
I eventyrtypen »Kong Lindorm« skal dronnin
gen spise et reble for at blive gravid (2). Gravid 
kvinde må ikke spise de f~rste rebler af nyplan
tet trre (Stevns; 3). Podes reblekvist på preretrre 
og hun spiser frugten, kan hun ikke blive for
l~st eller hun f~der tvillinger, en dreng og en 
pige (4), ligeså, hvis hun spiser et »tvillingreble« 
(Lolland; 5). Hun må ikke spise rebler, så får 
hun en svrer f~dsel eller måske tvillinger (Fyn; 
6). Kvinde i barseln~d skal spise et reble med 
indridset trylleformel (1600-t; 7). - Er en pjge 

ikke m~, falmer et r~dt reble i hendes hånd (8). 
lEblet nrevnes som magisk elskovsmiddel alle
rede i Eddaen, hvor Skirner med elleve guld
rebler pr~ver at vinde Gerds krerlighed (9), jf. 
lind bd. 2 s. 334. Den attråede pige, som spiser 
et r~dt reble fra trreets ~stre side og med på
skrevne trylleord, må elske giveren (1600-t ff; 
10). L~nruner eller navnet skrevet med flager
musblod på reble kan vrekke elskov hos en kvin
de, der spiser det ved sengetid, eller ophreve 
uenigheden mellem regtefolk (11). Det runeriste-

IEblet har til alle tider vceret et kcerlighedssymbol. Maleri af Chr. Dalsgaard med titten »Desserten«. 
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de reble indgår i Henrik Hertz' »Svend Dyrings 
Hus« (1837). Han [ridderen] ridser med sin 
daggert • i reblets r~de kind • så listeligt og vak
kert • de strerke runer ind [ og triller det over 
bordet i Gydas sk~d] Chr. Winther (12); i 
svundne tider man ristede ind • ved midnatten 
tavs og stille · de m~rke runer i reblets kind • og 
lod i sk~det trille. • Da tvang de runer det stri
deste sind · og b~jed den stiveste vilje Vilh. 
Bergs(jJe (13). - Når karlen kastede et reble til 
pige, skulle hun sige: Smid du dit kram til dine 
lam og ikke til mig! (VJylland o. 1900; 14). 
Et reble må ikke deles med en ung pige, det 
kan vrekke hendes elskov (K~benhavn; 15); gi
ves r~dt reble til kvinde, må hun elske en (Jyl
land; 16). Karlen, der vil have en bestemt pige 
til krereste, skal bide af et reble og lregge det 
på hendes vej, så hun finder og spiser det (17), 
liste hende til at spise et reble, hvori er anbragt 
en eller tre dråber blod fra hans venstre arm, 
så vil hun f~lge barn overalt og s~ge hans sel
skab (Jylland; 18), eller et reble prikket med en 
nål og gnedet med hans sved, han kan også 
ligge med det om natten i h~jre armhule (19); 
reblet skreres i fire dele, disse kastes f~rst i rin
dende vand og ild, de tre stykker gives pigen, 
det fjerde spiser han selv (Thy; 20) ; det skreres 
i 16 dele, som bindes under venstre arm, saften 
presses ud og hreldes i hendes drik (Himmer
land; 21). F~r sengetid bindes ituskåret reble 
under venstre arm, nreste morgen er stykkeme 
knust og gennemvredet af sved, der hreldes rom 
over og udtrrekket bruges til punch - »giv per
sonen det at drikke, så vil han eller hun fra det
te ~jeblik f~le krerlighed til dig« (22). Hugorms 
brod (tunge) stikkes i reble, man tager selv en 
bid og pigen, som tager det andet, må adlyde 
giveren i alt (23). Pigen kan på samme måder 
vinde en ellers uinteresseret karls krerlighed, så 
han må »l~be efter hende« (VJylland, Thy; 24). 
Hun borer hul i et reble, lregger noget deri, sret
ter udboringen på plads igen og lister barn til 
at spise det (0lstykke; 25), eller hun giver ham 
et reble, som hun har urineret på (VJylland; 26). 
Der nrevnes tilfrelde, hvor trolddommen lykke
des og parret blev gift. En fader fik på denne 
måde sin datter til at rejse over til sig i Ame
rika (27). I Hanherred blev reblet endnu 1918 
brugt som elskovsvrekker (28). Ung pige, som 
af karl fik et forhekset reble, blev helt fortum
let, så man måtte fange og indesprerre hende 
(29), en forlovet pige spiste på et bal et reble 
og blev meget syg (30); sig~jnerkvinde lagde 
r~de, elskovsvrekkende rebler foran en pige, som 
hun ville have sin s~n gift med, men hun anede 
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uråd og sparkede dem vrek (Salling o. 1890; 31), 
sml. nedenfor. 
Adskillige gange berettes om prreparerede reb
ler, der ved en fejltagelse - eller af den mistrenk
somme pige - kastes for husdyr (svin, hoppe, 
hund), der da siden altid l~ber efter karlen og 
g~r ham til grin (32), man kunne på den måde 
g~re en hund f~lgagtig (33) . 
Et reble fundet afsides sted kan vrere forhekset 
og må ikke spises (Endelave; 34), isrer skal man 
vrere varsom, hvis der i reblet er spor af trender 
(10); foneldre advarer deres b~m mod at spise 
rebler fundet ved vej og sti, de kan vrere lagt 
der af folk, som vil g~re ondt med dem; f~r 
man tager en bid, skal spyttes tre gange (Ad
slev 1890'erne; 35). »En mand ville altid give 
os rebler, når vi kom til marked eller hvor vi 
traf barn, men vi turde aldrig tage imod dem, 
for ... når vi spiste dem, kunne han få os til at 
g~re lige hvad han ville« (NFyn; 36). Dvrerge
s~n giver lille pige et reble, men moderen siger, 
at hun skal skrere et kors i skrrellen, f~r hun 
spiser det (Lres~ ; 37). En kone får af gammel 
mand et smukt reble og giver det videre til en 
dreng, men det er fyldt med blod og han bliver 
syg (Krogstrup NSjrelland; 38). Heks giver 
prrest et t~rklredefuld rebler, men han t~r ikke 
spise dem, en anden heks forklarer, at hvis han 
havde gjort det, var han blevet syg og senge
liggende resten af livet (Ydby Thy 1619; 39). 
Prrest forrerer en karl med kopper et gr~nt reble, 
han d~r kort efter (Astrup sogn Vendsyssel; 
40), kone giver sin svigerdatter et forgiftet reble, 
men hendes s~n spiser det og d~r (Ange!; 41). 
Dreng får af klog kone et rebletrre, moderen 
planter det på et m~rkt sted, for at det skal 
visne og frugteme ikke g~re fortrred (Horns 
herred; 42). 
I en grettevise sunget under kartningen symboli
seres med et reble den krerlighed, pigen har op
daget hos en karl, men selv vraget; kremen er 
hendes »uregte« s~n, som d~de (Falster; 43), 
sml. s. 118. - Om den utro kone hedder det i 
et dyrerim fra middelalderen: Thi råder jeg dig 
[regtemanden] g~r det med list, • slå hende med 
en abildkvist, • og skil dig ved den hejre (44). 
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8'' 

