
4880 69,154; (31) 839 19; (32) 697 (1648) 129; 615 

(1763)30; (33) 278 2,1929,80; (34) 408 1854,78; 588 

1930,87f; (35) 83 34; (36) 634 19701; 725 10/12 1964; 
(37) 634 10481; (38) 81 39; (39) 228g 1,178; 83 245f; 
634 19188, 12173; 12680 (Langeland); (40) 634 

19701; (41) 83 138,47; (42) 752 110; (43) 65 4/10 
1943; 634 10481; (44) 839 20; 161 1906/23:3287; (45) 
227 23,1913,559; 599b 2,137; (46) 83 257; 510 2,332; 
(47) 83 67. 

ANDEN ANVENDELSE 

T~rret og ituskåret st~vbold kunne anvendes i 
fyrt~j (1) og til r!iSgning af t!iSnder, kister etc., 
hvori man om vinteren opbevarede br!iSdkorn 
(SSlesvig o. 1900; 2); endvidere benyttet som 
nålepude, evt. betrukket med stof, fordi nålene 
ikke rustede deri (VJylland; 3). Drenge sparker 
fodbold med de modne frugtlegemer og trykker 
på reldre elastiske, som er bilers »babuhorn« (4). 

FLUESVAMP lagt i skål med mrelk eller et mrelke
eller !iSldekokt deraf drrebte fluer og vreggelus 
(5); det kunne ske, at en kat drak af mrelken og 
d!iSde (Lres~ o. 1900; 6). Ildelugtende svampe 
kogt i vand med srebe og svovl fordrev kålorme, 
jordlopper o.a. ut~j (7) . 1589 skrives, at »r!iSget 
svamp« ikke hjrelper mod fluer (8). - Som teg
ning eller figur anvendes fluesvampen hyppigt 
omkring juletid (i förbindelse med nisser og 
trolde); en sammenslutning af kunstmalere i Aal
borg hedder »Fluesvampen«. - Pigeb~rn anbrin
ger dukker foran frugtlegemets »bord med r!iSd 
dug« (9). 
Fund af FYRSVAMP i bopladser fra stenalderen 
tyder på, at frugtlegemet allerede da blev be
nyttet som frengstof ved ildg~ring med gnister 
af flint eller svovlkis (10). I Harpestrreng-hånd
skrifter fra 1400-t nrevnes, at ild kan trendes 
med bjergkrystal og tundr.er, en fyrsvamp (11). 
Anvendelsen i fyrt!iSj nrevnes f!iSrste gang 1684 
(12). Gamle svampbefrengte trreer blev gerne 
vrernet for at samle frugtlegemerne; kogt i salpe
terlud, m!iSrbanket og atter kogt frengede de 
bedre gnisterne (13). Rivesvampen skulle koges 
og derefter bankes sammen til en sammenhren
gende masse, eller man gik med strimler deraf i 
lommen og rev et stykke af, når der skulle tren
des ild (o. 1850; 14). Til stensprrengning brugte 
man en lang strimmel fyrsvamp (Zach. Nielsen i 
fortrell. Terkel Stenhugger); besrettelsestidens sa
bot!iSrer hentede fyrsvampe fra skoven, de blev 
regnet for bedst til hjemmelavede lunter. - Fyr
svamp er anvendt som konsol eller hylde, f.eks. 
under entrespejl. 
En lim skulle kunne koges af brevresvampe (15). 



Heksenes ridt Sankt Hansnat. Tegning af Hans Teg
ner i Illustreret Tidende 25-1- 1885. 

LITTERATUR: (1) 182 2,1804,239f og 3,1805,356; 
(2) 634 16683; (3) 839 18; (4) 107; (5) 1004 (1634) 40, 
44; 451b 53; 696 27; 398 1806,939; 328/ 1,40; 228e 

148; (6) 634 17923; (7) 282 (1852) 53; (8) 760 686; 
(9) 730b 90; (10) 144 4.2,1934, nr. 11; 637 1970,239f; 
(11) 343 181,231 jf. 914 1,26; (12) 588 1930,78f; (13) 
588 1930,49; 615 (1763) 30; (14) 955 1926,12; 328 1, 
120; (15) 398 1806,943. 

