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Fanden i brombærrene

A

f naturens bærfrugter modnes brombær
sidst; de skades derfor ofte af tidlig frost,
går i opløsning, flyder ud til klatter, der smager
vammelt (saften fermenterer), medens busken
til langt hen i december står med friskgrønne
blade og skud.
Man undrede sig over, at bærrene så ”pludselig” blev uspiselige og nu kunne give maveonde. Mange brombær angrebet af meldug
kom til at ligne mugne ekskrementer. Der
var desuden noget vildsomt, uhyggeligt og
afskrækkende ved brombærkrattet. Ingen
fugle byggede rede i dette uigennemtrængelige buskads, bier og sommerfugle så man
sjældent i blomsterne. Kun den lumske ræv
søgte undertiden skjul i buskens halvmørke,
hvor jorden gerne var nøgen. Grenene tæt
besat med lange torne greb som djævlekløer fat
i alle, der kom for nær.
Det gav helt frem til nutiden anledning til
den folketro, at diabolske væsener ødelagde
bærrene for at skade menneskene, og man herefter på forskellig måde blev straffet, hvis man
spiste dem. For brombærrets vedkommende
er denne tro ikke optegnet før 1700, og den
kendes kun fra Danmark, Tyskland, EnglandSkotland og Irland, uagtet Rubus fruticosus
(med talrige små-arter) er almindelig over hele
Europa.
Danmark: efter mikkelsdag 29/9 er brombærrene uspiselige eller giftige, aftenen eller

natten før smurte fanden sine støvler eller
sko med dem.1 Brombær skal plukkes før en
bestemt dag, hvor troldene bruger dem til at
smøre deres syvmilestøvler med (Sønderjylland).2 Når fandens fod en vis tid om efteråret
har strejfet brombærrene, duer de ikke mere
(Nordjylland).3 Hvor Hellig Mikkel har sat sin
fod, er brombærsaften ej mere god.4 Efter mikkelsdag har fanden eller trolden forrettet sin
nødtørft i busken (Læsø, Bornholm),5 efter
nattefrost tisset på bærrene (Sønderjylland),6
efter mikkelsdag spyttet på dem (Bjørnø).7
Tyskland: man må ikke spise brombær
efter bartholomæusdag 24/8, de smager da
ilde, Barthel har snavset dem til med sine
ekskrementer.8 Wenn Bartholomäus over de
brambeere gekropen es, dann ös der worm drin
(Rhinland).9 Efter michaelis 29/9 smører
djævelen sine støvler med bærrene (SlesvigHolsten), jnf. smerbein = schmierbein, Ditmarsken, teufelsbeere Erzgebirge;10 de må ikke
spises efter michaelis, fordi den onde nu holder hånden over dem (1864).11
England-Skotland: her var (er) troen særlig befæstet og udbredt;12 en forfatter skriver
1727, at bærrene har et ilde ry som årsag til sår
i hovedet,
hvorfor det hænder, man skræmmer børn fra
at spise dem, nogle kalder dem scaldberries
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Brombær eller björnbär (Rubus sp.), ur Eng. Bot., 1864.
(scald = skoidsår), men det anser jeg for at
være en vulgær vildfarelse. Efter Old Michaelmas [11/10, før kalenderreformen 1752 svarende til 29/9] kaster djævelen sin kølle over
dem, hvilket er en fabel ... Som andre sommerfrugter er denne tilbøjelig til at rådne i
maven og således give væmmelse, når man
har spist dem for grådigt.13

Efter mikkelsdag har djævelen trådt på, rørt
ved, kastet sin kappe over, spyttet, urineret på
bærrene og således gjort dem uspiselige eller
giftige.14 Da satan den første mikkelsdag blev
kastet ud af himlen, faldt han ned i en brombærbusk; han forbandede dens frugter, og lige
siden har han hvert år ved samme tid ødelagt
dem, idet han brænder dem med sin ånde,
stamper, spytter, kaster sin kappe eller kølle på
dem, gnider sin hale over dem.15 Børn advares
mod at spise brombær efter 11/10, hvis de gør
det, rammes de af stor fortræd eller skal dø
inden årets udgang.16 Simonsdag 28/10 stamper djævelen en sti omkring brombærbuskene,
og derefter sætter de ikke flere bær.17 Djævelen

