
Dansk inge/tu. 
Simon Paul/i: 
Flora Danica, 1648. 

ANVENDBLSE 

Henrik Smid 1546ff: den pulveriserede rod
knold eller de overjordiske deles saft virker 
mod gift og pest, blandet med sukker mod 
åndenj1Sd; renser lunger og bryst for ondartet 
hoste, lreger maveonde, udskiller »flegma og 
melankoli«, drukket med vin uddrives barsels
kvindens placenta, det sidste grelder også destil
leret vand af planten. De grj1Snne blade lregges på 
pestbylder, grj1Snne eller visne på gamle skinne
benssår; saften eller destilleret vand heraf renser 
og lreger gamle urene sår. Urt og rod kogt i vin 
og olie bruges til lregende omslag på brystbyld 
og nedfaldet endetarm. 
Simon Paulli 1648, 171: rodknolden renser, åb
ner og fortynder gamle brystskader, er god for 
trangbrystighed, isrer når den skyldes levers og 
rnilts forstoppelse; et pulver af rodeo mod alle 
maveonder kan kj1Sbes på apoteker, som hvert år 
indkj1Sber knoldene. 
Den pulveriserede rod blandet med srebe giver 
»et skj1Snt ansigt og en ren hvid hud« (1). Rod
knolden anfj1Sres i farmakopeen 1772. Den fri
ske rod trrekker blrerer og udtj1Srrer mave og 
bryst (2). 
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Arun indgår i drik for bj1Srns diarre og smerter 
(3), årans rod i et pulver, som lreger alle lunge
sygdomme (4). Man holder et stykke af rodeo i 
munden som vrern mod smitte (Sj1Snderjylland; 
5). 
Urt og rod af aran gives ko, som ikke kan 
krelve (1644; 6). Den knuste knold, plantens 
saft eller destilleret vand heraf uddriver hus
dyrs efterbyrd (7). 
Bladene lagt mellem oste vrerner dem mod an
greb af »orm« og mider (7; 2). Af den kogte 
eller tj1Srrede rod kan laves en grj1Sd med smag og 
lugt som sago og hvede, endvidere pudder, sti
velse, klister, blandet med srebe anvendes den 
til vask; af brerrene en r!1Sd farve og sminke (2). 
Det er ikke alle prrestpintler, degnen har også 
en (8) . 
Skovkallas k!1Slige skyhed. Grete Friis (9). 

LITTERATUR: (1) 696 1761,71; (2) 398 1806,805; 
(3) 4880 118; (4) 328/ 1,202f; (5) 107; (6) 83 255; 
(7) 841 149a; (8) 605 421; (9) 270 10. 

Krer - Mysse, Ca/la palustris 
Almindelig i N0Sjrellands tj1Srvemoser og hrenge
dynd, men ellers sjrelden; de små grj1Snlige blom
ster sidder i en 2-3 cm lang kolbe omgivet af et 
snehvidt åbent hylsterblad. 

Kcermysse 1793ff, efterleddet måske fra norsk 
myr = mose; vand-ingefcer 1721-1905, rodstok 
og fr!1S smager skarpt som krydderiet; sumpkalla 
1795, vandkalla o. 1915ff, dansk kalla 1910, 
vild kalla VFyn, NSjrelland, mosekalla VFyn -
blomsten minder om stueplantens, s. 178f; vand
slangeurt, rodstokken sidder hj1Sjt og er bugtet ; 
vandkrcemmerhus, mosepeber (1) . 

Krermysse. 
Flora Danica, 



E. Viborg anbefaler 1795 at samle, t9lrre og 
male r9ldderne til br9ldmel (2). 
Den 1(6ftede af mosevand • sin hvide blomst, et 
kra:mmerhus, • der vuggede sig langt fra land · 
imellem ellestammer. • • Så stod vi begge, du og 
jeg, · og så det hvide månelys, · der dugget ba
nede sig vej • fra dybet af en kalla 0. J. Riis
berg Jensen (3) . 

LITTERATUR: (1) 689 1,242; (2) 969d (13 sider) ; 
(3) 435 75. 

Kalmus, Acorus calamus 
har en tyk hvid jordsta:ngel og sva:rdformede 
40-100 cm !ange blade, der er rynket på tva:rs; 
de små blomster er anbragt i en gr(6n kolbe 
»Iigesom de små nålehuse, som af jomfruerne 
eller perlestikkeme er syet af silke over en blok 
[form] « (1648; 1). Hele planten lugter sta:rkt 
krydret. Rist og her i damme, ved s9ler og åer. 
Forveksles i ikke-botanisk litteratur undertiden 
med tagr(6r og sva:rdlilje. 

Arten skal 1557 va:re bragt fra Lilleasien (Kon
stantinopel) til Europa (2), hvor den udeluk
kende formerer sig med 1(6srevne jordsta:ngler. 
Som indfS'lrt droge »fra Indien« var kalmus dog 
kendt i Europa la:nge forinden , og den kan al
Ierede i middelalderen (1200-t) vrere f(6rt fra 
Baltikum til vore borg- og klosterhaver; den var 
i 1600-t både vildtvoksende og plantet i fiske
damme, således at man altid havde »r(6ddeme« 
til la:gedom, efterkommere er fundet ved flere 
kloster- og slotsruiner (3) . 
Kalmus o. 1200ff af det reldre navn Calamus 
= r(6r, også kalms o. 1700, kalmes, kalme, kal
berrod; indgår sandsynligvis i stednavnet Kalm
skrer 1781 (Roager sogn, S(6nderjylland), rr)r 
1520, flceg, pceg 1808ff, til andre sumpplanter 
med lignende blade, af middelnedertysk pek 
'!anse;' drengepik Himmerland efter blomster
kolbens form ; hjaller S(6nderjylland med uvis 
betydning (4). 

LITTERATUR: (1) 697 155; (2) 227 20,1910,246; 
(3) 495 11,1966,90; (4) 689 23f; 148 5,113. 

L JEGEMIDLER 

1300-t: afkog drikkes for lever- og mavelidelser; 
kogt til omslag på bylder; lreger gammel hoste 
(1). 
Henrik Smid 1546ff: syltede rS'ldder tages mod 
maveonde og koldfeber (malaria); spises om 

morgenen »for ond og giftig pestilenslugt« og 
giver vellugtende ånde; er urindrivende, lreger 
sygdomme i blrere og nyrer, knuser blreresten 
og fremmer menses. 
Christiern Pedersen 1533: dekokt drikkes for 
hjerteonde (25b), den knuste rod i malurtvand 
indtages for mavelidelser (32a), pulveriseret 
kalmus med saften af kongelys bruges til plaster 
på hremorroider (51b). 
Simon Paulli 1648,155: saften virker urindri
vende, hjrelper milten, som er »hård af slemme 
slimagtige og salte vredsker«, g(6r urene 9ljne 
klare; r9ldderne syltet med honning og sukker 
er »en overmåde sk(6n og god lregedom« for 
kold mave og hoved, katarr og koldesyger; 
endvidere mod hoste og »hjertets rengstelse og 

Kalm us. Simon Paulli: Flora Danica, 1648. 
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