LITTERATUR: (1) 92 35,1957,75; (2) 696 401; (3)
217 17,19f; 32 51; (4) 718 1837,118f; (5) 639 1840-41,58; (6) 32 1856,51; (7) 934 625(1934); (8) 107
1952; (9) 869 18,1921,6; 455 5/11 1951; (10) 634
12358; (11) 83 174; (12) 661 4,1821,75-77; (13) 83
49,292; (14) 178 9,1942,27; (15) 675 7,1806,302f.

Mon SKADEDYR 0G BRAND I KORN
Et stykke riiinnetrre i korndyngen fordriver utiiij
(fiiir 1700; 1). Mod rotter lregges mellem hvert
lag korn i Jaden friske riiinnegrene, her og stukket i dens hjiiirner vrerner de mod mus, på
samme måde kan skadedyrene fordrives fra
husene (1798; 2).
På Lolland lregger man spåner af riiinnetrre i
sredekornet fiiir det bliver sået for at modvirke
brand = svampeangreb (fiiir 1800; 3).
LITTERATUR: (1) 178 1935,45; (2) 509 1,21f; (3)
57b 2,1806,693.
B0RNELEGE

Af grenene skrerer drenge fliiijter, barken giver
en skalmeje, iiistjysk skremej (1), sml. pil bd. 2;
skaftet på hyrdedrengens ]ange pisk skal helst
vrere af riiin (Vendsyssel o. 1890; 2). Småpiger
trreder brerrene på snor til »perlekrans« og armbånd, diadem, (Jylland; 3), med tråd eller melklister anbringes griiinne og riiide riiinnebrer i
stjerner, sliiijfer o.a. figurer på papir (4). - Biiim
spiser de modne brer, jf. navne og s. 73.
LITTERATUR: (1) 996 5,1940,30 og 14,1949,68;
161 1934:379 (MSjrell. o. 1870); 228e 3,125(rjiinfljiijte); (2) 634 12054 (Volstrup); (3) 634 12007
Sundeved o. 1880), 12144 (Mors), 12248 (v.Skern),
18899 (VJyll.) ; (4) 107 1948.
PLANTNTNG, MARK.ANIB BKSEMPLARER,

BYTRJE

Seljeriiin anbefales som alletrre, en smuk alle
heraf er plantet fra Frijsenborg til Jernit (1890;
1). På voldene ved Frederiksvrerk lod generalmajor Joh. Fr. Classen i slutningen af 1700-t
så bl.a. 8 skp. rjiinnefriii (2).
1848 omtales et riiinnebrertrre, som er vokset ud
af mursprrekke over diiiren til Marie Magdalene
kirkes våbenhus ved Ryomgård Jylland, det
»når op over våbenhusets tag og er med en
jernring i muren fastholdt til vreggen. Dette trre
må have stået der i mange år og nrevnes her
som en kuriositet ... Det står der i alt fald som
et smukt symbol på kirkens liv. Omen accipio!
[et godt varsel] (sogneprrestens kaldsbog);
sandsynligvis er trreet omtrent lige så gammelt
som kirkens våbenhus« (1890; 3). 1903 nrevnes
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to trreer; murede stiiittepiller til gavlen hindrer
nu det stiiirste trre i at falde ned; dets trivsel
skal betyde velfrerd for landsbyen (4). Sagn:
siiistrene Marie og Magdalene stod i forhold til
mange af sognets karle, den ene pige pådrog sig
en kiiinssygdom og lovede Gud, at blev hun
helbredt, ville hun bygge en kirke. Det skete,
og siiisteren plantede de to trreer (4b).
Et meget stort eksemplar af akselriiin har stået
ved Svaneke (5).
Riiinnen blev 1771 og 1777 fiiirt fra Norge og
Danmark til Freriiieme (6).
Da en riiin 1917 blev flyttet fra have til gårdsplads i Felsted Siiinderjylland, erklrerede en tysk
officer, at den skulle vrere et sejrs- eller fredstrre, og at det ville gro så sandt som Tyskland
vandt verdenskrigen. Danskere erklrerede på deres side, at det aldrig ville griiinnes. Nreste
forår sprang blade og blomster ud, men hen på
sommeren sygnede tr~et hen og dj21de (7).
Midsommer- eller gadetrreet i lollandske landsbyer var ofte en ask eller riiin, således i Nagelsti; fiiirst i juni eller på midsommerdagen 24/6
drog man til skovs efter marnegrene, der blev
stillet omkring trreet (8) .
LITTERATUR: (1) 245 3,24; (2) 263 1932,76; (3)
488i 3,74f; (4) 988 1903,21 og 1905-06,782; 948b
12; 455 5/5 1954; (4b) 416 nr. 15,1969; (5) 919 5.2,
1875,76; (6) 873 132; (7) 151 8,1935,573-76; (8) 549
160,166; 546 9,1921,50.

