det med pulveriseret teglsten og svinefedt trrekker fremmedlegemer ud af sår (79b).
Henrik Smid 1546ff (1): destilleret vand af lancetbladet h9lgeurt er »godt for hjertets, mavens,
leverens hede, drukket og udvortes pålagt«, i 9lvrigt som destillat af cikorie (s. 221). Barbererne
bruger vinafkog som sårlregende drik, det anvendes også som omslag for at rense og lrege
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friske sår. Saften inddryppes mod 9lresmerter og
9lresusen. Dekokt af håret h9lgeurt i vin eller
vand eller afkog med cikorie og tusindgylden
hjrelper mod leverens forstoppelse og vattersot,
drikkes for gulsot.
Afkog af håret h9lgeurt til klyster for blodsot =
dysenteri, men må ikke gives b!'lrn for hjerteonde. Nedfaldet dr9lbel skylles med te af r!'ldderne (1648; 2).
Smertende tand dampes med vinafkog (1600-t;
3). I en kur for »modsot« spises strengelbladene
(SS'lnderjylland; 4), dekokt af »djrevelens rod «
(h!'lgeurt eller djrevelsbid? for blodgang = dysenteri (5), te af h!'lgeurt mod gulsot (Hejls ved
Kolding; 6), saften gnides på vorter (Fyn; 7), !'-Ildekokt lregges som varmt omslag på sår af leddevand (8).
Bestanddel af råd for bestens fibel, nrevnt blandt
rnidler for dens engbrystighed; har den redt noget giftigt, skal indgives h!'lgeurt (?) i mrelk (begyndelsen af 1700-t; 9).
Ko med blodig urin får hakket h!'lgeurt i S!'ldmrelk (MSjrelland; 10), på Frer!'lerne giver man
ko med forstoppelse en te af h!'lgeurt og lregger
den kogte urt over lrenderne (1800 ; 11).
»Smedene bruger årlig en stor del af denne muse(jJre til at hrerde jern med « (1648 ; 2).
Planten bruges på Frer!'lerne til at farve t!'lj gult
med (o. 1780; 12).
LITTERATUR: (1) 841 1577,36b; (2) 697 106; 186
36; (3) 902i 15b (1619); 665g 61; 82 104 (1624); (4)
228e 1,681; (5) 488i 4,613; (6) 634 12025; (7) 107
1940; (8) 178 1935,54; (9) 83 43,62,336; (10) 1008 4,
1916,598; (11) 518 345; (12) 873 149.

Gedeskreg, Tragopogon pratensis
Havrerod, Tragopogon porrifolius
ENG-GEDESKJEG er almindelig ved veje, grerder,
på grresmarker; de 30-60 cm h!'lje strengler med
lange blade brerer store gule kurve vendt mod
solen, de lukker sig ca. kl. 11. Fr!'lene har store
flade fnug: gedeskreggets fr!'lbolle, der synes at
vrere vrevet sammen af !utter edderkoppespind
Hans Hartvig Seedorff (1). Omtales 1647 som
prydblomst i haver (2).
GedesktEg 1563ff, forleddet er måske nedsrettende, efterleddet sigter til, at fnuggene i den lukkede kurv stikker frem som en hårtot foroven;
måske i stednavnet Gedeskreg 1777ff V odder

Hpgeurt blev bl. a. brugt i srnedjer til hrerdning af jern. Xylografi efter rnaleri af P. S. Krpyer i 11/ustreret
Tidende 1-10-1876.

sogn SS!!nderjylland; bukkebart 1596, bukkeskreg 1647-1846; josefsblomst 1563-1820 ve!
fordi Josef (o.a. jS!!der) gerne afbildes med sk.eg.
Malerpensel Fyn og barberkost Guldborg Lolland, anvendt som sådan af legende bS!!rn (3).
Planten har medicinsk oplS!!sende egenskaber,
bladene kan bruges som salat, roden som skorsoner, blev derfor i det 17. årh. dyrket nogle
steder (Danmark?), til den aflS!!stes af Havrerod;
.edes gerne af svin (1806; 4).
BS!!rn puster »faldsk.ermene« eller »ballonerne«
af og lader dem flyve om kap (Langeland o.
199; 5) eller morer sig blot ved at lade dem sv.eve bort med bl.esten eller dale til jorden. Frugtstanden bruges undertiden til nogle af de under
IS!!vetand n.evnte orakler (s. 230).
HAVREROD 1786ff (navnets betydning omstridt)
eller Porrebladet Gedesk.eg bliver 50-100 cm
hS!!i og har under de violette kurve kS!!lleformet
opsvulmede st.engler. Sj.elden som forvildet om-

