
ler hjemme med mrelk og sukker til, nogle ste
der blev de også syltet og betragtet som gavn
lige for sundheden (2), af andre som usunde, de 
blev sredvanligvis ikke spist i gårdmandshjem, 
revlinggq>ld regnede man for en fattigmands
ret, men brerrene var gode til at srette kuls,Sr 
på grs,Sd, vrelling etc. (3), på Skernegnen syntes 
man, at syltets,Sj og saft af brerrene gjorde an
dre retter for sorte; saftsuppe og grs,Sd skulle 
helst vrere rs,Sd (4). I SVJylland havde bs,Srnene 
en srerlig »revlingpotte« af brrendt ler til at 
samle i (5). Fattige bs,Srn i VJylland blev, når 
de var sultne, ofte sendt ud i heden for at 
plukke og spise sortbrer, der var et vresentligt 
tilskud til mange hyrdebs,Srns dagligkost (6). 
Dig, revlingris, jeg kender nok • såvel som he
dens sorte kok [urfugl] - • de hyrdedrenge 
svrerter du om munden, • ham på et andet 
sted. - Du holder bunden • den bisselystne 
ko . .. St. St. Blicher 1844 (7). 
Man måtte vogte sig for at få et ildesmagende 
insekt sortba!rkongen, -manden, -tyven med 
brerrene i munden, og fårene blev syge af at 
rede for mange sortbrer (8). 
Bs,Srn tog undertiden sortbrer med i skole og 
solgte dem for 5 s,Sre pr. pot (Klim sogn o. 
1900; 9); de lå o. 1900 til salg på Viborg torv 
(10), 1861 ansloges, at der i de vestjyske klitter 
årligt kunne samles ca. 1.500 ts,Snder revling
brer (11). 
Brersaften blandet med vand giver en lreske
drik for bonden - »vistnok at foretrrekke for 
det usle s;Sl, som han i sommerens ls;Sb skyller i 
sig« (1837; 12). 
Frers,Serne: brerrene såmles og spises af bs,Srn og 
unge mennesker (1800; 13), saften er fra gam
mel tid blevet drukket som vin, dekokt af brer
rene som saftdrik til grs,Sd o. lign. (14). 
Grs,Snland: frugterne holder sig på busken fri
ske hele vinteren og samles i store mrengder; 
man siger, at de skal have den fs;Srste sne. Spi-
5es sammen med små stykker srelsprek som en 
slags dessert, grester trakteres fra et forråd af 
brer (15), o. 1850 bliver den indsamlede mreng
de anslået til ca. 1000 ts,Snder a 139 liter (16). 
Grs,Sn revling tjener fårene som vinterfoder 
(17). 

Efter St. Hans dag 24/6 ·smager brerrene vam
melt og kan eller må ikke spises, den nat rider 
heksene hen over og spytter på dem (Viborg
egnen o. 1870; 18), har trolde, hekse eller fan
den pudset sko og sts;Svler med brerrene (Jyl
land; 19), sml. brombrer bd. 3. Man siger også, 
at brerrehe hen på året bliver uspiselige, fordi 
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rreven pisser på dem (sydvestjyske hedeegne; 
20), jf. navne s. 347, og når a! swåtba!rman har 
tisset på dem; det lille insekt bider brersamlerne 
i treerne, hvis de opholder sig for lrenge ved 
buskene (MJylland o. 1890; 21). 

LITTERATUR: (1) 49d 2,161f; (2) 520 58; 854 20, 
1958,80f (Ribe amt); 634 11500 (Hunderup s.), 12173 
(Himmerl. o. 1890), 12519 (Ls,Sgumkl.lands.); (3) 634 
13933 (SVJyll.o.1900), 12233,12181 m.fl.; (4) 634 
12248,13356 (o. 1800); (5) 257 1,1903,42; (6) 328c 
20,328e 29; (7) 78c 41; (8) 328e 139,146; (9) 634 
15149; (10) 634 12144; (11) 32b 172; (12) 718 1837, 
157; (13) 518 213; 398 1821,996f; 597 87; (14) 947 
2,1922,40; (15) 398 1821,996f; 299 24,1918,308; 315 
1955,33; (16) 811 2,1888,421; (17) 315 1955,147; 
(18) 783b; (19) 466 169; 488i 6.1,145; (20) 257 11, 
1944--47,644; (21) 634 12248,12356. 