Mon TROLDOOM, ANDEN OVERTRO
Riiinnetrreet tilskrives rimeligvis allerede i hedenold magiske krrefter (1); overtroen har isrer
hreftet sig ved »flyveriiinnen «, en lille busk groet
frem af friii spiret i topstrevnet pil, mursprrekke
osv.
I en broncealdergrav dateret 1300-1100 f. Kr. i
Maglehiiii ved Frederikssund blev fundet en
reske med bl.a. en riiinnekvist (2), hos en »heks«
i Nrestved 1589 et stykke af riiin (3).
Jesu kors var af dette trre, derfor kan et redskab heraf ikke forhekses (Jylland ; 4), trreet
er helligt og ondtafvrergende, fordi dets ved
snor sig modsat andre trrearters (Fyn, Langeland; 5), og flyveriiinnen beriiirer aldrig jorden,
derfor har hekse ingen magt over den (6). Bruger man riiin som brrendsel, kommer uheld i
besretningen (MSjrelland; 7).
Finder man en flyveriiin langt fra byen, skal
man plante den i sin have, der er lykke ved
trreet, og St. Hans aften skal man lade en kvist
hrenge under loftet, det giver lykke til huset (8).
Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen

Fly verrpnnen over drpren til våbenhuset på Marie Magdalene kirke, Djursland. (Es).

Fra gammel tid !ul!vdede man, at Kristi kors var lavet af trre fra flyv err/m . Kalkmaleri ca. 1480 i Gislinge
Kirke, Holbrek amt. (Es).

(dflld 1929) plantede en flyverflln ved sit hjem
»Mindebo« i Vejle, og endnu o. 1930 blev i
Jylland plantet rflln ved gårdleddet for at sikre
lykken (9).
Med flyverflln i lommen får man held med handel (Fyn ; 10), anbragt under staldens dfllrtrin
giver den lykke til kreaturerne (11). »Lykkepinde« af rfllnnegrene skäret St. Hans nat kl. 24
solgtes af kloge folk som amuletter, der vrerner
mod troldtfllj, isrer Valborg- og St. Hans aften
(12); Kloge Niels eller »Niels Lykkepind« i
Kirkeby ved Svendborg fremstillede sådanne af
ca. 1 tomme !ange pinde med forskellige indsnit, nogle var tavlede (barken pletvis fjernet),
de gav lykke til brereren, men faldt de på jorden, duede de ikke lrengere (13). Et stykke rflln
syet i srerk eller bukselinning vrerner mod forhekselse og »onde flljne« (14). Valborg aften 30/4
skal man gå med rfllnnebark eller -kvist i lommen (15). En splint af veddet majryjn-tol = lille
kvist skäret i maj, bäret i tflljet eller munden,
beskytter mod trolddom og ellefolk (Falster; 16),
mod spfllgeri (17).
Valborgdags morgen 1/5 ffllr solopgang skal man
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med ryjnnemaj eller flyveryjn i hånden stå i
gårdleddet og fremsige en lang trylleformel,
der signer hele huset og haven (18). Samme
dag og/eller St. Hans dag 24/6 anbringer man
mod hekseri og trolddom rfllnnekviste eller -pinde, helst af flyverflln og evt. stillet over kors,
over alle dfllre, porte, luger, vinduer, på redskaber og vogne, på mfllddingen - det hedder at
maje for hekse (18b), der ikke kan lide lugten
(0Jylland; 19) og forhindres i at ride bort på
husdyrene; når man Valborgs aften trrekker
kfllerne hjem, er de pyntet med rfllnnekviste
m.m. (Vendsyssel, Fyn; 20). I Gamborg NVFyn
drysser man St. Hans aften rfllnneblade, matrem
og salt på kfllerne (o. 1830; 21). Flyverflln samlet
St. Hans dag, afskåret Kristi himmelfartsdag
eller en torsdag er god mod trolddom (22), sat
over stalddfllr hjrelper den syg hest (0Jylland;
23). Et rniddel mod hekseri i besretningen indeholder bl.a. knust flyverflln og skal helst indgives
dagen f!llr Valborgsaften (24).
Den ffllrste plflljedag er der anbragt majrflln på
vogne, plov og harve, seletflljet, i karlenes lommer; midsommeraften 23/6 stikker man rflln i

