
Ouearmer blakspruue. BIOFOTO/ Arrhur Chrisrian
sen. 

det blev benyttet til polering (2). Man kunne rense 
skoletavlen med de bl0de krageoste (SY Jylland; 
3). Srelges nu til burfugle som sepiaskaller og 
»falsk merskum«, der giver dem kalk og skrerper 
nrebbet. 
Ved vestkysten kunne der samles hele kurvfulde 
af hvalska/, de blev indgivet sygt kvreg og kalve 
for diarre (4); fär og undertiden b0rn med diarre 
lik det bl0de og spr0de i skallerne kogt i mrelk 
(Harbo0re o. 1870; 5). 
På Frereerne brankede man skallens tykke ende, 
et pulver skrabel derafblev drysset i sår (6). 

LITTERATU R: (I) 651 160; (2) 756 3,19 15,492; 
474 11 ,674; (3) 160 1906/23: 2708; (4) 693b 5.3, 
1769,750; 489 18 (o. 1850); 56/41 ; (5) 858 30; (6) 
717 20. 

PoESI 
Blreksprutten er hovedsagelig a rketypisk · på 
grund af sine fangarme, • men også på grund af sit 
nreb og sit blrek · og den helt utrolige · kombina
tion af disse • tre ting betragtes den som noget af 
et uhyre. · · Den lever i m0rke, uhyggelige huler · 
dybt nede i vandet • hvor den laver sit blrek af 
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d0de s0mrends sjre le · omklamrer, siger man, 
sv0mmere med sine fangarme • og trrekker dem 
med sig ned i dybet • for at fortrere dem. 
Men ser ma n bort fra dens rolle som uhyre · er 
blreksprutten i virkeligheden det vidunderligste · 
af alle vidunderl ige dyr. · Og når jeg nu tillader 
mig at sammenligne · dig med en blreksprutte · 
forekommer det mig at vrere det smukkeste · jeg 
overhovedet kan sige · såvel om dig som om 
blreksprutter af enhver art. 
Den er mere kvindelig end nogen kvinde · og dens 
0jne er la ngt blidere · og mere s0rgmodige • end 
0jnene på nogen gud eller profet · jeg nogensinde 
har set. • • Blreksprutten er sk0nhed, ynde • og 
kvindelighed • blidhed og s0rgmodighed • legem
liggjort. • • Blreksprutten er den sidste havfrue 
H enrik Nordbrandt, Ode til blreksprutten ( I). 
Gridskhedens kvrelende · blrekspruttearme Noe
mi Esku/-Jensen (2). 

LITTERATU R: (I) 634 9-11 ; (2) 201 61. 

S0pindsvin, Echinoidea 

Den kugle- til regformede krop er omgivet af pig
gede kalkplader arrangeret i rrekker fra munden 
på dyrets !lade underside op til et lopfelt. Ca. I 0 
da nske arter, mest alm. er T ANG- eller S0BORRE, 

Psammechinus mi/iaris. De forstenede s0pind
svin sla mmer fra kridttiden. 
- Danmarks Dyreverden 3, 293-303. 

S0pindsvin 17631T ( I), pi/svin Peder Syv 1688: 
pilsvin og pindsvin sankes ej gerne, det fersle i 
vandel, det andel på landet (2); pindsvin 1769 (3); 
pind0s1ers, strandpomerans og strandable o. 
1700 (4), s0ab/e o. 1700-1804 (5), havable o. 
1700 (6), s0ag 1840, s0mus I 879IT(7). 
!ge/kar 1763-1 850 (8), igel = (tysk) pindsvin, ef
terleddet fra norsk kjerr 'kar'; gris Lenstrup 
Vendsyssel (9). 
Borre, burre Mors, Vendsyssel (I 0), seburre 
18931T, NJylland, Sams0, NSjrelland (Gilleleje), 
VSjrelland (11 ), strandburre LI. Lyngby, det pig
gede dyr sammenlignet med kurvplantens frugt
stand jf. burremand Vendsyssel ( 12), tangborre. 
Hvenbofiue (= vulva) Vedbrek (13) sml. s0ane
mone s. 15. 
Frereerne: igulker; Gren la nd: ekkusak, erkussak. 



LITTERATUR: (I) 693b 1,600; (2) 831 1688,348; 
(3) 693b 5.2, I 020; (4) 434 3,480 og 4 , l 58f; (5) 434 
3,748 ; 693b 1,600; 439b 308; (6) 434 2, l 76f; (7) 
659 23,398; (8) 693b 1,600; 659 9,67f; (9) 202c 
1,266 ; ( I 0) 423; 56/ 62 (Limfjordsfiskere); ( 11) 
212c 3,732 (Agger, Sams0), 743 (Thy); 423; 388; 
(12)202c l , l25;(13)388. 

