Klippet hrek af bukketorn. Spnderho. (Hv).

ild (udslret); den for kraftige menstruation stilles
af tampon vredet med saften og anbragt i vagina;
saften blandet med reggehvide lregges på rindende ~jne, til åbne rindende sår må saften blandes
med blyhvidt og s~lvergl~d til en salve.
Findes kun i haver; den friske eller t~rrede frugt
uddriver sten og grus af nyrer og blrere (1648;
2). Brerrene anf~res i farmakopeen 1772. De er
anvendt som urindrivende og k~lende lregemiddel (1800 ; 3), i vin mod nyresten, krernerne mod
vattersot (4). I S~nderjylland var et brrendevinsudtrrek af brerrene drukket på fastende hjerte et
husråd mod fork~lelse (5), og r~gen fra brer lagt
på gl~dende jern blev ledet i smertende tand (6).

Bukketorn 1808ff fra tysk, hentyder til de hornkrumme grene ligesom hjortetorn o. 1700, begge
dyrenavne betegner måske også noget nedsrettende, jf. ulvetorn tEr~ 1834. Jasmintorn 1800,
vreksten kan minde om jasminens. Bukketj(j)rn
1836; NSjrelland, Fej~, tysk torn Fyn 1843ff,
SLangeland, sandtorn Fyn og ornliggende ~er o.
1895ff, L(j)betorn (breder sig med udl~bende
rodskud) og knebletorn (af uvis betydning) VJylland slutningen 1800-t; lysiom Fem~, Ash o.
1900ff af det botaniske slregtsnavn, båg(j)torn
Ar~ i Lillebrelt (1921) »fordi fiskerne hentede de
Bukketorn. (ES).

LITTERATUR; (1) 841 1577,38b; (2) 697 358; (3)
739 2, jf. 599b 1,546; (4) 718 1838,221; (5) 161 1906/
43:3339; (6) 1611936/ 1:3271.
ANDEN ANVENDELSE

Brerrene kan spises, rå eller kogt i eddike (1) .
Det sidste lres (»fokken «) var pyntet med j~dekirsebrer, når det k~rtes hjem til gården (SSlesvig; 2). Strengler med de t~rre bregre er ofte anvendt som vasepynt om vinteren, i efterårsbuketter etc. (3), bregeret blev brugt som model til en
lille vreglampe (4).
LITTERATUR: (1) 597 111; 599b 1,546; 407 nr. 34,
1950; (2) 161 1906/43:3311; (3) 634 18753 (Borris o.
1890); 107; (4) 262 17/ 5 1959.

Bukketorn , Lycium halimifolium
Tornet, indtil 3 m h~j og tret busk med buekrummet hrengende grene, grågr~nne lancetformede blade, små lillar~de eller violette blomster
og aflange, h~jr~de brer. I nyere tid indf~rt fra
Sydeuropa, nu ret almindeligt plantet og forvildet i haver og hegn, navnlig ved kysten.
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fS!lrste stiklinger på BågS!I « (1). Torn og stikker
FanS!I, det sidste navn kan også skyldes, at planten ber mest blev formeret med stiklinger. Djr,evletråd SS!lnderjylland og flanetorn, -busk Fyn,
flane- udtrykker noget, der stritter ud til siderne
(som de lange grene). Fannikertorn VJylland,
förekommer på FanS!I, lybr,ekkertorn Fyn, lysvien
og lidvidje Fyn, bijJjetorn Vemmelev VSjrelland,
stikketorn VSjrelland, gederod Stenstrup Odsherred (2), galbr,er Sjrelland, brerrene er uspiselige,
kragetjljJrn Nrestvedegnen; kijJdbr,er Hårby VFyn
om brerrene.
LITTERATUR: (1) 239 1921,89; (2) 1010 13,1925,
75; (3) 689 1,915-17; 167 nr. 22,1953; 634 18758;
107.

