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be nv e d
E N e t nob o ta n i s k mono gr a f i

T

il slægten Euonymus hører cirka 100 arter,
hvoraf størsteparten forekommer i den
nordlige tempererede zone. Denne monografi
gælder hovedsageligt E. europaeus, hvis udbredelse strækker sig over det meste af Europa
(ikke vildtvoksende i Norge og Finland),
det vestlige Sibirien, Lilleasien, Kaukasus og
Turkestan.

Theofrastos’ beskrivelse af εύώνγιος (Hist.
plant. 3, 18, 13) peger mod Nerium, mens euonymus (Nat. hist. 13, 118) utvivlsomt er identisk
med Linné’s Euonymus (Gen. plant. 1737), også
stavet Evonymus. Det græske epitet betyder
”ved godt navn, berømt” og skal måske forstås
eufemistisk: Theofrastos’ plante lugtede som lig
og var giftig for geder og får. Han omtaler en
anden busk τετραγωνιχ (3, 4. 2), der af senere
botanikere blev tydet som en Euonymus-art1
jnf. Wm. Turner’s Names of Herbs 1548: de unge
skud, der kommer direkte fra roden, er alle firkantede, hvorfor nogle kalder den Euonomum
(til eunomus ’velordnet’), sml. nedenfor. En
tredie tolkning sætter navnet i forbindelse med
Euonyme, furiernes moder.2 Tabernaemontanus’ urtebog 1588 skelner i tekst og billeder mellem tre arter. – Benved er afbildet i den bayerske
hertug Albrecht V’s bønnebog 1574.

S y non y m e r
1. Ha b i t u s:

Spolebusk eller benved (Euonymus euroaeus),
ur C. A. M. Lindman, Nordens flora, 1917.

E. europaeus er en indtil 6 meter høj busk eller
et lille træ. I Sandager ved Gislev på Sydfyn
blev fældet et 30–40 årigt benvedtræ, som
forneden var 6–8 tommer (15.7–20.9 cm) i
tværmål.3 Linné fandt på Öland et eksemplar
O p u b l i c e r at

manuskript.
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3 famner [5.35 meter] högt och över stammen
så tjockt som en karl.4 Grenene er som unge
oliven- eller mørkegrønne, ældre grå- til rødbrune og næsten firkantede, ofte forsynet
med fire korklister – jnf. firkanttræ Fyn slutn.
1800-tallet,5 kantholz, viereckholz; square tree
(1548); bois carré; ital. tetragonio ’firkantet’;
czek. kvadratky. De ellipseformede, på undersiden blågrønne blade farves om efteråret
smukt røde – jnf. burning bush (E. atropurpureus og americanus) – og flere arter eller brogetbladede varieteter er populære prydbuske.
Benved angribes meget ofte af møllarver
(Hyponomeuta euonymi), som æder bladene og
dækker busken med deres spind, jnf. ormespindetræ (kan også være omtydet af spindetræ, se anvendelse), holl. rupsenboom til rups
= sommerfugllarve. Blomsterne i kvaste er
grøngule og uanselige, frugterne 4-klappede
lyse- til skarlagenrøde kapsler med 2–4 ægformede frø omgivet af en orangerød kappe (arillus); efter kapslens åbning bliver de nogen tid
hængende i lange frøstrenge. I et overskåret frø
ses tydeligt den grønne kim. Hos E. verrucosus
er de sorte frø kun delvis omgivet af kappen.
Oktober–november står de blomsterlignende
frugter i smuk kontrast til løvet og vækker i
vore kratskove og hegn opmærksomhed på
lang afstand:
Benvedbusken leger rosengård (Chr. Richardt),6 den har åbnet sine kapsler og viser de
orangegule frø i lyskarmosinrød indfatning –
sikken et hyl hvis vi mennesker ville sætte de to
farver sammen (Knud Hee Andersen);7 indenfor en kapsel, hvis vægge er vinrøde, findes nogle
få orangegule frø, som inden i er hvide med en
irgrøn kim i midten. Så ødsel en farvepragt, som
alt for få har lejlighed til at glæde sig over (Jens
Hvass).8
Dit mildtsmilende bær mig hilser i kolde
oktober, som med vemodssmil hilser en rejsende
ven (J. H. Smidth, 1823).9 Benved vender sine
topas-øjne / som ensomme gløder / ud mod mørket (Tove Meyer).10