V ARSLER 00 SPÅDOMME; B0RNELEGE 

Kan man skrrelle et reble i en sammenhrengende 
skrrel, får man snart en ny kjole, snart nyt t!llj 
(1), Helligtrekongers aften: et !llnske opfyldt 
(Fyn; 2). Kastes sk.rrellen af siddende person 
bag over hovedet, danner den på gulvet forbog
stavet i krerestens eller den fremtidige regtefrel
les navn (3); den svinges over hovedet, mens 
alfabetet opremses, og bogstavet, som nrevnes 
idet skrrellen brister, indleder den fremtidige 
krerestes navn (Lolland o. 1870; 4) . 
De endnu våde krerner fra det afgnavede krer
nehus »smuttes« mellem tommel- og pegefinger 
- retningen vjser, hvor kreresten bor eller hvor
fra bejleren kommer (5), pigen sp!llrger f!llrst: 
hvor h!lli skal min brudeseng vrere? (6) eller: 
reble, prere, plom', hvorfra skal min krerest' 
komm'? (S!llnderjylland; 7) og krernens flugt 
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giver svaret. Krernen trykkes mod panden, sid
der den fast, går et j1Snske i opfyldelse (Fyn; 8). 
Nytårsmorgen klistrer unge piger reblekrerner 
på panden, over j1Sjnene, bag j1Srene o.a. steder 
i ansigtet, fS'lr de går i seng - hver kreme re
prresenterer en tilbeder, og den, som nreste mor
gen endnu sidder på sin plads, vil blive hendes 
mand (Jylland, Sjrelland; 9). 
Drj1Sm om rebler varsler, at man bliver syg 
(SFyn, KS'lge; 10) og dj1Sdsfald (11). En fattig 
mand i Bording drj1Smte om og fandt penge un
der et rebletrre (12). 
Sybille spåede, at verdens ende er nrer, når krer
nerne sidder omvendt i reblerne ;>: vender den 
spidse ende mod jorden (13); det blev som spj1lg 
sagt, at 1832 blreste det så kraftigt, at reblekrer
nerne drejede spidsen nedad (Egtved; 14). Når 
krememe engang sidder omvendt i reblerne, kan 
der fiskes torsk i Torsted Sande ved RingkS'lbing 
(14). Det er spået, at et slag skal stå i Kappes
dal, men vender reblekrernerne sig forinden, går 
spådommen ikke i opfyldelse (Hammel; 15). 
Sretter et trre blomster endnu engang (efter 
frugtplukningen), skal en person i huset dS'l, fS'lr 
det atter brerer rebler (16). 
Ved kartegildet havde karle og piger forklredt 
sig, og man morede sig med at kaste rebler i 
skj1Sdet på intetanende deltager - karlen i kvin
detj1Sj rj1Sbede sig ved at sarnle benene (pigen 
spredte dem for at fange reblet) (Lolland; 17). 