hver slags korn på marken og i hS')rageren for
at holde heksene på afstand (Falster, Lolland;
25), og når kornet kS')res ind, sretter man en
rS')nnegren i hvert hjS')rne af logulvet (26). På
Bornholm hrefter man stål og pinde af flyverS')n
i nyt fiskegarns flener og lcetten (= flåd af kork
og flydetrreet) for at ophreve hekseri (27).
Til de magiske midler hS')rer flyverS')n opgravet
med redskab af trre, - »den må du have i beredskab mod hekseri og sligt« (28). Et stykke
rS')n m.m. anbragt i boret hul i staldens dS')rtrerskel eller båse hindrer onde folk i at gS')re kvreget fortrred og modvirker trolddom (29). Man
har ved reparation eller nedrivning af gamle
gårde ofte fundet pinde af flyverS')n (30). Dens
bl~de blandet med jord fra gravsted oplS')ser
heksens trylleri (Slesvig; 31). Krans eller kors
af flyverS')n skal en torsdag morgen hrenges over
den dS')r, som passeres af forheksede husdyr
(32). På Silkeborgegnen satte en klog mand
rS')nnepinde i staldens sprrekker og revner mod
kalvekastning (33), et andet råd var at anbringe
stumper af flyverS')n i pose på kS')ernes horn (34).
Mod onde folks hekseri lregger man flyverS')n i
borehuller i hornene ag/eller dyrene rS')ges med

en brrendende kvist (35), ved udbindingen (LresS'l; 36), hvis koen ikke vi! modtage tyren (NJylland 1795; 37), yderligere kan hekse ikke stjrele
mrelk og smS')r (38). St. Hans aften bliver en
flyverS')n revet op med rod og lagt under hestekrybben (SFyn; 39).
I et sagn fra Vestjylland kobles to rS')de kalve
sammen med kviste af rS')nnetrre, havmanden
kan da ikke tage dem med sig til Vesterhavet;
når kvreget om sommeren skal på udmarker,
koblet parvis sammen, sretter man lidt rS')n i
koblet, så kan hekse og trolde ikke skade det
(40).
Får kS')erne fS')r udbindingen nogle rS')nneblade
at rede, er mrelken siden vrernet mod forhekselse (41); ved indbindingen skal hestene have
rS')nnebrer under foderet (42), kS')er efter krelvningen flyverS')n og salt (Fyn; 43) eller et stykke
rugbrS')d med rS')nnekviste indstukne i trekant
(44), tre rS')nnepinde kastes i krelvekoens fS')rste
drik (45).
Kloge folk anbringer pose med flyverS')n om
hornene mod kalvekastning og skraber noget
deraf i mrelk til en so syg af forhekselse (46) .
FlyverS')n nrevnes i råd for hestens kuller, den
stikkes over dS')ren, hvis besten vantrives (be-