Størsteparten af synonymerne skyldes frugtens særprægede form og farve; et udvalg anføres her grupperet (så vidt muligt) efter motiv.
2. Kapslen sammenlignet med hovedbeklædning, især katolske gejstliges firkantede
baret (flad hue af blødt stof) og røde dragt:
præstehue slutn. 1700-t., vel oversat fra tysk
pfaffenmütze 1766ff., pfaffenkappel, -käpplein
etc. 1781ff., käpplein 1700-t., pfarrerskappe,
Peterskappe, jesuiterhütchen, kapuziner, bischofsmütze, kardinalsmütze, papsthütchen
med helt tilsvarende navne i holl., fr., ital., sp.
og en række østeuropæiske sprog.
3. Kapslen sammenlignet med bagværk:
eierbrezel (-holz) 1542ff., brezel = rundstykke; mutschellen 1594ff. = lille rundt brød
med korsindskæring eller firkantet brød;
weschelholz 1775 og westeleholz til wästele,
wastle = næsten firkantet brød; franzbrot
Mecklenburg = lille rundt hvedebrød, jnf. fr.
brioches = boller, eng. hot cross buns = en slags
boller; ital. bine de pan = fire små brød lagt
i firkant, grise d’pan, panedi della Madonna,
lilleruss. proskuryna til proskura = lille kirkebrød, hostie; slov. kozji presnec ’gedebrød’
(usyrnet).
4. Frugten sammenlignet med gule tænder
i rød mund:
kællingetand Vestfyn, Agersø, sv. käringtänder 1745ff., eng. dog-teeth berries, ital. dent
d’levr ’løvetand’.
5. Frøene sammenlignet med testes i
scrotum:
hanepung, -træ Bornholm, ty. hahnhöden
1500–1726, haseneier Zürich, pfaffenhoden
(1542 scrota sacerdotum), fr. couillon de prestre 1557ff., czek.slov. popové moudi ’pavenosser’,11 holl. papekullen; mange eufemistiske
omtydninger: pfaffenrösslein 1600ff., -pfötchen, -hölzchen etc.
6. Frøene sammenlignet med andre frugter,
med æg, perler:
bønnetræ Angel, Møn, Falster, kaffebohn
Slesv., Rhinl., holl. wilde koffieboonen, ital.

ben v ed
caffé burdu ’vild kaffe’, flamsk kruisbezielaar =
frugten har fire korsstillede ”bønner” (bezier),
verborgen oranjeklantjes ’små skjulte appelsinklaser’, amer. strawberrybush (E. amer.),
eng. popcorns, ital. corallini ’små koraller’, se
videre under børneleg.
7. Sammenligning med andre ting: ruit lapticher ’små røde bolde’ Nösnerland (ty. sprogø
i Siebengebirge., nu rumænsk Transsilvania),
salzbücheli ’lille saltbøtte’, herrgottsschühlein o.
1740, -pantöffelchen, den åbne frugt kan minde
om sko eller tøffel; schlegeli, küferschlegeli
Schweiz = lille træhammer anvendt bl.a. af vinkypere; holl. kruiskenhout – frugten har form
som det kors, hvormed præsten onsdag før påsken velsigner menigheden; pincushions ’nålepuder’ Gloucestershire; kattepoter Bornholm,
måske på grund af kapselformen jnf. katzen-,
hahnenpfötchen 1779, 1808, göckela ’hane’,
sorbisk kaponki ’lille rød hare’; amer. bleeding
heart (E. atrop.), bursting heart og hearts-busting-with-love (E. amer.).12 Kaspar = tossefigur
i Schwaben sigter vel til den røde løjerlige frugt.
8. Andre navne:
sieben-, neunhäuter – frøene siges (stærkt
overdrevet) at have syv eller ni hinder; anisholz, -baum slutn. 1700-t. vel fordi frøolien
lugter anisagtig; efter stanken fra brændende
kviste måske: foul rush, catwood, -tree og (E.
amer.) fish-wood. Baskisk ”judastræ”. Gælisk,
irsk oir ’øst’ måske i betydningen ’(fra land
mod) øst’: planten er sjælden i Irland og Skotland, men alm. på kontinentet; feoras kan ligesom oir også betyde bl.a. kant, grænse = plantet
som hæk, eller sigtende til de kantede grene?13

