
April (21); Dagmar Schrader, Min lille Krokus 
(27). 

LITTERATUR: (1) 462 55; (2) 455 24/3 1955; (3) 
433t 193; (4) 51 8; (5) 431 27; (6) 361g 144; (7) 65 
13/5 1954; (8) 65 4/2 1947; (9) 530g 139; (10) 397c 
20; (11) 649b 12; (12) 417 1913,359; (13) 295d 15; 
(14) 710b 16; (15) 863b 29; (16) 417 1877,280; (17) 
151 8,1935,481f; (18) 707b 23; (19) 490d 63; (20) 
48b 17; (21) 789d 23; (22) 361 1. sml. 6; (23) 27d 
12f; (24) 392/ 37; (25) 523 12; (26) 789q 18f; (27) 
809 23. 

G0geurt, Orchis 
PLETTET G0GEURT (Orchis maculatus), MAJ
G0GEURT (Orchis majalis) og TYNDAKSET G0GE
URT (Orchis masculus) er vor vilde orkide-floras 
mest almindelige arter; om foråret smykker de 
moser, fugtige enge og skove med deres blom
steraks i rs>Sde nuancer: ranke gs>5geurter • har 
sommerfakler trendt Lauritz Larsen (1). 

Mange af gs>Sgeurternes fotkelige benrevnelser 
skyldes deres anvendelse som elskovsmidler 
(afrodisiaka), inspireret af nogle arters testes
lignende par ovale rodknolde, se s. 233f; Maj
og Plettet GS'5geurt har håndfligede knolde. Nav
nestoffet er - hvor anden kilde ikke anfs>5res -
hentet fra 689 2, 144ff. 
Gf(Jgeurt 1535ff blomstrer samtidig med gs>Sgens 
tilbagekomst og kukken, desuden tilskrives fug
len en gejl natur; »vokser, hvor gs>5gen har ka
stet sit skam« (Falster ; 2); gf(Jgebid 1546-1859, 
efterleddet hentyder vel til de dybt delte knolde; 
vor frues finger o. 1530 efter de håndformede 
knolde; giljeurt 1594ff til gilje = bejle, forfs>Sre; 
gf(Jgsgrf(Jd slutningen af 1500-t med talrige senere 
forvanskninger og omtydninger: gf(Jgsgrå 1648, 
gf(Jjserrod, gf(Jgsgryn osv.; Vorherres får 1648-
1838, vor frues får o. 1700, uvist hvorfor; Guds 
hånd 1688-1821, Jylland 1796 også Vorherres 
hånd; jomfru Maries og /andens hånd, mari
hånd 1786, Jylland og Sjrelland 1796, /andens 
sten o. 1700, hundenosser 1648-1769, Himmer
land, Sjrelland og hundetestikler 1768; hareurt 
JErs>S 1796, haren betragtes som et gejlt dyr, rce
venosser 1799; kukkerurt, -blomst 1786-96, 
Fyn, Tåsinge, Langeland, VSjrelland, Falster; 
fårebrcege Jylland 1796ff måske fordi hyrde
drenge frembragte en brregende lyd ved at blrese 
mod et stramt udspilet blad, sml. gederams bd. 
3 og bs>Sg bd. 2; o. 1870ft: kukkemandsurt og 
-blomst Ss>5nderjylland, kukkerkam Samss>S, Fyn, 

Plettet gf(Jgeurt. (Es). 
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Gfl)geurt fra Simon Paul/i: Flora Danica, 1648. 