Anslag af hekse og troldt;j kunne afvcerges ved hjrelp af flyver;n. Trresnit fra Olaus Magnus: Historia de
Gentibus Septentrionalibus, 1555.
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gyndelsen af 1800-t; 47). Vi! hoppen ikke tage
mod hingsten, skal man slå den tre gange med
rpn over krydset fpr bedrekningen og tre gange,
mens den går gennem stalddpren, hingsten have
tre rap, hvis den »har taget noget, som du ej
forstod « (NJylland; 48). Flyverpn bindes til so,
der ikke kommer i brunst eller i far (o. 1550;
49). Vantrivelige kreaturer indgives et dekokt
af flyverpn o.a. substanser, planten er bestanddel af en rrekke universalmidler mod påheksede
sygdomme hos fre og folk (50). Klog kone i
Grpttrup brugte rpn til at hjrelpe en barselkone
(51), en anden i Antvorskov lod sy flyverpn i
en kvindes srerke, for at trolde ikke skulle skade
hende (52). Flyverpn plukket St. Hans aften
lregges på sygt barns bryst, og det skal sove
dermed (53).
En krans af flyverpn om halsen på kvreg fordriver utpj (54).
Giver flpden ikke smpr er grunden den at det
bliver stjålet af en heks, men med et brelte af
rpnnekviste kan man se den skyldige og jage
hende vrek (55); krernen skylles med afkog af
rodeo (VJylland; 56), rpnnekviste fra sogneskel
stikkes over kors i hul i krernestaven eller lregges over kors under krernen (57). Det bedste er
at bruge en krernestage af flyverpn (58), i det
mindste skal der sidde en lille kile heraf i
smprkrernen eller plaskeren (59). Ost i et kar af
rpnnetrre kan ikke forgpres (60), flyverpn og
hprfrp lagt i bryggerskedel og -kar sikrer pllet
mod forhekselse eller ophrever trolddom (61),
pind af flyverpn srettes i forhekset spinderok
(NJylland; 62), og er en bpsse forhekset, anbringes lidt flyverpn i kolben (63). Der kan ikke
stjreles fra et skrin af majrpn (64).
Med »flyvende marer« eller rpnnenagle i ploven
eller hamlen kan hestene ikke lpbe lpbsk, redskabet ikke bringes til standsning af en heks
(65); herom er optegnet adskillige sagn. I hoveriets tid kom en klog mand forbi nogle plpjende
bpnder på Christiansdals jorder NFyn og standsede alle plovene undtagen en - den havde en
nagle af rpn (66). Fruen til Baggesvogn i Sindal sogn fik seks, men ikke syv plove til at
standse, i den syvende sad en rpnnepind (67).
På Frederik III's tid kunne en berygtet troldkarl få alle plove på Tårup mark ved Odense
til at fortscette uden heste, men ikke den syvende plov, hvis trcekbom var af rpnnetrre (68).
Den dpde går ikke igen, hvis kisten er lukket
med rpnnenagler (69). Pinde af »hekserpn« blev
brugt ved nedmaning af genfrerd i Overgårds
have, Himmerland (70) . Klog kone i SSjrelland
solgte mod sppgeri poser med kirkegårdsmuld,
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dyvelsdrrek, brevergejl og rpnnebrer (71). Rpnnepinde lagt over kors fordriver troldene (72),
en rpnnekvist skrremmer ellefolk bort (73), et
rpnnekors over sengen vcerner den sovende mod
at blive myrdet (74).
Kloge folk lader patienter med påhekset sygdom
krybe npgne tre gange gennem en flrekket eller
bpjet rpnnegren (76) eller gennem en krans af
rpnnekviste - det kaldes at »troldkryste« (77).
Tandpine kan overfpres til trreet med kile, som
tanden stikkes til blods med (SVJylland; 78).
En »frisnitpind« skåret af flyverpn en majaften
kurerer sår blot man stryger den hen over såret;
»frisnitteren« fjerner svulster med nogle snit i
pind af flyverpn skåret St. Hansnat og forestillende de enkelte legemsdele (79). Flyverpn har
i det hele taget helbredende krrefter (Holbrekegnen; 80) og afskåret Kristi himmelfartsdag
den stprste Iregekraft (0Jylland; 81).
Hekse kan imidlertid også (mis-)bruge rpnnen,
og der er folk, som af den grund ikke vil have
dette trre på deres jord. Kaster beksen en båndfuld brer efter en ko, og den blot slikker på
dem, kaster den kalven (aborterer) (SSlesvig;
82). Kommer to mennesker til at sidde over for
binanden ved en ild af rpnnetrre, ophprer deres
venskab (Spnderjylland; 83).
Sover man med en flyverpn i sengen, viser sig
skikkelser, der fortreller, bvilket lotterinummer
man kan vinde på (SVJylland; 84). Den, som
vjl stjrele rebler, stikker Valborgsaften 30/4 en
rpnnekvist i klemme et hemmeligt sted; gror
den videre slipper han heldigt fra tyveriet, men
visner den, bliver han afslpret. Samme aften
stikkes to rpnnekviste mellem loft og bjrelke og
ncevnes en karls og piges navn; gror de sammen, bliver de gift, af andre vrekstretninger tyder man deres fplelser for hinanden (Randers
amt o. 1850; 85), sml. St. Hansurt s. 36.
Rpnnekors lagt under bikuben om efteråret
binder bierne til stedet (86).
Man må ikke pode reble på rpn - spiser gravid
kvinde af frugten, kan hun ikke blive forlpst
(54), sml. s. 69.
LITTERATUR: (1) 919 5.3,1875,75; 1013 1889,322,
334; (2) 817 33f; (3) 1009 1912,11; (4) 488j 6,254;
(5) 161 1906/23:883,998,1140; 519 133; (6) 488i 6.2,
226; 466 172; (7) 161 1906/23:361; (8) 783b (Slesv.
o. 1870); 19 95; 161 1906/23:288(NSj.),435(MSj.),
1048(Stryns,S); (9) 433s 70f; (10) 161 1906/23:905
(Marslev); (11) 328/ 2,68; (12) 891 180; 830 5,1886,
203f; 228e 3,998; 278 1939,44; 161 1906/23:724,
2184; (13) 488i 6.1,249 jf. 273 183,203; (14) 488