V e dde t s a n v e n de l s e
Det hvide eller bleggule ved har smalle, tydelige årringe, usynlige marvstråler, er finporet,
kærneløst, sejt, fast og hårdt, dog ikke som
navnet benved antyder så hårdt som ben, d.v.s.
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knogle. Det er vanskeligt at spalte, let at skære
og dreje, men ikke særlig holdbart.
Benved kendes litterært fra 1640 (muligvis
allerede 1534), som stednavn i Sydvestjylland
fra beg. af 1300-t., desuden i Benneris 1612 Als,
Bennetsløkke 1704ff. Stollig Sønderj., m.fl.
Benvidje 1804ff., Bornholm, bentræ Sydslesvig, benhvide Fyn; sv. benved 1651ff., benalster
1894ff. (alster 1745ff., måske af halster = Salix
pentandra), hårdved 1771; dog’s bone (E. alatus,
om veddet).14 I da., sv. og no. (beinved) samt
isl. (oldnord.) beinviðr gælder navnet (også)
kristtorn, liguster, gedeblad, kvalkved m.fl.
med ligeledes hvidt og hårdt ved og omtrent
samme anvendelse; ty. har bein- som præfiks
i navne til 11 slægter buske og træer med hårdt
ved, men ikke Euonymus – finsk sorvaripaatsama ’drejer-tørst’ (Rhamnus frang.).15 Navnet
tilkommer vel med lige ret flere planter, som hver
for sig på det sted hvor de vokser fik navnet på
grund af deres hårde ved (Aug. Lyttkens).
Benved blev i 1700- og 1800-t. meget
benyttet til forskelligt husgeråd. Heraf skar
man frem til vor tid spiseskeer,16 der ofterhånden blev slidt glatte og smukt gule, men
ikke måtte blive våde, så var de ødelagt (ru) for
lange tider.17 Skeer af benved blev regnet for
de bedste blandt træskeer og særlig fine til gilder.18 En bejler i Øksendrup på Fyn nævnede
o. 1900 i sin friertale, at der fulgte tre dusin
benvedskeer med.19 Sketræ Østfyn, Jylland,
lepelboom, -holt Slesvig,20 disse skeer nævnes
ofte i J. H. Voss’ hjemstavnsdigte, fr. louchettes ’spader’ (om små skeer).21
Man plejer at bruge det hårde, smukke,
gule ved til meget håndværktøj (Bock’s urtebog 1577). En række navne skyldes anvendelsen til spinderedskaber, håndtener, spoler,
vindepinde etc.: fusarius, fusarum til fusus
= ten,22 fr. siden 1700-t. fusain (fuseau = ten,
kniplepind), ital. fusano, fusaria etc. fusaggine
(fuso = spindel),23 sp. husera ’spindel, ten’;24
oldhøjty. Spinnilboum etc., nu alm. brugt
spindelbaum, -holz,25 die weiber lassen jnen
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spjndel dauon drehen 1551,26 spillbaum, til spill
= spids, tynd stok, herfra indlånt i eng. 1548ff.
spindelles, spindle-tree,27 fra ty. til sv. spindelträ 1651ff., spelbom 1748ff.28 og da. spindelbom
1596, -træ 1769; fr. (prov.) colonhet til colucula
= spinderok,29 ty. (Westf.) rockenfaut ’rokkefod’, da. o. 1700 rokketræ (rok = håndten). I
nogle tilfælde kan spindel- også have relation
til buskens hyppige angreb af ”snareorm” med
talrige larvespind; man har plantet den i haver
for at samle larverne til destruktion.30
Anvendt af slagtere til spilepinde (eng.
pricks) og stegespid (skewers): butcher’s pricktree 1671, prick-wood, skeewer eller skiwerwood,31 flamsk pinnekenshout ’pindetræ’ til
spid,32 ty. spicknadelholz – spicknadel = lang
tilspidset kæp til at spække vildt med, spissliholz Bern, spissli = lille kæp til at stikke i
kødstykker o.lign. jnf. fr. bois à faire lardores
’træ til at spække med’ 1557, bois à lardoires;33
prünholt Mecklenburg, til würstprün = pølsepind, anvendt således i Frankrig34 – og af
skomagere til pløkke,35 heraf oldhøjty. pinnebaom, højty. pinnholz (pinne = lille spids
pløk), zweckholz ’pløktræ’ 1482ff., plock-,
pluggen-, priggenholt etc., schusterplockholt,
schuhnägeli (Schweiz),36 holl. pennenholt,37
eng. prick-timber 1578, prickwood 1597, pegwood;38 baskisk zapatariequrr ’skomagertræ’,
anvendt i flamsk Belgien til træskoklamper.
Hos os er veddet blevet brugt til strikke-,
vinde- og modellérpinde, tandstikkere,39
ladestokke, neglerensere,40 i sønderjydske
marskegne skulle stokkene til knipling være af
benved,41 på Bornholm fik man af benved nåle
til at bøde fiskegarn med.42 Små runde pinde af
benved anvendes af finmekanikere og urmagere til at rense måleinstrumenter, ure etc.43
Tynde benvedpinde (spielen) sat i bikuben
gjorde den mere stabil og støttede vokskagerne
jnf. immspielenholz nordl. Ditmarsken,44
ved Lübeck også benyttet til rivetænder.45 En
spadserestok af de firkantede grene blev regnet for særlig elegant (Siebenb. Sachsen).46