PLANTNING OG ANVENDELSE
Navnene tysk torn og lybr,ekkertorn viser, at
planten sandsynligvis blev indfS!lrt fra Nordtyskland (i slutningen af 1700-t), men den nrevnes
ikke i Rafn's og Hornemanns floravrerker 1800,
1806. 1851 oplyses, at bukketorn plantes som
vrern over flettede pilegrerder (1) og 1869, at
man planter den til hrek, drekke på stengrerder,
murvrerk etc. (2) Som hrek- og vildthegnplante
blev den isrer udbredt i SS!lnderho på FanS!I, der
er kendt for sine nresten 200-årige klippede bukketornhegn (3), »man kunne ligefrem kalde SS!lnderho for bukketornenes by, så strerkt sretter
denne busk ber sit prreg«; i en indberetning 1806
fra S!lens birkedommer nrevnes hegn af bukketom om haverne (4). Et eksemplar ved vejen s.f.
byen er S!len Birkholms stS!lrste vrekst (1934; 5).
Blade ribbet af grenene med hånden er et godt
og gratis fjerkrrefoder (NFyn ; 6), det sparer på
kornet og hS!lnsene lregger flere reg (FejS!I; 7), men
brerrene skal vrere giftige for hS!lns (Birkholm;
8). BS!lrn piller forsigtigt den sS!ldtsmagende
blomsterbund ud og spiser den (ManS!I o. 1900;
9).
På NVFyn (Vellinge sogn) lregger man bladene
på betrendelser (10).
LITTERATUR: (1) 514 1851, 397f; (2) 166 1869,
206f; (3) 950 197; (4) 167 nr. 22,1953; (5) 339 50;
(6) 760 256; (7) 634 12036; (8) 519 17; (9) 634 12060;
(10) 634 12246.

Tobak, Nicotiana
RS!lgtobak hentes navnlig fra to arter: VIRGINSK
TOBAK, Nicotiana tabacum, der bliver indtil 3 m
hS!lj, har store elliptiske blade og lyserS!lde blom-
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ster med langt kronrS!lr, og BoNDETOBAK, Nicotiana rustica, som er lavere (ca. 1 m), har butte blade og mindre, krukkeformede, snavset grS!lngule
blomster. Kapselfrugten indeholder talrige små
frS!I.
Tobak 1647ff af spansk tobaco, oprindelig den
vestindiske benrevnelse for rS!lret, som indianeme
brugte til rygningen.
Virginsk tobak 1674ff, handelsvaren blev isrer
indfS!lrt fra Virginia NAmerika, men også fra
Brasilien: brasiltobak 1767-70, Tyrkiet: tyrkisk
tobak 1770 og Nordtyskland: Brandenborg-tobak (1913).
Bondetobak 1796ff betegner den ringere plante
(og tobak) end ovennrevnte, som blev importeret
og derfor var »finere«, fra fS!lrst af skyldes navnet dog, at bS!lnderne avlede den til eget forbrug.
I Danmark blev nresten udelukkende dyrket
Bondetobak .
Indgår i stednavne på SamsS!I: Tobaksstykket
1792, Tobaksbakkerne, Tobakshullet; TobakslS!lkken hed (1803) et 60 tdr. land område ved
Nyborg, hvor der forhen blev avlet tobak; Tobaksfenne i TS!lnder kS!lbstad, fenne = indgrS!lftet
englod.
LITTERATUR: 689 2,114f; 653 2.1,1803,277; 148
1,91,113 og 5,13.

lNDFjZIRSEL, DYRKNING 0G F0RBRUG
Tobaksplanter kom kort efter Amerikas opdagelse fra tropisk Sydamerika til Europa. I Danmark nrevnes rygningen fS!lrste gang i begyndelsen af 1600-t og derefter stadig oftere. Endnu
1627 blev dog kun importeret 14½ pund. Efter
krigen 1623-29, da Jylland blev invaderet af
fremmede tropper, fik tobaksrygningen hurtigt
stor udbredelse. Iflg. sagnet kom tobakken og
brrendevinen samtidig til Danmark med polakkerne (1). Christian IV var som livlregen Simon
Paulli (sml. nedenfor) en ivrig modstander af
»tobaksdrikningen«, men indså snart, at skikken ikke lod sig udrydde, og pålagde i stedet tobakken en hS!li told. 1642 blev fortoldet 55½ kg,
1652 1.250 kg, 1666 33.587 kg og 1668 46.049
kg. I denne årrrekke oprettedes de fS!lrste tobaksspinderier og snusfabrikker.
Simon Paulli oplyser 1648 i sin urtebog »Flora
danica« (s. 361), at man kun på Sjrelland er begyndt at dyrke Virginsk Tobak i stS!lrre mrengder; Bondetobakken gror i haver og kommer
ofte frem uden at man ved hvorfra. Tobakkens
dyder og navnlig udyder skildres på over 18
kvartsider. Fra udenlandske forfattere citeres en
lang rrekke medicinske anvendelser, men han vil
Blomstrende tobaksplante. (Es).