fordærver dem i september, så de bliver giftige;
natten før the Fair (efterårs-bymarked) går
han hen over busken og rører ved bærrene med
sin pote (Argylleshire).18 Bærrene anses for
usunde, uspiselige, når edderkopper har dækket busken med deres spind, for det viser, at
djævelen har kastet sin kølle over den (Lancashire).19 Man spiste forhen slet ingen brombær,
det hed, at the trail of the serpent is over them
(Herefordshire).20
Irland: michaelmas eller halloween (allehelgensdag 1/11) snavses bærrene til, ødelægges af puca, pooka etc. eller the fairies; efter
November eve, vinterens første nat, hvor
ånderne danser med the fairies, pooka er ude
og hekse driver deres kunster, kan bærrene
ikke spises, pooka ødelagde dem.21
Som nævnt er sagn- og tromotivet ”fanden i
brombærrene” begrænset til et ret lille geografisk område. Det falder imidlertid praktisk
taget sammen med udbredelsen af helt analoge eller lignende forestillinger knyttet til
andre frugter i naturen.

Fa n de n i br om b æ r r e n e
Danmark: efter Sankt Hansdag 24/6 smager revlingbærrene vammelt og kan eller må
ikke spises; heksene red om natten hen over og
spyttede på dem;22 trolden, heksene eller fanden har pudset sko eller støvler med bærrene.23
Revlingens bær blev hen på året uspiselige,
fordi ræven havde pisset på dem,24 jnf. rævebær
Silkeborgegnen, rævelyng Bornholm;25 et lille
insekt (tæge) kaldt swåtbærmand, -konge, -tyv
havde tisset på sortbærrene.26 – Hvis det regner
St. Hansdag eller margrethedag 13/7, fordærves hasselnødderne (1634ff.).27 – Margrethe
har pisset på (i) nødderne (1648ff.),28 Den ormstukne subs. hule nød fik en lang række personnavne sigtende til den, der har tisset eller
været i nødden: sorte Margrethe, sorte Grete,
skidte Margrete, skidte Grete, Grete, sorte Ellen,
sorte Sidsel, sorte kælling; fanden, trolden (=
fanden), mosekonen.29 Tom nød eller nød med
sort kærne er en pisse-Margrete, fandens nød.30
– Hindbær får en ækel smag, efter at Grete har
været på dem (Vestlolland).31
Sverige: her hedder det tilsvarende om
hasselnødden: Greta/fru Sara väter i nöten.32
– Norge: lægfolk tyder navnet mikkelsbær til
mosebølle (Vaccinium uliginosum) derhen,
at bærrene er uspiselige efter mikkelsmesse
(Sørlandet).33
Tyskland: Marie besøgelsesdag 2/7
schlumpert hun hen over blåbærrene og de bliver sorte (Erzgebirge).34 Efter jakobsdag 25/7 er
de usunde, fordi der kobel (en tæge) har skidt
på dem (Oberfranken).35 Blåbær skal man ikke
plukke efter bartholomæusdag 24/8, Barthel
eller djævelen har skidt på dem;36 spiser man
dem, får djævelen magt over en.37 – Kamilleblomster bør plukkes før St. Hansdag, ellers
risikerer man, at heksene har tisset på dem
(Vestpreussen);38 efter denne dag flyver den
onde krebs (jordkrebs, Gryllotalpa vulgaris)
hen over kamillen og gør den ubrugelig til
lægedom (Mecklenburg).39 – At regn St. Hansdag ødelægger hasselnødderne, kendes her litterært 1514ff., ligeså regnvejr på margretedag
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(20/7); hun eller die faule Grete har pisset i
dem.40
Portugal: under en natlig dødsfest pisser
sjælene på figentræerne, og fra da af må frugterne ikke plukkes.41
”Fanden i brombærrene” hører til en i Europa
vidt udbredt gruppe sagn om ondsindede
kræfter, som altid, men navnlig omkring visse
kalenderdage, pønser på at ødelægge menneskenes redskaber, nærings- og lægemidler.
Eksempelvis fik planten djævelsbid (Succisa
pratensis) sit navn, fordi djævelen misundte
menneskene rodens lægekraft og bed den af
(1485ff.),42 og han prikkede af samme grund
huller i perikons blade.43 Hekse kunne (med
forårs-senfrost) ødelægge vinstokkene44 og
forårsage brand i kornet; 1. maj red de hen
over skovmærke (bukkar), og så duftede den
ikke mere (Slesvig-Holsten).45 Når sæden gik
i leje skyldtes det, at Barthel med sin skimmel
havde redet hen over marken (smst.)46 – osv.
Brombær o.a. af naturens frugter blev efterstræbt og/eller ødelagt af:
djævelen, fanden, hekse etc., eufemistisk
eller da den mytiske baggrund var glemt: Mikkel, Barthel, Margrethe, Marie; fairies, sjæle,
slange, ræv, insekt.
Tidspunktet henlagdes til:
St. Hansdag 24/6 (Danmark, Tyskland),
Marie besøgelse 2/7 (T.), margretedag 13/7
(D., T.), do. 20/7 (T.), jakobsdag 25/7 (T.),
bartholomæusdag 24/8 (T.), mikkelsdag 29/9
(D., Norge, T., Engl., Skotl., Irl.), do. gl. stil
1/11 (E., I.).
Frugterne blev ødelagt, når et ondsindet
væsen: fløj, red, slæbte halen hen over, åndede,
spyttede, trådte, efterlod ekskrementer på/i
dem; djævelen kastede sin frakke, kappe, kølle
på busken (E.), brugte bærrene som sko- eller
støvlesværte (D., Slesv.-Holsten).47
De var herefter:
ildesmagende, uspiselige, giftige, ormstukne
eller tomme (nød); spiste man dem alligevel,
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fik djævelen magt over en (T.), straffedes
man med sår i hovedet, uheld eller døden (E.).
De diabolske væsener måtte desuden hade
brombær- og hasselbusken, fordi den i hele
Europa blev benyttet som apotropæum;48
førstnævnte omtales som anvendt mod forhekselse allerede i en angelsaksisk lægebog.49
Endelig mente man, at skovens dæmoner anså
bær og nødder for deres ejendom og straffede folk, som plukkede dem, jnf. de mange
magiske forholdsregler samt ofring under
bærsamling.50 Man advarede børn mod at
plukke blåbær Marie besøgelsesdag 2/7; gjorde
de det, kom hun på en hvid hest og tog dem
med (Oberlausitz),51 sml. ovenfor: Barthel på
hvid skimmel. Det overnaturlige væsen blev
identificeret med et insekt (swåtbærrnand,
heidelbeermann, krebs, tæge),52 i Irland var det
en almindelig tro, at hvert brombær indeholdt
en giftig orm.53 – Det kan ikke være tilfældigt,
at vor sagn- og trogruppe primært gælder helt
eller næsten sorte frugter (brombær, blåbær,
revling, figen) og sjældent røde på samme
lokaliteter, f.eks. hindbær, der som bekendt
ofte angribes af maddiker (”orm”). Sort havde
relation til mørkets onde, destruktive kræfter, desuden vidste man af erfaring, at mange
(andre) sorte frugter er giftige.
Kalendarisk er ”brombær-troen” oftest
knyttet til mikkelsdag.54 St. Mikael var djævelens værste fjende, han måtte derfor opføre sig
særlig ondskabsfuldt omkring denne helgens
dag 29. september. Men Mikkel blev desuden
associeret med det samme øge(tabu-)navn til
djævelen, som siden overførtes på den lumske
ræv samt visse bær, folketroen af en eller anden
grund nærede aversion imod.55 En kat født
omkring mikkelsdag (når brombær [blackberry-]sæsonen slutter) kaldes i flere engelske
provinser en blackberry-cat, under opvæksten
skal den opføre sig særligt arrigt; det samme
siges om andre husdyr født på denne årstid,
og det har rimeligvis forbindelse med legenden om djævelens udstødelse af himlen og