Gadrise, gaiter, gatch-tree, gatteridge er synonymer for benved, kornel, kvalkved o.a. buske,
hvis grene gav gad-sticks = pinde spidse i begge
ender og brugt til at fæste tækkehalm med.47
En udmarvet tynd gren gav et piberør.48 Veddet er i øvrigt anvendt til skakfigurer, haner
på øltønder, kander, skafter, tommestokke,
valser, hjulaksler, rokkehjul, indlagte møbler,
mangletræer49 måske også trommestikker jnf.
tommeschlägelholz Bern 1828, bumbeschlegel Zürich,50 endvidere bratchbuer,51 blæseinstrumenter, spinettangenter og fortanding i
orgler.52
Kvistene gav gode tegnekul, stregen kunne
let viskes ud, samt trækul til krudt.53 I Kina
bruges veddet af E. alatus kun som brændsel.54

I n dhol d a f g u t t a pe r k a
Som den eneste af Skandinaviens vildtvoksende vedplanter har benved i (navnlig rod-)barken guttaperka; kvaliteten står
fuldt på højde med udenlandsk guttaperka
til elektrisk isolering, drivremme, kirurgiske
instrumenter m.m. Kautsjukstoffet forekommer som faste elastiske tråde i langstrakte
barkceller og blev fundet 1931 af G. G. Bosse
i E. verrucosa, allerede året efter begyndte den
tekniske udvindelse i USSR. Mængden er
betydelig, men iflg. russiske analyser stærkt
varierende, hos E. europaeus 10–18 %, lufttørret materiale maksimalt 30 %. Plantageforsøg
med E. europ. gav 5 000–8 000 kg rødder pr.
hektar; på 900 ha skulle kunne høstes 1 000 t
bark med 10 t guttaperka.55