BRAND 0G RUST 

BRAND og RUST er frellesnavne for plantesyg
domme, der skyldes mikroskopiske snyltesvampe. 
Hos brand danner svampenes sporer (forme-
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ringsorganer) en m!,'Srk,k!,'Snr!,'Sglignende st!,'Svmasse 
og akset bliver ligesom »forkullet« (brrendt), 
mens den anden gruppe svampe giver gule, r!,'Sde, 
brune eller sorte »rust«pletter på vrertsplantens 
strengler og blade. Brandaks er også kaldt dlj)v og 
rlj)jk (Jylland; 1). 
I reldre tid var brand en af de almindeligste og 
mest frygtede sygdomme, der isrer angreb hvede, 
byg og havre; hvede- og bygmarkerne var des
uden ofte inficeret med rust. Man skelnede dog 
ikke skarpt mellem de to benrevnelser. 
Til midten af 1800-t var kendskabet til plante
sygdommenes biologi meget mangelfuldt, og der 
nrevnes en lang rrekke formodede årsager. Brand 
opstod, fordi der ikke blev trendt Sankt Hans 
blus og heksene derfor kunne ride over mar
kerne, eller fordi man havde båret antrendt 
brrende ud af huset i tiden fra ploven kom i jor
den og til kornet spirede (2) - endvidere som 
f!,'Slge af »giftige tåger« o.a. uheldigt vejrlig, 
f.eks. havgus fulgt af varme og vindstille, for 
rigelig g!,'Sdskning, ugunstige jordforhold, in
sektangreb, såning og h!,'Sst i utide eller (Born
holm) sreden blev svedet af lynnedslag (3), i byg 
på grund af for strerk k!,'Srning (4), i havre fordi 
den blev h!,'Sstet umoden (5), i hvede som f!,'Slge 
af vindstille efter regn, så aksene flere dage var 
våde (6) . Meldr!,'Sjer (s. 23) er »en sygelig udart
ning, når blomsterakset bliver uskikket til at 
modtage befrugtning«, dug om sommeren og 
specielt St. Hans nat kunne frembringe meldr!,'Sjer 
(7) , og rust »en slags fork!,'Slelse af planterne«, 
isrer efter et brat skifte fra varm til kold luft 
(1822) ; der nrevnes også megen nedb!,'Sr (8) . 
Mange rustpletter på marehalmen varslede me
gen rust i rugen (Viborgegnen 1871; 9) . 
Nogle b!,'Snder mente, at intet menneske kunne 
bekrempe brand uden at bruge »utilladelige vi
denskaber« (magi, trolddom). Andre pr!,'Svede at 
afvrerge sygdommen med rustne nåle (stål) i 
gl!,'Sdende kul eller ved at tegne kors i korndyn
gen (10) eller så fra en nyvasket borddug (1600-
t; 2). 
Mistanken blev dog tidligt rettet mod svampene. 
1775 gjordes fors!,'Sg med sporer af st!,'Svbold på 
byg og havre (11). 1807 fastslog N. P . Sch!,'Sler i 
Hammel, at sporest!,'Sv er brandens »smitstof«. Se 
videre berberis bd. 2. 
Midler mod brand var bl.a. anvendelsen af over
gemt såsred og lreskning eller bejsning med ajle, 
kalk- eller saltvand, alun, svovlsyre, trreaske, 
fra o. 1860 navnlig opl!,'Sst blåsten (kobbersulfat) 
og i nyere tid kviks!,'Slvprreparater. Det blev an
befalet at afskalle brandet hvede f !,'Sr formalin
gen til menneskef!,'Sde (12) . 