kokkekam NVFyn, Ly!,'S - kok = hane (blom
sterfarven), kukkerblad MFyn, kukkerrose SFyn, 
kukker Fyn, Lolland, kukkedåre VFyn, Tåsinge 
- g!,'Sgen kunne dåre en pige ;>: spå, om hun ville 
blive forf!,'Srt; kukkerbukser Lolland, »når den 
blomstrer, er vejret blevet så godt, at g!,'Sgen 
tnekker sine bedste bukser på« (2), buksegrpg 
M!,'Sn, rodparret kan minde om et par bukser; 
storkeblomst S!,'Snderjylland og storkeurt SFyn, 
storken kom med foråret - og de nyf!,'Sdte, men 
navnet kan også have et erotisk motiv; tudse
blomst NJylland på grund af voksestedet, svine
patte Anholt efter rodfligene, hestedrevel og 
oksedrevel 0Jylland, se kodriver bd. 3; heste
kodde og /andens nosse Sams!,'S, nosseurt MSjrel-
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land, /andens rceddersten; prcestepik, -pit, -pintel 
Jylland, den oprette blomsterstand er sammen
lignet med erigeret lem, omtydet til en mrengde 
euforismer, navnlig i S!,'Snderjylland: prcesteprik, 
-piger, -bfl)rn, -lilje, -rose m.fl. prcestekok Fyn. 
Den ene knold er m!,'Srk og indskrumpen, den 
anden lys og sprendstig, indeholdende reserve
nrering til nreste forårs fremvrekst: hvide og sorte 
hånd NJylland, Bornholm, Vorherres hånd og 
/andens hånd NJylland, Vorherres hånd og den 
slemmes hånd, Guds hånd og /andens fod, Vor
herres og /andens hånd, alle VJylland, herrens 
hånd og /andens hånd S!,'Snderjylland, Vorherres 
finger og /andens k(rper Aalborgegnen, Vorher
res hånd og djcevelens hånd Fyn, den slemmes 
klrper og djcevleklper Jylland (Smidstrup; 3), /an
dens hånd Jylland, /andens fingre Mors, /andens 
klo R!,'Ssnres, mariehånd og judashånd Jylland, 
Vorherres finger NJylland, NSjrelland, Kristi 
femfingre Himmerland (4), herrefinger NSjrel
land, Herrens hånd Bornholm, fruens hånd og 
/andens fingre eller fruens hånd og tandens rrpv 
Mors, marief inger Sams!,'S, Sejr!,'S, femfingerurt 
Mors, djcevel og jomfru, trold og jomfru og 
munk og jomfru Mors, Adam og Eva Vejleeg
nen (5), djcevelen og englen, sml. s. 234; marie
nrpgle M og 0Jylland, rodfligene er sammenlig
net med en n!,'Sglekam, jf. s. 233 og kodriver bd. 
3, Maries ko (eller kr,er) 0Jylland, knolden 
sammenlignet med yver; jesublod Als jf. Lukas 
22,44 - de m!,'Srkebrune bladpletter stammer fra 
Marias tårer ved korsets fod (6), et sagn om 
Kristi blod i samme förbindelse er ikke optegnet 
i Danmark, men navnene Kristi blodsdråbe Tå
singe og Vorherres blod Tåsinge, 0Sjrelland ; 
rceverumpe SFyn efter blomsterakset, blåfår Ar
husegnen, VJylland, kattepis 0Lolland, blom
sterne lugter kvalmt; vild orkide Mj6n. 
De mange djrerve folkenavne gjorde g!,'Sgeur
terne noget suspekte. På Ribeegnen blev en 
dreng af faderen lokket til at medtage en kurv
fuld g!,'Sgeurter til kirkens pinseudsmykning -
netop de blomster, degnen udtrykkeligt forb!,'Sd 
b!,'Srnene at plukke (7). 
Frer!,'Serne: (Plettet G!,'Sgeurt) br,rkubondi o. 
1780ff, b!,'Srka = rodeo af tormentil (bd. 3), der 
blev opfattet som en rund og trivelig kone, altså 
'husbonden til b!,'Srka'; kapuk6na, Adam og Eva 
om planter med m!,'Srke og lyse blomster, men 
oprindelig vel navn til rodparret; marriustakkur 
(stakkur = kjole, isrer brudedragt), jomfru Ma
riu gras; ravnaleika, sp6ngras (spon = ske, 
efter bladformen), skysgras, tjaldurgras og -blao, 
tjaldur er strandskaden, Frer!,'Sernes nationalfugl 
(8). - HJERTELAoBE (Hammarbya paludosa), en 



i det !6vrige Danmark ret sjrelden, spred mose
plante: frer!6isk nalgagras, af nälg = strerk trang 
til samleje (9). 