nedstyrtning til jorden (jnf. ovenfor).56 Efter
en gammel norsk bonderegel (optegnet 1687)
skulle heste sættes på stald mikkels aften;
opholdt de sig denne nat på marken og åd
græs, blev de lusede om vinteren.57
At Margrete (oprindelig heks) pisser i hasselnødderne har jo relation til regnvejret. Denne
tro inden for gruppen kan føres længst tilbage
og har den største geografiske udbredelse
kongruent med ”brombær-troen”, hvorfor den
kunne være prototypen, hvoraf sidstnævnte
udviklede sig. Talemåder og synonymer svarende til de dansk-tyske vedrørende nødder er
ganske vist ikke optegnet i England, men også
her associeres djævelen med hassel. Holy Rood
Day (helligkorsdag) 14/9 blev af nogle anset
for den bedste til at plukke nødder: to morrow
is Holy Rood Day / when all a nutting take their
way (1662), medens andre tværtimod mente,
der på denne dag var særlig stor risiko for at
møde djævelen ude i samme ærinde bærende
på en sort nutting bag; nøddeplukkeren ville
komme til skade på en eller anden måde. Halloween (allehelgen) spiller en rolle i ”brombærtroen” og var kendt som Nutcrack Night, hvor
unge folk kastede nødder i ild og tog varsler af,
hvordan de brast og flammede op.58
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