LITTERATUR: (1) 420 1808,169; 839 23; 450 247; 
941 114; (2) 488i 424; (3) 318 (1839) 172; 510 1,268; 
907 (1839) 165; (4) 605 94; (5) 201 (1842) 376; (6) 
812 (1843) 383; (7) 690 14,72; 201 370; (8) 136 (1822) 
220; 102 (1828) 185; (9) 783b; (10) 191 2,389,391, 
393,419; (11) 916 2,1833,27,33f; (12) 728c 2 (1767, 
Lolland); 78 (1839); 549 95; 825 57f. 

Nogle snyltesvampe forårsager »heksekoste« 
tr:eer, se birk s. 245. 

lIEKSERINGE OG ANDEN OVERTRO 

Nogle svampearters mycelium breder sig kon
centrisk udefter og der opstår cirkler, hvori gr:es
set har en frodigere v:ekst og mS}rkere grS}n 
forve end uden for. Der kan også v:ere en vissen 
zone langs kanten. Man tydede det derhen, at 
ovematurlige v:esener havde danset her og ned
trampet eller afsvedet gr:esset. F:enomenet blev 
kaldt elledans 1793ft, ellef olkets danseplads 

1841 og heksering o. 1870ff (1). »Fra solned
gang til hanegal danser de [ alferne] i måneskin 
på enge og hS}je, i grS}nne lunde og dale; om 
morgenen ser man deres spor i <luggen, og gr:es
set vokser frodigt og mS}rkegrS}nt i rundler« N. 

M. Petersen (2) . Eller ringen opstår, hvor fonden 
om natten har pint heksene; man skulle vogte sig 
for at gå hen over og skulle spytte tre gange 
(1819; 3); den skyldtes heksenes natlige svingom 
med Gammel-Erik (fonden) (4), var bjergfolkets 
eller troldfolkets dansested (Jylland; 5). 
Overtroen gav anledning til to svampenavne: 
elledans-bruskhat, Marasmius oreades, og hekse

ring-paddehat, Tricholoma personaturn, begge 
1869ff, eller heksering-ridderhat 1895ff: For
nemme ridderhatte • er stilfuldt stillet op · med 
anstand som til dans. • Som hoffolk silkeglatte · 
i hvide flS}jelshoser • de danner heksekrans Aage 

Reiter (6). 
Andre forklaringer gik ud på, at hekseringen op
stod ved lynnedslag (7), hvor hest eller ko :eltede 
jord og gS}dning sammen i tS}jrslaget, og hvor 
skovens dyr lS}b efter hinanden (8). En ellipse
formet figur i gr:esset ved Keldby MS}n skyldtes 
iflg. sagnet, at blod fra henrettede lS}b ud over 
et kar og v:edede jorden omkring det (9). - Se 
også grms (nS}gen plet) s. 84f. 

H:evngerrige hekse blev beskyldt for at s:ette 
troldsm(6r (svamp) på en dS}rkarm, mS}ddinger, 
v:egge o.a.; det skulle S}del:egge husdyrene eller 
hindre, at man fik smS}r af flS}den. Men lagde 
heksen selv noget heraf i sin k:eme med vand, 
kom smS}r efter få slag (10). For at afslS}re den 
skyldige (hun blev såret, kom til stede), skulle 

man s:ette troldsmS}rret på glS}dende jern (Bars
mark o. 1700), br:ende det i ubrugt potte over 9 
slags tr:e (L:esS}), l:egge det i menneskeskarn eller 
til tS}rre i skorstenen, derefter hakke det itu med 
en S}kse på br:et med salt, lade bS}sse dermed 
eller l:egge det i hjulnav og kS}re dette hurtigt 
rundt (11). 
På Aagaard i VHanherred blev en vogn smurt 
»i fondens navn« med troldsmS}r, og den fS}rste, 
man mS}dte under kS}rselen, var heksen (1735, 
rettergang herom efter klage fra pr:esten; 12). 
Forelsket pige fik heks til at s:ette troldsmS}r alle
vegne i en gård; man samlede det til en mand, 
som stak sin kniv deri, og blod flS}d ud; samtidig 
fik heksen et sår i det ene lår (13). »Om nogen 
Satans lemmer har slået troldsmS}r på dine dS}r
stolper eller v:egge: tag halsen af et tilberedt 
hareskind, sy en vel st:erk pung deraf, kom 
troldsmS}rret deri, l:eg det på en stok, tag en 
S}kse og slå med hammeren i dj:evelens navn og 
bind det vel, så mister de deres helsen og bliver 
sengeliggende; men slår du med :eggen, så mister 
de livet« (S}stjysk cyprianus; 14). 
Morgenen efter Sankt Hans aften fondt man 
klatter af heksesmS}r i gr:esset og piletr:eer, tabt 
af heksene undervejs til Troms kirke, og i hS}
stens tid lå det som en hvidgul, meget tung 
masse i toppen af havrenegene - »det lignede 
stivnet kalvesuppe« (Jylland; 15). 