LIITERA TUR: (1) 529c 188; (2) 783b o. 1870; (3) 
488i 6.1,145; (4) 634 19188 (o. 1900); (5) 488i 4,1896, 
614; (6) 622 153; (7) 830 1,1884,96; (8) 751 6f,43-
45,47f,87,114,138,158,166,182; (9) 303 1,1940,276. 

AFRODISIAKUM 

Som en rrekke folkelige tilnavne viser, skelner 
man mellem den lyse rodknold med positive 
krrefter og den m!ilrke »onde«, som har modsat 
virkning. Sidstnrevnte »kan derfor tjene dem, 
der har forn!ildent for kyskheds skyld, som 
munke og nonner, at ligge på den indt!ilrrede 
rod om natten ... Således kan man af manges 
skrifter og meninger slutte, at en eneste urt kan 
g!ilre en både lystig og uduelig til naturens spil 
og leg [sarnleje] « (1648; 1). 
I Jylland blev rodparret lagt i vand for at af
g!ilre, hvilken knold der var den »rigtige«: fon
dens hånd eller judashånden med !ange kl!iler 
fl!ild oven på, for den var falsk, men marie
hånden eller Vorherres hånd sank til bunds (2) ; 
man sagde, at »den ene sejler, den anden syn
ker« (Skiveegnen; 3). 
Blev et menneske eller dyr gnedet med fondens 
hånd, sygnede det hen, men med Guds hånd 
blev det rask, »er pr!6vet på en hund« (Ribe
egnen; 4). Et sundt menneske, som fik indgivet 
fondens hånd, gik fra forstanden , men fik pa
tienten Guds bånd, kom han sig, »pr!6vet på en 
kat« (Mors; 5). Af den hvide knold kunne laves 
et sårlregende »gudshåndsplaster« og stilles tand
pine, med den sorte g!ilres fortrred og onde 
kunster (VJylland; 6). 
Siden klassisk oldtid blev g!ilgeurternes testes
lignende knolde tillagt egenskaber, som det »er 
upassende at frembrere til !resning for enhver 
stand og alder« (1838 ; 7) - der menes anven
delsen som elskovsmiddel (8). 
Cbristiern Pedersen 1533, 63a, 69b: den impo
tente mand skal gnide k!ilnsorganet med g!ilgeurt 
og drikke den knuste knold med vin, »thi den 
hjrelper ham meget til at komme til sin magt 
igen«. Den knuste knold indgår også i et sam
mensat rniddel mod impotens. - Kan en kvinde 
ikke blive gravid, skal bun efter menses gnide 
sine ydre k!ilnsdele med knoldsaften og manden 
g!6re det samme, for »det hjrelper dem begge 
meget, når de vi! avle foster tilsammen ... og 
giver dem begge stor lyst og begrering dertil«. 
Opgravet om foråret eller efter mikkelsdag 29/9 
kan den anvendes om vinteren, knust og druk-