LJEGEMIDLER M.M. 

Brersaften gives bs,Srn for mreslinger, den ts;Sr
rede og knuste rod strs,Ss på sår med ds,Sdt ks;Sd 
(1837; 1). Revlingbrer blandet med harefedt 
bindes på hest såret af pileskud (o. 1750; 2). -
Frers,Serne: folk som spyttede blod, mest som 
fs,Slge af sks,Srbug (vitaminmangel), drog til 
fjelds og spiste revling- og tyttebrer (3). 

Mange sortbrer spår et godt rugår (4). 

På mossets pude . . . basunerer revlingen sin 
negerkind Kaj Munk (5). Ss,Sren Noe-Nygaard, 
Revling (6). 

LITTERATUR: (1) 718 1837,157; (2) 83 112; (3) 
64 29/11 1957; (4) 488g 1,47; (5) 616c 54f; (6) 650 
124-27. 

Ahorn, L0n, Acer 
AHoRN, Acer pseudoplatanus, er fuldvoksent et 
middelhs,Sjt trre med smuk hvrelvet krone og 
store femlappede, uregelmressigt takkede blade 
på !ange, ofte rs,Sde stilke, de små grs,Snlige 
blomster sidder i hrengende klaser. Spaltefrug
ten deler sig i to ns,Sdder, hver med en ca. 3 
cm lang netåret vinge (vindspredning). Almin
deligt plantet ved bebyggelser og veje, og for
vildet (selvsået). 
SPIDSL0N, Acer platanoides, minder om ahorn, 
men er mindre, og de grs;Snliggule blomster sid
der i en opret halvskrerm; bladene og de unge 
skud indeholder en hvid mrelkesaft. Ns;Sddernes 
vinge er lrengere, bredere og mere udsprerret. 



Ahorn anvendes i vid udstrrekning til bygning af musikinstrumenter. Musikalsk aftenselskab i Christian 
Waagepetersens hjem i Store Strandstrrede. Maleri af Wilhelm Marstrand, 1834. Frederiksborg Museet. 

lndvandret for mindst 6000 år siden, plantet 
almindeligt i haver, ved veje, trreffes vildtvok
sende på 0 og SFyn, 0Lolland, Falster, MS'ln, 
SSjrelland og navnlig på Bornholm. 
Ahorn o. 1700 fra tysk, beslregtet med latin 
acer ( = spids, skarp - muligvis om bladet) Ii
gesom ter fra 1500-t, i Angel, SS'lnderjylland, 
AvemakS'l, Fyn, teretrte 1596ft Angel, S9lnder
jylland, lErS'l, Fyn, LyS'l, Langeland m. fl . 9-ler; 
i mange stednavne: JErbjerg (Erbjerg) 1456ff 
LS'ljt SS'lnderjylland, lErholm (Erholm) 1609-
1775 ved Abenrå, JErholt og lErfrelde 1641, 
1710 S9lnderjylland, lErholm 1664 Fyn, lEr
stubbe 1682 Fyn, lErhS'lj og lErskov 1772ff Als, 
måske i lErbjerg 1589, 1771 ved Nordborg Als, 
lErsmose 1778ff Selde S9lnderjylland. 
Lifm 1561, oldnord. lynr, frellesnordisk med 
uvis oprindelse; i stednavne som LS'lnholt 1348 
ff NSjrelland, LS'lnholm 1500ff ved Abenrå, 

LS'lnå 1610ft Vejle amt, LS'lnsbjerg 1716ff FrS'l
rup SS'lnderjylland, måske i LS'lnsgård 1474ff 
Vrads herred og LS'lnager 1478 Vejle amt. 
Valbirk 1622ff til ahorn, 1793 til 19-ln, af valsk 
= fremmed, også navn til veddet. Glatask 
(ahorn) Lolland, barken er jrevn, trreet ligner 
asken. Frugteme kaldes (navnlig af bS'lrn) mi/)l
levinger Jylland, VLolland, mpller VLolland, 
flyvemaskiner Fyn, flyvere, propeller; guldsme
de NSjrelland, fugleterter; ntEser og ntEseklem
mer af b9lrneleg, s. 353 (1). 