StS}vboldens sporepulver skal kunne blinde S}j
nene, for:eldre advarer bS}mene mod at rS}re ved 
svampen (16). Ellefolk tog »troldhatte« og drys
sede deres stS}V i S}jnene på mand, der havde be
luret dem, og han blev blind (Asn:es; 17). 
Lå en kartoffel på eller i marken vinteren over, 
blev den til en ulvefis = st!ilvbold (18). 
Mod hS}stens slutning undersS}gte man på Fal
ster, hvor mange »kom« (sporehuse) der lå i 
kornskmppen, den lille skålformede redesvamp, 

Cyanthus; flere eller f:erre spåede i dalere prisen 
pr. tS}nde kom (19). 
I jyske talemåder: Han ovrer (bryster sig) som 
en lus i en skurvehat; jeg stikker ikke op for en 
skurvehat (ironisk ved slagsmål); jeg kender 
krudtet, sagde fanden, de skS}d efter ham med 
en ulvefis, stS}vbold (20). 

LITTERATUR: (1) 973 1,41f; 605 98; 690 7,1055; 
sml. 267 7,1964,332ff; (2) 716 107; (3) 891b 2,105; 
(4) 869 17,1920,46; (5) 488j 1,294; (6) 761c 8; (7) 
839 18; (8) 488j 5,49; 783b; (9) 161 1906/23:622 
(1925) sml. 488q 56; (10) 488i 6.2,80-90,186,243,309; 
(11) 769 105; 644 221,225 sml. 488i 6.2,88f,215f,309; 
488j 1,285; 466 175; 83 242f; (12) 488 4,1888,213f; 
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488i 6.2,89 sml. 794 4.2,1914,418f; (13) 488 8,1886, 
264f; (14) 228e 3,855; (15) 488 6,293; 488i 6.2,90,155; 
(16) 615 (1763) 28f; 466 175; 328e 125; 1005 30/10 
1949; (17) 24 26; (18) 228e 3,972; (19) 438 6; 839 19; 
830 8,1888,38f; 308b 256; (20) 228e 3,342; 488d 237, 
471. 
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Dremonisk og lokkende nymfe på r(Jd fluesvamp, 
denne efter folkeovertroen udformet som en gam
me/ mand. Radering af Louis Moe. 

PROSA OG POESI 

Overalt skyder de frem, disse efterårets lyssky 
b!l\rn, snart som en klynge runde hoveder, der 
trykker hinanden for at kigge frem, snart som en 
flat hat på en tynd stok eller som en nedslået 
kinesisk parasol. Underlig fugtigt, muggent lug
ter de - som den indelukkede luft i den gamle 
pavillon. Sophus Bauditz, Hjortholm (1896). 
Paddehattenes skarer [skyder] frem, pludselig, 
som ved trylleri. Enkeltvis eller i klynger, regel-
1!1\st spredte eller i kredse som til runddans 1!1\f
ter de deres hatte op over muld og 1!1\v og bryder 
med deres fantastiske former og brogede farver 
skovbundens triste n!l\genhed og efterårsd!l\gne-
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nes monotone gråt i gråt. Paddehattene er sko
vens mystiske troldefolk, tilh!l\rende en hemme
lighedsfuld, usynlig underverden, der lever af 
det faldne l!l\vs henrådnende ligdynger og, når 
alt andet d!llr, dukker op fra en lysrred m!l\rke
tilvrerelse, klreder sig i pralende farver og svul
mer i k!l\dfuld kraft, fyldende luften omkring sig 
med en srert betagende lugt af forkrrenkelighed 
og d!l\d. J. 0. B{5ving-Petersen (1). 