ket med vin, eller genitalia bades med et vinaf
kog. »Jeg kender ingen urt, som mere kan 
hjrelpe mand og kvinde i denne måde, end den 
kan g!ilre«. 
Henrik Smid 1546ff: »De svage mrend, som 
ikke kan bevare sig [coiere] med deres hu
struer, må i deres mad bruge alle trinde s!ilde og 
fuldkomne satirions r!ildder eller deraf g!6re 
latvrerge« med gedemrelk, honning og lang pe
ber. »Forskrevne lregedom er (om den bruges 
rigtigt) nyttig til regteskabets opholdelse«. Men 
de visne knolde er gode »til dem, som er indgi
vet i klostre og bar lovet kyskhed, for de tilba
gedriver og nedlregger regteskabets leg, men få 
er de, som dem begrerer«. På alle apoteker 
kunne dengang k!ilbes en latvrerge af g!ilgeurters 
knolde kogt i fåremrelk, knust og tilsat honning, 
hvid peber, roe- og l!ilgfr!il m.m.; det er »en 
god og nyttig lregedom ... til at holde [bevare] 
menneskets slregt med, tjener svage mrend, heraf 
opvrekkes de og bliver mregtige til Adams spil 
og leg. Tjener i samme måde de kolde, ufrugt
sommelige kvindfolk«. Nogle sylter knoldene i 
honning eller sukker, andre i den sirup, hvori 
syltet ingefrer bar ligget; dette syltet!ilj bar 
samme kraft som latvrergen, isrer for »de svage 
mrend, som til denne strid er uduelige og for
k!illede«. 
Holder karlen en stump af den bvide knold i 
mw1den, mens han kysser en pige, bliver hendes 
krerlighed vendt mod ham (Sams!il), og et pulver 
heraf drysset i pigens drik har samme virkning; 
men en ondsindet tredje person kan !iste sig til 
at drysse lidt af den visne knold i drikken, og så 
kommer hun til at f!ille afsky for karlen; pigerne 
kan g!ilre det samme over for mrendene (Fyn; 9) . 
Vil karlen vrere krereste med en bestemt pige, 
skal han sove med blomsterne i armhulen og 
siden s!6rge for, at de svedgennemtrukne blom
ster kommer til at r!ilre ved hendes bryst (Fyn; 
10), sml. reble bd. 3. Han kan også anbringe 
den ene knold i pigen t!ilj, uden at hun ved det, 
så må hun f!ille krerlighed til ham, men den an
den knold bevirker had (Viborgegnen 1871; 11). 
På Lres!il var anvendelsen som elskovsmiddel i 
erindring endnu o. 1900 (12). Det skulle endog 
vrere nok til at g!6re en pige gravid, at hun uri
nerede på en kukblomst (0Jylland; 13). Men 
den golde knold blev brugt, for at kvinder ikke 
skulle blive med barn (14). 
Barselkvinder og jordem!ildre skal i reldre tid 
have benyttet en marienr)gle til at fremskynde 
og lette f!ildselen (jornfru Marie blev ofte an
råbt i barseln!ild) (15). 
En ko, som ikke bliver brunstig eller med kalv, 
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skal have den hvide knold at rede, f!,'Jr den trrek
kes til tyren, og den m!,'Jrke bagefter »for at 
holde på sreden«. Man lregger snittede g!,'Jgeurt
knolde på koens foder (16), og siger, at orner, 
men ikke s!,'Jer reder grj)geliljer (17) . - På Frer
!,'Jerne koger man knoldene i drikkevandet til 
tyren for at g!,'Jre den parringslysten (1800; 18). 

LITTERATUR: (1) 697 98; 830 5,1886,95f (Hor
sensegnen); (2) 488 4,1880,407 og 6,1883,292f; 830 
8,1887,46; 19 145; 328e 120; (3) 161 1906/23: 1683; 
(4) 488i 4,1896,612; (5) 488i 4,614; (6) 903 86; 328e 
120; 634 15489 (Mors) ; (7) 718 201 ; (8) 159 1956, 
55-101; (9) 19 144f; 830 3,1886,80; (10) 519 35; (11) 
783b; (12) 634 17923; (13) 488g 3,97; (14 )328e 
122f; (15) 466 163; 228e 2,556 jf. XXXVIII; 195 
11,1893,75; (16) 488 9,1888,14,127; 519 35; 107; (17) 
398 1806,739; (18) 518 209. 

ANDEN ANVENDELSE 

Af den hvide rodknold koges salep, et mildt 
stoppende rniddel mod diarre, is.er hos spred
b!,'Jrn (1), den t!,'Jrrede og knuste knold bruges 
som sago (2); »det var at !,'Jnske, at Asien ikke 
mere skulle trrekke penge for det, som landet 
[selv] tilbyder« (1796; 3). Under krigen med 
England 1807-14 blev rodknoldene anbefalet 
som br!,'Jd-surrogat - »kun skade, at alle de orki
deer, som vokser i Danmark, nreppe ville br!,'Jd 
f!,'Jde dets indbyggere i to dage« (4) . 
Et vinafkog tilsat honning giver et sårlregende 
mundvand, de knuste r!,'Jdder et omslag på alle 
hrevelser, »renser og lreger alle sår«, en latvrerge 
af knoldene mod svindsot og lungesygdomme 
(1500-t; 5). - Knoldene er anf!,'Jrt i farmakopeen 
1772. 
Folk med »en vis sygdom« (syfilis?) drikker et 
dekokt af den lyse knold (MJylland; 6) . Spiser 
man om foråret de tre f!,'Jrst sete g!,'Jgeurter, får 
man ikke koldfeber (malaria) det år (Lange
land; 7). 
Knoldene af de fleste arter bruges som erstat
ning for gummi arabicum (2) . 