Trreet i .tErS'lskS'lbing signet og byvåben 1629ff 
er tydet som ahom (2), men kan også stå for 
en gammel lindebevoksning omkring byen, sml. 
s. 320. 
Ahorn blev f9lrst (formentlig i 1600-t) plantet 
i herregårdsparker, fra ca. 1765 af von Langen 
i skov, hvorfor selvsåede eksemplarer i nord-
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Unge ahornblade. (EH). 

sjrellandske skove kaldes »von Langens fod
spor« . En af landets sts,Srste ahom står i von 
Langens Plantage i Ns,Srreskov NSjrelland og er 
ophav til en stor part af den frodige selvsåning 
(2 b). 
Ordsproget »reren er det fejreste (eller fagre
ste) trre i skoven« 1682ff (3) skal iflg. en reldre 
tydning oprindelig have lydt med tilf!lljelsen 
»- men det visner dog« -(4); folkevisernes rer 
grelder ls,Sn. 

LITTERATUR: (1) 689 1,7f,11f; 519 6, 358b 238; 
107; 148 4,318; 6,10,45,202,233,482; 7,129,302,387, 
428; 8,71,85 og 12,168; (2) 893 23; (2b) 94 64,1968, 
52; (3) 878 1,94; (4) 666 86. 

VEDDETS ANVENDELSE; SUKKE.RL0N 
Et 41.5 cm langt kastevåben (bomerang) af 
ahorn eller ls,Sn blev 1903-04 fundet i stenalder
boplads ved Brabrand ss,S (1), skål og cylinder
formet reske påsyet piletrresbort i broncealder
grav i Guldhs,Sj ved Kolding (2), plovstjert og 
-ås fra fs,Srromersk jernalder i mose ved Ds>S
strup Himmerland (3). Veddet af ls,Sn blev i mid-
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delalderen anvendt til bl.a. drejede skåle og 
dåser (Svendborg; 4). 
»Af alle vilde trreer er dette [ahorn] uimod
sigeligt et af de allerfornji'ljeligste og agtes ligeså 
hs,Sjt, om ikke hs,Sjere, end lindetrreet ... tjener 
i en have ligesom linden intet andet end til at 
sidde i skygge derunder og at gs,Sre l!llvhytter i 
toppen ligesom i linden« (1774; 5). Ahornens 
ved bruges af drejere, instrumentmagere og ka
retmagere (1790; 6). Ahom plantes i alleer og 
lystanlreg, man sår den også i vore plantager; 
veddet anvendes til ms,Sller, valser m.m., flam
met ved til indlagte arbejder, bji'lssekolber, då
ser, tynde brredder til klaverer o.a. musikinstru
menter, endvidere til tene, skeer o.a. drejede 
arbejder, forgyldere bruger helst ahorn; giver 
vrerdifuldt brrendsel; spidsls,Sn til forskellige dre
jerarbejder, kan erstatte ask (1800; 7). Ahorn 
giver gavntrre til snedkere, instrumentmagere, 
pls,Skkeskrerere, finere trreskrererarbejde, pile
skafter m.m. • (1877; 8); mrelkebs,Stter af ahorn 
er hvidere end af egetrre (Fyn; 9). Blev anvendt 
en del til massive bordplader. På /Erji'l og Birk
holm ved Tåsinge skar mange folk af ahorn 



»rerbotrresko«, de var anderledes end »fynbo
trresko« (10). De knudeagtige udvrekster drejes 
til pibehoveder (11) . 
Efter 1900: ahorn er i enkelte egne efterspurgt 
til trresko, bliver iglvrigt anvendt af billedskre
rere og til slgljdarbejder (o. 1900-15 ; 12), til 
nresten alle kglkkenredskaber (1937; 13). Be
nyttes af snedkere, drejere, billedskrerere, in
&trumentmagere, vognmagere, bglssemagere; det 
hvide, homogene ved uden lugt og smag anven
des stort set som b\'lg, bl.a. til gevrerkolber, val
ser i vaskerier, tekstil-og tapetfabrikker, kage
ruller, skeer, osteresker, bglrster, legeti;Sj, sko
hrele og -! rester, trresandaler, trreperler, pakke-, 
mrerke-, ispinde, harpiksimprregneret pressetrre, 
imitation for redlere trrearter, til indlagte arbej
der, finer, parketgulv, butiksinventar, mi;Sbler -
masret ved (»fuglei;Sjetrre«) giver et srerlig vrer
difuldt m!,'Sbelmateriale (14), endvidere til tom
mestokke (15), i musikinstrumenter, således fa
gotter, violinbunde, pianoer og orgler, harmo
nikaer (16) ; regnes for bedst til skuffesider og 
-bunde. Den årlige hugst andrager ca. 10.000 
kubikmeter. 
Su KKERL0N, Acer saccharum, som er hjemmehi;S
rende i Nordamerika (Canadas nationaltrre), 