0glekolde vresener, Jet slimede, ofte med vorter 
og skrel, nogle kridhvide som d!l\dninger, andre 
pralende blodr!l\dt eller spanskgr!l\nt af deres for
gift. Svampe kommer gerne frem i flokke, det 
kunne vrere dvrerge, der er ved at gå i jorden 
fordi man overrasker dem . . . Det er sleve i 
troldt!l\js hrender, der r!l\rer koloritten sammen af 
råd. Og det ses, farvemes glidende overgange -
såsom oliven til violet, rosa til kakaobrunt - er 
ofte djrevelsk raffinerede . . . Horngråt, skiden 
okker, rust og sod, ametyst og citron spirer op 
af jordbunden, man overraskes af et teglstens
r!l\dt som i stenbiderens lever og af kulsort blrek 
i en p!l\l ... Endelig - hvilken part af skovnatu
rens samfund har fostret en sådan rigdom af 
dubi!llse former? Kun de underjordiske - samt 
Bosch og Bruegel - er det givet at udp!l\nse slige 
vrekster af en fantastik langt hinsides det skabtes 
normale lave. Om nogetsteds oplever man gro
tesken lyslevende i svampenes dunkle virkekreds, 
selve »den omvendte verden«, alle hybriders pa
radis ... Et knippe af brilleslanger opstiger af et 
svovlbad - kreppen rager straks den giftige yngel 
ned af b!l\gest!l\det. Hvad skal jeg mene, når jeg 
ser !1\sters kravlende i trreer og hjerner brevrende 
på pinde? Man plukker et blåt !1\je, en overmo
den svulst, en bullen tommeltot. Koralstokke 
under sne, allerkrereste parasoller fra Kina, en 
snebold der st!l\ver ... Christian Elling (2). 
På m!l\re stubbe sp!l\ger paddehatte • som gen
frerd af de d!l\de sommerblomster Knud Wiin
stedt (3). Der gror en forunderlig yngel herinde 
i granskovens dyb, • halvt som planter at skue 
og halvt som skinnende kryb, · svulmende snart 
af edder og fyldte med rådden dunst, • snart i de 
fineste farver og st!l\bte med nrensom kunst, · · 
Sarte som porcellrenet, lilla og elfenbensmat, · 
skinnende r!l\d som purpur den giftige fluehat, · 
lysebrune som fl!l\jl, flammende gule som svovl, · 
spinkle som s!l\lvklokker sprede og plumpe af 
form som en skovl Otto C. F{5nss (4). Der b!l\lger 
i luften om dem • en gravkammerduft, der for
treller, • at d!l\den har gemt sin snigende gift · i 
deres hvide lameller Thorkil Barjod. Kun skur
vehat med hreslig l!l\d • besvangres af naturens 
d!l\d Johannes V. Jensen (5). Anl!l\bne som me-



taller, • grj6n ir og rj6dbrun rust - • som lilla ame
tyst • og skinnende koraller, • står skovens pad
dehatte • som palmer på en kyst Aage V. Reiter 

(6). Renad engen lyser svampes parasoller, · 
gule, spankende med grå lameller Sophus Claus

sen; og svampene sad med et fosforgr~nt skrer · 
som giftgule sokker om småbitte treer Harald H. 
Lund (7). Fem gamle lasede stoddere • • de skal
dede isser og nakker • lignede giftige svampe Si
gurd Swane (8). Små drinks skyder op af disken 
· som brogede paddehatte, • side om side med 
maskuline sjusser Leo Estvad (9). Og inde i sko
vens dyb • skinner de hvide blrekhatte · som 
vokslys i mj6rket Otto Gelsted (10). Kantareller · 
med smag af krelder • har skovens alfer og 
kloge trolde •med dyb kemi • beredt en vandrer 
Otto Gelsted (11). Thi aldrig er Danmark så då
rende sk~n • som når bag den brerfyldte, r~d
nende r~n • den ridderhat blåner i <luggen Jeppe 