Hyrdedrenge steger rebler på en tynd jernplade 
over jordgrube og bruger drrenrj1Sr som skorsten 
(NFyn o. 1880; 18). Bj1Srn gemmer undertiden 
til senere fortrering deres fund (eller ran) i 
»reblereder« i stak og lade (Lolland; 19). Når 
de bad hinanden om en frugt, lj1Sd remsen: Giv 
mig et revle til at lregge i min stj1Svle; giv mig en 
prere til at lregge på min hrere [skulder], giv 
mig en blomme til at lregge i min lomme (20). 
Hvis et barn så nogen spise et reble, var det al
mindeligt, at det sagde: Må jeg få krogajsten? 
( = kragerj1Sven, blomsterresten j1Sverst på krer
nehuset), og vedkommende lod da noget kj1Sd 
sidde tilbage (Århusegnen; 21). 
FS'lr reblet spises, morer jyske bS'lrn sig med at 
gale (skrere, egentlig gilde, kastrere) det itu med 
et bestemt zig-zag snit, så de to halvdele kan 
skilles ad (22) og srettes sammen igen som en 
reblelås (Lolland, Falster; 23); det kan gjreles 
(gildes), så man får to ensartet takkede halv
parter (NFyn; 18). 

TS'lrrede reblekrerner kan anvendes som vedhreng 
på smykker (24). 
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SAGN, OVERTRO, EVENTYR 0G GÅDER 

På en bakke ved Skydebjerg, Fjelsted sogn Fyn, 
skal Palnatoke have skudt et reble af sin sj1Sns 
hoved (1). 
Om et sj1Sdrebletrre i Kås skov Salling blev sagt, 
at den, som fandt det, ikke kunne genfinde det 
2(). På Lresj1S sretter man reblet i förbindelse med 
dvrerge og det må ikke spises, fj1Sr man har skå
ret et kors i det (3), srnl. bd. 1, s. 106. I en krel
der i ruinen på Slotj1S i Nakskov fjord ligger et 
reble, når man trykker på det, får man penge, 
men förskriver sig samtidig til fanden (!lien hed 
forhen )Evelj1S) (4). 
Til de stj1Srre bj1Srn siger man, at jordemoderen 
har fundet den nyfS'ldte under et rebletrre i ha
ven (Mors; 5). 
Pesten »den sorte dj1Sd« drrebte hele Als' befolk
ning på nrer en kone, hun klatrede hver aften 
med en lygte op i et abildtrre (eller hrengte lyg
ten i det) for at vise, at hun levede, og deraf 
skal landsbyen Lysabild have fået sit navn (6); 
kun to mennesker var tilbage, en mod nord og 
en mod syd, sidstnrevnte kr!i}b op i en abild og 
fik derfra j1Sje på et lys nordpå (7), sml. s. 83. 
Et gammelt rebletrre i Gjj1Sdsbj1Slgårds have, Lin
deballe sogn, måtte ikke freldes, det rummede 
gårdens brand (1934; 8). 
Guldrebler blev set af synsk kone i VJylland 
(9). I et på tvrers overskåret reble fandt man 10 
små grj1Snne prikker - det var de ti bud, og »de 
fem parter« (det femrummede krernehus) var : 
loven, troen, bj1Snnen, dåben og nadveren (Fyn; 
10). 
En frimurer kunne af et rebletrre i sin have ryste 
så mange penge ned, han ville have (11), og en 
heks malke anden mands ko gennem sit reble
trre (SS'ldinge MFyn; 12). En tyv ofrede skov-