LlTTERATUR: (1) 488i 4,614; jf. 304 310; (2) 398 
1806,780; (3) 739 1,374; (4) 639 3,1840-41,188; (5) 
841 1577,94f; (6) 328e 120; (7) 19 145. 

OVERTRO 

En klog kone i Himmerland lod »urten med de 
to hrender« ligge under kirkens alterklrede tre 
h!,'Jjtider i trrek, så kunne den give svar på til
tale (1), sml. alrune bd. 4. Med den t!,'Jrrede rod 
på sig er man ved nattetid vrernet mod sp!,'Jgel
ser; den fordriver hekse og St. Hans aften kan 
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man se dem ride til Bloksbjerg (2). G!,'Jgeurt og 
perikon gravet ned under trerskelen til stalden 
eller sat over staldd!,'Jren beskytter dyrene mod 
troldt!,'Jj (MJylland; 3), g!,'Jgeurtknolde lagt i sien 
vrerner mrelken og sikrer gårdens »sm!,'Jrlykke« 
(0Jylland; 4). Med en g!,'Jgeurt hentet af en 
svale, hvis rede man har tilstoppet, kan man 
åbne alle låse (5), sml. jernurt bd. 4. 
Om en g!,'Jgeurt hedder det 1648 (6), at der fra 
hver blomst hrenger »ligesom et firf!,'Jddet dyr el
ler et lille menneskes legeme med udstrakte arme 
og adskilte knre, uden hoved« ( = den fligede 
underlrebe) . Ole Borch mente 1673 at kunne 
finde hebrreiske bogstaver og talcifre i blomsten 
(7). - Når visse dele af blomsten fjernes, viser 
sig en figur, der tydes som Marie med barnet 
eller en mand i en srek (Jylland; 8), sml. sted
moderblomst bd. 2. 

LITTERATUR: (1) 488i 6.1,311; (22) 830 3,1885, 
15; (3) 328e 123; (4) 466 163; (5) 488j 6,196; (6) 
697 97; (7) 49d 1,120f; (8) 830 2,94 og 12,158. 

Valn0d, Juglans regia 
H!,'Jjt bredkronet trre med finnede, efter gnidning 
aromatisk duftende blade, og stenfrugter bestå
ende af en sten med lysebrun, rynket skal om
givet af gr!,'Jnt k!,'Jdet men halvt!,'Jrt lag, der knust 
farver huden brun. 
Hjemmeh!,'Jrende i Sydeuropa og Orienten; al
mindelig plantet i haver og parker, på gårds
pladser, som alle. 

Valn rjJd slutningen af 1300-t ff (walnutre, wal
n!,'Jtre etc.) = valsk eller vrelsk (sydlandsk) n!,'Jd 
i modsretning til den nordiske hasseln!,'Jd ; i sted
navne, bl.a. Valn!,'Jddegård 1700-t ff Olsker sogn 
Bornholm; det gr!,'Jnne k!,'Jd omkring stenen: bus 
Lolland-Falster og fas Bornholm, jf. hassel s. 
256f. 

LITTERATUR: 689 1,783; 148 10,268. 

DYRKNING M.M. 

Trreet er kendt hos os siden middelalderen, i 
Svendborg er af valn!,'Jd fundet en huggespån, 
der menes at stamme fra 1250-1300 (1), og det 
blev måske dyrket her allerede fra romersk 
jernalder (la) . I kong Hans' tid (o. 1500) blev 
plantet valn!,'Jd ved klostrene (2), 1510 nrevnes et 
lommefyrt!,'Jj anbragt mellem to valn!,'Jdskaller 
(3), 1569 leveres 30 valn!,'Jdtrreer til Skanderborg 
slotshave, 1579 6 tdr. frugter til jule- og nytårs-
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