Aakjrer (12). Som orgeltoner smager I, o mork
ler ·fra mj6rke skove, hvor de blonde piger •jer 
samler ind i blå og gule forklre'r Piet Hein (13). 
H~jt hvrelvede og flotte • rj6rsvampe som en 
stab • marskaller trreder an; • og forrest Berna
dotte • med kniplinger om halsen - • den store 
Karl Johan. Aage V. Reiter (14). 
[ Champignon J: hvor svampene titter frem · i det 
grj6nne som snehvide reg. • • Å, pluk forsigtig! 
Den er så skj6r, • den lille kuplede hat, • så el
fenbenshvid mod den mj6rke grund, · med huden 
som atlask glat. • Der stiger af den en <luft af 
jord • fra muldens k~lige krelder, • og indeni har 
den silkefor • og rosenr~de lameller Otto C. 

Frpnss (15). Oh, symfoni i smagen, champignons! 
· Oh, gammelt viskelrer i konsistensen! · Og, oh, 
champagnepropper i facons! Piet Hein (16). Otto 
C. Fj6nss, Champignoner (17), Harald H. Lund, 
Syv champignons (18) . 
St~vboldenes - bovistemes visne karduser, når 
jeg giver dem et rap med stokken, udsender de 
en sky af gulgrj6n rj6g, der leder tanken hen på 
strerke ting, på karry - eller sennepspulver Knud 
Poulsen (19). St~rst lune hos alle skovens vrek
ster sporer man i den lille stj6vbold, som spyr et 
brunt pulver fra sig, når man trykker den ven
ligt på maven. Det står oven ud af hatten som 
r~gs~jlen fra en lille orkan. Pist! siger det spredt. 
På den måde leger stj6vbolde også lama. lb Paul

sen (20). Ganske små stj6vbolde, der ser ud, som 
om de var dryssede med klid eller juletrresglim
mer Ellen Raae (21). - Mindet g~r mit hjerte til 
en st~vbold • der fint fordunster • og bli'r til et 
• med smertens tunge ler. Grete Bendix (22). 
(Fluesvamp): flagrj6de hat, pyntet med hvide 
småklude, <ler ligesom tilfreldigt er strj6et ud 

over dem, tager sig strålende ud mellem efter
årets brogede bål af brogede blade (23). - Den 
tyste, dunkle sti, • hvor fluesvampe ulmed · som 
trendt ved hekseri. - Dengang der [sprang] nis
ser over •alle mossets gr~nne tuer Birthe Arnbak 
(24). Fluesvampens flammer • lyser i det grj6nne 
· som flrekker af karmin Aage V. Reiter (25). 
(Stinksvamp): de mrerkelige heksereg, tunge og 
bl~de gråhvide kugler, der med en hvid navle
streng er forbundet med deres underjordiske 
moder, og udsprunget: med en grubet, oliven
grj6n og toppet hue på den lange, vokshvide og 
cellede krop: naturens underlige påfund Inge
borg Raunkirer (26). De hvide benkugler, der 
fl~d på billardets gr~nne bund som runde hekse
reg Otto Rung 1906. Obskj6n og vederstyggelig 
synes man den er; men også den har et nyttigt, 
ja oph~jet hverv at udf~re ... den [nedbryder] 
det fr~nnede og bedrervede og uddrager af 
dj6dens smuldne rester de vrerdier, som livet har 
brug for i sit evige kredsl~b. - Da segned pigen 
• betynget og r~d • og trykkede dybt mod sit 
jomfrusk~d • en knejsende svamp • med skj6r
vrevet hat, • der stod som en fallos i skovenes 
nat Hans Hartvig Seedorff (27) . 

Stinksvamp. (ES). 
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