stod o. 1800 plantet i lystanlreg, bl.a. ved Dron
ninggård, og anbefales til dyrkning hos os; det 
giver godt gavnti;Smmer, brrendsel og trrekul og 
et voksent trre årlig 50-60 kander saft, der kan 
indkoges til 5-6 pund sukker (17). Dyrkningen 
blev overvejet under sidste verdenskrig (18), 
trreet trreffes kun i botaniske haver o. lign. sam
linger. En saft tappet af ahorn og spidsli;Sns 
stamme skal også kunne koges til sukker, efter 
grering fås brrendevin og eddike (19) . 

Blade og grene af ahorn og li;Sn farver brunt 
(20), vanddekokt på 11,'Snnens rgldder fordriver 
uti;Sj hos får (21). 
Drenge skrerer fli;Sjter af ahorns grene; b!,'Srn 
kaster delfrugterne ti l vejrs og betragter deres 
snurrende-svrevende fald; umoden spaltefrugt 
kli;Sves fomeden og srettes på nresen som »nre
seklemmer«, lognetter, briller (22) . Frugterne 
trredes på snor til halsbånd (23) . 

LITTERATUR: (1) 1013 1906,72f; 1014 17,1924, 
138; (2) 96 76; (3) 347b 19; (4) 495 11,1966,194; (5) 
452 1,238; (6) 194 3,1790,191 ; (7) 739 2,585f,594f jf. 
398 1806,382; (8) 510 1,4; (9) 278 1931,47; (10) 934 
1047(1930); 520 21 jf. 512 3,213 (trresko); (11) 520 

Såvel spil/emandens violin som hans trcesko kunne vcere af ahorn. T egning af Hans Smidth. 
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21; (12) 145 337; 622b 70; (13) 304 412; (14) 597 
367; 599b 1,20; 950 183f; 774 60; 932 12, 927 28; 
147 399; Vilh. Kjölby, Axel Sabro og P. Mol
tesen, lEr, 1958,203-07; (15) 455 14/3 1951; (16) 64 
22/11 1947; 455 16/9 1951; 950 184; (17) 739 2, 
1800,591f; 653 3,1802,314f; 322 15,1812,1-3,13-16; 
(18) 244 4,1945,49,103; (19) 739 2,1800,586,595f; 
(20) 398 1806,383 og 1821,436f; (21) 43 1,1780,16; 
(22) 520 21; 107; (23) 436 4. 

SAGN 0G OVERTRO 

En isvinter bortf~rte junker Vigge (Viggo) på 
Vold ved Vamres sin krereste Ide (Ida) fra Hel
nres Fyn, men på hjemvejen br~d isen op, de 
kom fra hinanden, og da hun mente, han var 
druknet, gik hun i kloster. Nogle år efter fandt 
han hende, fulgt af en adelsmand kom de til 
Varnres kirke og en prrest blev tvunget til at 
vie parret. Men adelsmanden nregtede at lade 
hende rejse med junkeren til Vold og drrebte 
hende foran alteret. Hun blev begravet ~st for 
kirken og en I~n plantet på graven. Junker 
Viggo strejfede sorgfuld omkring, efter en pil
grimsrejse til Palrestina kom han som olding 
til hendes grav, sugede et hul i trreets stamme, 
blev nreste morgen fundet d~d og gravsat ved 
hendes side. I hullet ca. 2 meter fra jorden 
står altid, også i den t~rreste sommer, en vred
ske - det skal vrere trreets saft, blev kaldt » Vig
ges vand« eller »junker Vigges tårer<< og til
lagt hellig og underg~rende lregekraft. I 1800-t 
kom mange patienter Iangvejs fra for at vaske 
sig i »kilden«, som navnlig kunne helbrede 
frostsår. Så ofte to elskende ikke må få hin
anden, grreder trreet og der står mere »vand« 
i hulningen (1). Sagnet knyttes også til en navn
given lind, s. 329. 
Dpdemandstrreet eller Den hrengte Mands Trre 
i Nrerumgårds have NSjrelland, blandt fire 
trreer som rest af en alle. Iflg. sagnet begik gre
ve Adam Trampe selvmord i lysthaven, men 
han blev vistnok drrebt ved et vådeskud (1 b). 