T ok s ic i t e t
En tysk legende fortæller, at benvedbusken på
Kristi tid havde torne, af grenene flettede man

ben v ed
tornekronen og Jesus forbandede busken, så
den mistede tornene og blev giftig; kommer
saften i sår, giver den stærke smerter, blade og
frø bevirker opkastning. De ækeltsmagende
frugter øver en hæftig lokal pirring på mavetarmkanalen – if three or fower of these fruits
be given to a man they purge both by vomit and
stoole (1597).56 Alle plantens organer men navnlig frøene har et farmakologisk ikke udforsket
”bitterstof”, i frøene (med indtil 28–29 % fed
olie) bl.a. triacetin og glykosidet evonosid
(evonymin) med virkning som digitalis. Triacetinet (glycerintriacetat) øger blodtrykket,
giver hovedsmerter, virker opløsende på de
røde blodlegemer og beskadiger vævene. Toksiciteten må tilskrives triacetinet i forbindelse
med bitterstoffet; 36 frugter skal være den
mortale dosis for mennesket.57
Vedrørende virkningen på husdyr foreligger
der modstridende udsagn. Frugten skal kunne
dræbe får og geder, men det er modbevist ved
forsøg, et får fik ½ lod uden at blive forgiftet,
skriver Rafn 1800;58 de pulveriserede frugter dræber får og geder, bladene heste59 – ital.
pianta delle capre ’gedeplante’ forklares med
giftigheden.60 Andre hævder, at den vrages af
bladædende dyr undtagen geden, som holder
særlig meget af bladene,61 hvorfor den i Ungarn blev kaldt ”gedens rosentræ” og ”træ som
geden gnaver” (1601)62 jnf. ty. ”gedeskinke”
(1865), fr. ”gedefedt”, slov. ”gedebrød”,63 herhen
hører måske også gater-tree, gatteridge etc.
En række synonymer, ofte med dyrenavn
som nedsættende præfiks, sigter til frugternes
giftig- eller uspiselighed for mennesket: ty.
”hundetræ” 1781 (også fr. og rum.), ”hundekirsebær”, ”kattetræ”, ”kattekirsebær” (også
engelsk), ”jødekirsebær” 1892, eng. dog tree,
-wood kan dog også skyldes anvendelsen til
hundevask mod utøj, se nedenfor, og bitchwood (bitch = tæve) være et omdannet witchfoot, af wych = smidig, tynd: grene af elm, røn
m.fl. brugt til buer,64 endvidere death-alder65
og sydsv. galenbär66 samt port. ”slangetræ”,
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baskisk ”ondt, forbandet træ”, måske også
amer. Indian arrow (E. atrop.)67 svarende til
kin. ”djævelspil” (E. alatus), ”djævelsdræbende pil” (E. lanceifolia).68

Mod u t øj
Iflg. Plinius (Nat. hist. 13, 22, 118) blev de
knuste kapsler strøet på kvæg mod utøj. Afkog
af bladene, en olie eller salve tilberedt af frugterne anvendtes for husdyrs lus og skab, menneskets hovedlus og fnatmider. C. 1240 berettes om en munk, at han som dreng led af fnat,
jomfru Maria sagde han skulle vaske hovedet
tre gange med dekokt af benved, og det hjalp.69
Når man koger bærrene med lage og bader håret
dermed, farves det gult, dræbes lus og æg (1586)70;
det er vist, at kærnerne af benved er lige så gode til
børns udslagne hoveder som stefanskorn (semen
staphis agriae) (1761);71 de ristede og knuste
frugter blev drysset i småbørns hår (1664ff.)72
eller saften indgnedet (Bayern)73 – jnf. lusebær
Falster74 (også ty., eng.) louseberry fra slutn. af
1700-t., dog-tree, ty. (1778) og holl. ”lusetræ”,75
fr., ital. og sp. ”lusedræber”.76

