-STAR, Carex vesicaria, med 
25-60 cm h!,:ije, skarpkantede og ru strengler og 
2-3 tykke gulgr!,:inne aks med opblreste frugter; 
temmelig alm. i moser og ved s!,:ler; TYNDAKSET 
STAR, Carex strigosa, danner 30-60 cm h!,:ije 
tragtformede og lysegr!,:lnne tuer ved skovbrekke 
hist og her i S0Jylland og på Fyn; KNIPPE-STAR, 
Carex pseudocyperus, er en smuk gulgr!,:in 40-80 
cm h!,:ij plante med ret brede ru blade, et enkelt 
brungult hanaks og 4-6 tretstillede hrengende 
hunaks; hist og ber ved s!,:l- og åbredder, i dybe 
moser; ToP-STAR, Carex paniculata, er alm. i mo
ser og på sumpede s!,:lbredder, de 40-80 cm 
strengler brerer en topformet blomsterstand af 
gråbrune aks. 
Star o. 1450ff (staer, strerre etc.), stargrr,es o. 
1510ff, måske beslregtet med tysk starr 'stiv', 
dog snarere til norsk staur 'prel, st!,:ltte' jf. dansk 
staver; indgår i mange stednavne, f.eks. Starbrek 
1219 (Lres!,:l), Strerrede o. 1370 (SSjrelland), Strer
krer 1399ff (Viborg amt), Strermose 1499 (VLol
land). Rommegrres, romele, ramminge, ramle 
etc. 1564ff, M!,:in, S!,:inderjylland, af norsk dia
lektord rome = lamhed i k!,:iers ben og hentyder 
til plantens formodede skadelighed for kvreget, 
sml. benbrrek s. 207; sr,eg 1755ff Jylland, beslreg
tet med sav (latin seco 'skrerer'); skr,eregrt:es 
1793ff Himmerland, S0Jylland, MFyn, MSjrel
land, Bornholm. 
Frer!,:lerne: st~r o. 1780ff (også til marehalm), 
mogras (oprindelig til kreruld og siv), bort5ur, 
bort5gras (også siv) måske til bar<5a = langt 
snoet blad; steyrur, st~rur også om prel, spids 
stang. 

SAND-STAR: sener 1558ff, bakkerod og -grr,es 
1794-1837, Jylland, senegrr,es 1795ff Thy, VJyl
land, margrr,es 1790 vokser ved havet jf. mare
halm s. 128, stengrr,es 1806-21. 

LITTERATUR: 689 l,273ff; 148 9,231 og 11,124; 
751 35,167f,224. 

ANVENDELSE 
I nogle jyske egne blev af Sand-Stars !ange seje 
jordstrengler snoet reb (1), snoet eller flettet t!,:ljr 
til får (Thy 1800) og k!,:ier (vestjyske klitegne; 2). 
Om vinteren blev af strengleme lavet bånd til 
kornh!,:isten (3), kornneg, h!,:i og halm (0Fyn; 4), 
simer af de t!,:lrre strengler blev brugt til at binde 
taget med og var nresten uforgrengelige, men de 
hvasse kanter gjorde trekkemandens hrender hud-
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