Hvo, som ahorn planter, skal få rigdom med 
renter, men hvo, som ahom .frelde, der vil rig
dom sig fjrelle ( = fjeme) (NVFyn; 2). 
To store ahom på gravh~j ved Str~by Stevns 
danner en kuppelkrone og må ikke freldes, for 
så brrender byen (3). En gårds brand var »sat 
hen« i gammel hul ahom i Skebjerg skov, L~jt 
sogn; trreet blev freldet 1856 og Jaden brrendte 
(4). 
Lregges gren af ahom eller I~n otte dage i rin
dende vand, kan deraf dannes en manddrre
bende bue (Stevns; 5). 

354 

LITTERATUR: (1) 488i 3,376, 488j 4,80f; 806b 
157; 935 60f; 885 17,1941,103-08; (lb) 107 1974; 
(2) 107; (3) 333/ 39, 333h 19; (4) 885 11,1934--35, 
26; (5) 333/ 40. 

PROSA 0G POESI 

To ranke, glade ahorntrreer med lystigt takkede 
blade, r~de stilke og Iangt dingeldangel af 
gr~nne frugtklaser I . P. Jacobsen, Mogens 
(1872). Brede I~nne, hvis r~dlige vingefrugter 
Iå str~ede på jorden som d~de insekter Johan

.nes Jprgensen (1). (L~vfald): ahornen har stået 
i sin guldkjole som en dame, der er kommet 
hjem fra selskab i sin fineste stads og har mo
ret sig dejligt og Iigesom for at trrekke stem
ningen ud endnu et stykke tid klreder sig lang
somt af og dvrelende lregger det ene klrednings
stykke fra sig efter det andet, indtil hun tilsidst, 
ahornen, stod med hele pragten liggende om 
sine f~dder Magens Lorentzen (2). Ahornens 
frugter går i spind og er lrenge om at bestem
me sig, fl~jm~trikker på ret gevind, på links 
gevind Torben Nielsen (2b). 
Jeg var i våren • det gr~nne trre. • Jeg var i 
somren · det sk~nne trre. • Jeg var i h~sten • 
det r~de trre, • jeg var i vintren • det ~de trre 
Harald Herdal (3). Langsomt svirrer de ned, 
på guldsmedevinger, mod skrrentens kant og 
gangens hårde grus. Fanger man dem i luften, 
mens de svinger, sprreller, srert Ievende, tyndt 
snoede stilke, der smelter klistret mod ens var
me finger og slipper ikke, når man selv gi'r 
slip. Men de er gode til med drilske smreld at 
smrekke lille s~sters nresetip Valdemar Rprdam 
(4). 

LITTERATUR: (1) 463 14; (2) 556b 61; (2b) 6488 
95; (3) 370 50; (4) 789u 21. 

Navr, Acer campestre 
Busk eller mindre trre med tyk og sprukken, på 
unge skud undertiden kork-vinget bark, små 
butlappede blade og gr~nne blomster i oprette 
halvskrerme. 
Almindelig i ~ernes sydlige skove og Ievende 
hegn og (fraregnet Bornholm) de fieste steder 
sandsynligvis vildtvoksende. Plantet almindeligt 
i haver og parker, således Jregersborg Dyre
have, o. 1800 til lysthuse og hrekke (1). Anven
des ikke i skovbruget. En usredvanlig stor, 22 
meter h~j navr, stod 1916 ved Guldagerhuset 
på Sor~egnen (2). 
Navr o. 1630ff gjaldt måske f~rst birk og 
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