L æ g e m i dl e r
Hildegard fra Bingen (1200-t.) nævner benved
i recepter for miltlidelser og vattersot. Af den
tyske botaniks ”fædre” omtales benved kun
af Hieronymus Bock, der ikke anfører nogen
medicinsk anvendelse. Frugten var tidligere
officinel som fructus Evonymi seu tetragoniae, et dekokt er givet vattersotpatienter som
urindrivende,77 mod mavesmerter (HessenNassau)78 og bylder (Bayern),79 udtræk af veddet brugt til mundskylning for tandpine jnf.
maulholz;80 frøolien skulle kunne modvirke
mareridt (Schwaben).81 Fnat, børns skurv,
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Spolebusk eller benved (Euonymus europaeus), ur Johann Georg Sturm,
Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796.

ben v ed
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udslet o.a. hudlidelser blev behandlet med de
knuste frugter i fedt82 eller et dekokt;83 port.
”rabiestræ” tyder på en anvendelse mod denne
sygdom. Homøpatien tilbereder af friske
modne frugter en essens for diarré med koliksmerter, leverlidelser og galdestensbetændelse.
Af ikke-europæiske arter med medicinsk
anvendelse kan nævnes E. alatus: for kvindesygdomme og perniciøs malaria (Kina);84
E. americanus og E. atropurpureus (officinelle 1860–1947): te af barken meget brugt
rod forkølelse og feber,85 roddekokt indtages
for prolapsus uteri86amerikanske indianerstammer anvender dekokt af inderbarken for
mensesforstyrrelser, barken lægges på ansigtssår.87 Det var 1885–90 i USA og England en
hel modesag at ordinere subs. tage ekstrakter
af disse droger mod en lang række sygdomme
(dyspepsi, vattersot, syfilis, lungelidelser
o.s.v.);88 E. bullata: bladene på snitsår o.a. kvæstelser (Indien); E. forbesiana: dekokt af veddet
+ lakrids mod maveonder (Laos);89 E. japonicus: barken for gigt og spermatorroe (Kina);90
E. tingens: barken for øjerlidelser, kronisk forstoppelse, dyspepsi m.m. (Ostindien).91

lilleruss. ”ulveperler”.95 – Børn presser frugten
på hånden og ”stempler sig” (Lausitz).96
Håret kunne farves gult med dekokt af
frugterne, oplyser Matthiolus’ urtebog 1563.
De gav tøj en smuk gul farve, Rafn refererer
udenlandske farvningsforsøg, barken gav
søgrønt, frøene mørkt gulbrunt, med alun
svovlgult.97 – Af frøene kunne presses en lysegul tyktflydende olie anvendelig til lamper.98
– I Kina spises de kogte frugter af E. yedoensis
og bladene af en anden art spises; infus af E.
alatus (”tebladstræ”) drikkes som teerstatning.
Blev en benved stillet som majtræ ved ung
piges hus skulle det vise, hun var en skøge
(Vimeu, Frankrig).99
Frugterne efterstræbes af fugle, især rødkælken, der æder det kødfulde og spytter
frøene ud; fuglens europæiske udbredelsesområde falder sammen med benveds. Man
har derfor benyttet frugterne som lokkemad
for rødkælke – drenge klæber i den hensigt bærrene på låget af mejsekasser (Striegau)100 – jnf. ty. ”rødkælkebær” 1740ff., ”-træ”,
”-brød” (1808ff.), holl. ”fuglekirsebær” og fr.
”mejsetræ”.

A n de n a n v e n de l s e

Lit ter at ur

De rosinrøde frugter er ein kurzweil der jungen
kinder, hedder det i Bock’s urtebog 1577, og
halvtreds år senere (1626): mit den roten beeren
spielen die kinder.92 Børn har trædet kapslerne
på snor til ”perlekæder”,93 armbånd og rosenkranse (Bayern),94 diademer (Ital.) – jnf. ty.
krälltschi, krälltcher etc., til chralle(n), schräller = lille kugle af koraller, koralhalsbånd, ital.
corallini, ty. også batterle päterle, af paternoster = rosenkrans af perler (fr. capernotte
= patenôtres), rosenkranzbeere, i Nösnerland
(ty. sprogø i Ungarn, nu rum. Transsilvania)
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