FORSTENET S0PINDSVJN, ECHINIT 

Hvor årstal ikke anföres er navn og dertil knyttet 
tro optegnet o. 18 70-80 (I). 
Spadej 1655, spadeje, spådejesten, spudesten, se
padeje-, bodejesten o. 1700 (2), sebedeje-, spa
deje-, spåndeje-, spådejesten etc., spodfJ!, spade 
Jylland, Fyn; bodeje 'tjenestepige (isrer malkepi
ge)' (3), spådeje 'spåkone', omtydningen til forled
det sebedeje skyldes Markus-evangeliet 3, 17 (sml. 
Lukas 9,54), hvor Jesus giver Zebedeus' s0nner 
Jakob og Johannes navnet »tordens0nnerne« (4). 
Tordensten Jylland, NVFyn; når man eller lyn 
h0rte en skrattende lyd var det denne sten, som 
gl0dende faldt ned fra himlen og evt. trendte ild 
(Vonsild); med stenen på kroppen blev man ikke 
ramt af lyn, eller de slog ikke ned i huset; man 
havde i mange hjem en tordensten liggende et 
sted, hvor ingen kom, hvor »ingen kan srette sine 
fodder« (Fur 1908), f.eks. i et chatol eller en drag
kiste, så var huset vrernet mod lynild (5); når ste
nen »svedte« (blev våd) var et tordenvejr nrert fo
restående og b0rnene måtte ikke forlade hjemmet 
(Abi ld S0nderjylland). Man troede også, at de 
smukke sten med stjernem0nster faldt ned som 
(og de blev derfor kaldt) stjerneskud Langeland, 
K0geegnen (6), stjerner Falster o. l 850ff, Bog0 o. 
1880 (7). 
Sm0rdeje{-sten) l 624ff, sm0rlykke Jylland, 
NSjrelland, sm0rsten Fyn, VSjrelland, sm0rdier 
SFyn, sm0rdrue og sm0rh0ne Odsherred (8). Un
der afh0ringen af en »troldkvinde« i KJ1Jge 1624 
forklarede hun, at man skulle bruge en sm0rdeje 
når man krernede for at »nytten ikke skulle tages 

O/dtidsamulet af s0pind
svin fra Bregninge, Lo/
land. Nationalmuseet. 

fra dem« (9); den blev lagt i krernen hvis fl0den 
ikke gav sm0r, for at sikre den mod forhekselse 
( l 860ff; Jylland, Odsherred; I 0). På gårdene lagde 
man et forstenet s0pindsvin på hylden mellem fa
dene med mrelk, så var den vrernet mod trolddom 
og mrelken satte hurtigere og bedre fl0de (11 ); ste
nen hindrede at mrelk og fl0de blev sur i torden
vejr (Jylland), med den i huset fik man altid godt 
sm0r, navnet sm0rdrue fordi den druede (drnjede) 
på sm0rret (Odsherred; 12); mfJ!lkesten I 700-t 
(12a). 
Marmor(s)ko o. l 820ff, marrimusko, marmesko, 
marko, marmorshene, marresten - alle Vendsys
sel ( 13), forleddet er sandsynligvis ' Marie moders' 
og navnene da overfort fra marieh0nen (s. 119) på 
grund af den hvrelvede stens lighed med billens 
form. 
Paradissten og paradisko V Jylland, i det nord
vest lige Jylland, Thy og Yendsyssel forvansket el
ler omtydet til parris-, parri-, palle-, palli-, par
re-, parrings-, padde-, padderokkesten ( 14 ). 
KO!mpeknap S0nderjylland, Thy, man mente at 
forsvundne kremper brugte disse sten som knap
per jf. Sankt Peders kjoleknap NSjrelland. 
J0desten o. I 700ff, forekommer talrigt i Palrestina 
( I 5); ba/derovsten Vardeegnen, runesten og rogn
sten SY Jylland. 

Det bet0d lykke at finde en paradisko (Vendsys
sel), med en spådejesten på sig fandt man bort
komne ting (Frijsenborg); hvis man med trenderne 
kunne bide stenen over, lå der en kostbar perle i 
den. Anbragt i spisekammeret holdt den musene 
borte (Langeland; I 6 ). 
Echiniter fundet i grave fra bronce- ogjernalderen 
tyder på, at de blev bäret som amulet eller lagt i 
kisten for at sikre grav freden ( 17). 
Forstenede s0pindsvin er leget0j for b0rn og bru
ges som stuepynt. 
Når man lagde den på en varm kakkelovn be
gyndte den at hoppe (S0nderjylland; 18). 

LITTERATUR: (I) 71 66,69-72; 436 407 ; 436c 
165; H0jskolebl. l 879,468,532,580; 464/tb. 1,57; 
212c 3,75,78; 423; 388; (2) 434 1,233 og 4,48; 571 
536; (3) 903 1, 1793,423 ; (4) 603 31 , 1947,228; (5) 
213 58-71; 837 13, 1936-37,180; (6) 276 3,110; 
436c 34; (7) 281c 63; 388 (Horbelev); 436c 34,165; 
(8) 17 54,91; 160 1904/30:336 (1883); (9) 934 10, 
1910,20; (10) 847c 52; 17 29,91 sml. 296 1,28; 
(11) 434 1,233 og 4,48; (12) 17 54 sml. 70; 160 
1904/30:336 (1883); (12a) 579 Ml 12; 26 5,272; 
(13) 423; 202c 3,17; (14) 423; 857 14; 202c 3,17; 
(15) 659 9,1016; (16) 276 3,110; (17) 213 58; (18) 
837 13 , 1936-3 7,180 (Ladelund s.). 
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