rebler for ikke at blive pågrebet (13). Et rebletrre 
med smukke rfllde frugter groede frem ved lade, 
hvor pige blev drrebt af julebuk, men når man 
bed i dem, flf/ld blod ud; engang begyndte man 
at frelde trreet og en af gårdens heste df/lde; da 
man ville save en gren af, brf/llede kf/leme uro
ligt i stalden (Vinten ved Horsens; 14), sml. 
prere s. 131. 
Hvis man stjal rebler ved St. Niels' grav i 0Jyl
land, blev man lam som straf (15); adskillige 
degne og prrester blev tillagt evnen at kunne 
»binde« rebletyve, så de måtte blive stående ved 
trreet (16). 
Slåkarlens le kan blive f/ldelagt af at skrere et 
surt reble over (Sjrelland; 17). 
Det er bedst at blege tf/lj, mens rebletrreerne 
blomstrer (1600-t; 18). Karperne yngler, når 
rebletrreerne blomstrer (1801; 19). 

Eventyr: folk spiser rebler, og deres nreser bli
ver meget lange (20); pige skal i underverdenen 
ryste rebletrre eller sanke dets frugter op (21); 
fanden spf/lrges, hvorfor et rebletrre ikke brerer 
frugt, han forklarer, at en snog ligger omkring 
rodeo (22); konge har et rebletrre, hvorfra der 
stjreles hver nat, to brf/ldre prfllver forgreves at 
afslf/lre tyvene, det lykkes for den tredie broder 
(23); barn giver sin ukendte far et reble; et reble 
forvandler mand til hest (24); konge syner prin
sessemes rebler for at se, om de endnu er mf/ler 
(20); hel ten finder skat under et rebletrre i haven 
(25). - Der er ofte tale om rebletrreer, som får 
meget kostbare frugter: fyrste har i sin have et 
trre, der hvert år brerer et guldreble, men det 
tages af en fugl hver St. Hans nat (VJylland; 
26); slange får alle frugttrreer i kon gens gård 
til at brere guld- og sflllvrebler (Mors; 27); trreer 
brerer kobber-, sflllv- og guldrebler, prins vil ry
ste dem ned, men advares af stemme i trreet, 
guldreblerne kastes på forvandlet prinsesse og 
lfllser hende fri (25), forhekset prins siger til 
kvinde, at hun skal plukke de nrevnte rebler, 
der bruges til at lfllse hende fra trolddommen 
(20); i »Prinsessen på Glasbjerget« skal helten 
finde tre guldrebler med hendes navn, ride op 
ad bjerget og kaste det i hendes skf/ld, osv., i 
»Hans med guldhåret« vrelger prinsessen ham 
som sin mand, idet hun kaster et guldreble til 
ham (28). 
I folkevise leger piger med rebler og blomster, 
drenge med bold og hund - deraf ordet a?ble
barn (29). 

Gåder: hvornår smager små rebler og prerer 
bedst? (når man ikke har store) (30). 

Min moder bor i hf/ljen sal, • min fader bor i 
dyben dal; • da jeg kom på denne jord, · ff/lrte 
de mig på kongens bord, • min lugt var både 
smuk og rar, • mit syn var både dejlig og skf/ln, 
· så tog de en lille kniv · og skar alle mine bfllrn 
ud af mit liv (31); faderen [blomsten] sad oppe 
i h9Sjeste top, moderen [roden] nede i dybeste 
dal, jomfruen [reblet] blev båret på en taller
ken ind for kongen, og han skar hendes bf/lrn 
[krernerne] ud af hendes liv (VJylland; 32). 
Der står et rebletrre i min faders have, i fjor 
bar det rebler, i år har det samme frugt men 
ikke rebler (et reble); tre mrend kom forbi et trre, 
hvorpå var tre rebler, hver tog et og spiste og 
endda blev to tilbage (han hed Hver); der er 
en have, deri et trre med fire rebler, så kom 
prresten og hans datter og degnen og hans kone 
og tog hver sit, og der blev dog et tilbage (deg
nen var gift med prrestens datter); regnestykker 
som gåder, f.eks.: tre jomfruer fulgtes i skoven 
for at plukke rebler, de gik gennem tre led og 
skulle give tiende hvert sted, ff/lrste gang gav de 
de halve og en halv og ingen blev skåret i styk
ker - sådan gjorde de tre gange, da de kom 

Springvandet på Gammeltorv med guldceblerne. 
Tegning af Axel Nygaard. 
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