kring byer fra tidligere dyrkning som grS!!nsag.
Sandsynligvis indfS!!rt af middelalderens munke
og avlet i kloster-, senere herregårdshaver; forsvundne förekomster af havrerod meldes fra en
r.ekke godser i S0Danmark, således Hvidkilde,
Lerchenborg, Basn.es, Holsteinborg, Kristianss.ede, SkS!!rringe, Engestofte, Krenkerup, NykS!!bing
F. slotshave, Hammershus, desuden i nyere tid
fundet på mange kirkegårdsdiger (5b).
Artifi 1648-o. 1700 fra tysk navn til endivie og
hentyder til, at planten skal kunne oplS!!se bl.eresten (6).
»Den er store herrers og fyrsters kokke ikke alene bekendt, men også såre k.erkommen, fordi
de af dens rS!!dder imod vinteren kan berede deres herrer salat og det i stedet for cikorie-rS!!dder« (1648; 7). Dyrkningen omtales o. 1805,
men 1837 som ophS!!rt (8), sås dog endnu af og
til i kS!!kkenhaver. RS!!ddeme spist som salat skulle hj.elpe for nyrernes, leverens og bl.erens svagheder (1648; 7).
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LITTERATUR: (1) 821r 61; (2) 85; (3) 689 2,720;
148 5,183; 107; (4) 398 1806,710 og 1821,806; 1008
4,1916,602; (5) 634 12304; (5b) 239 75,1969,35f; (6)
689 2,719f; (7) 697 367; (8) 688 1805,2,170; 398 1806,
711 og 1837,237.

Skorzoner
HAVESKORZONER, Scorzonera hispanica, har lang
hvidk9)det rod med sortbrun bark, lange smalle
blade og h9)j strengel, hvis grene brerer hver en
stor gul liljeduftende kurv. Dyrket som gr9)nsag,
men ikke alm.
LAV SKORZONER, Scorzonera humilis, er ret almindelig på lynghedebakker og h9)je skovenge, i
krat, navnlig i VJylland; de 10-40 cm h9)je
strengler brerer store gule enlige kurve, skaft og
bladstilke beklredt med 19)s hvid uld.
Skorzoner 1698ff måske af spansk ord for slange, giftigt firben, italiensk scorzone = giftslange
- på grund af de lange, udvendig sorte r9Sdder
og deres tidligere anvendelse mod slangebid jf.
slangemyrder 1648-1848, eller navnet betyder
'sort bark'; kopatte 1648-1820 sigter til rodens
mrelkesaft. Aspargesrod o. 1870, den skrrellede
rod spist som asparges.
Lav skorzoner: gammelmand og fedtengel Himmerland o. 1870, fnuggene er hvidgrå, sidste
navn måske fordi de olierige fr9) flyver som
englevinger; husmandsasparges MJylland o.
1870.
LITTERATUR: 689 2,562f; 697 1648,350.
ANVENDELSE

Haveskorzoner har vreret kendt i Danmark fra
1619, men omtales f9)rste gang 1648 (1): roden
syltes med sukker eller honning eller anvendes
t9)rret. - R9Sdderne kan om foråret bruges til
k9)dsupper, saucer, ragout og postej, rodmelet
bages til br9)d (1761; 2). Blade og r9)dder giver
en velsmagende gemyse, de kan nydes til suppe
(3), unge blade som salat eller krydderi mellem
salat (4). 1967 blev på K9)benhavns gr9)nttorv
solgt 980 kg skorzonerr9Sdder.
Den ristede rod giver en kaffeerstatning eller
-tilsretning måske bedre end cikorie (1806; 5),
»kendere af god velsmagende kaffe ... vil finde,
at denne blandede skorzonerkaffe er så behagelig, at den endog kan bedrage til formodningen,
at den er tillavet af fine mocca- eller levantinske
b9)nner«, med skorzoner kunne landet årlig spares for en t9Snde guld til import af kaffe (1799;
6).
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Også roden af lav skorzoner er blever spist samt
t9)rret og malet til br9Sdmel; planter angrebet af
brand kunne farve sort (5).
Haveskorzoner anbefales o. 1900 som foder til
silkeormens larver (7).
Roden af lav skorzoner er anf9)rt i farmakopeen
1772; den har ligesom roden af haveskorzoner
opl9)sende egenskaber (1806; 5). Haveskorzoner
blev ber9)mmet mod virkningen af giftige dyrs
bid; afkog med spåner af hjortetak drikkes mod
bylder, mreslinger, pest o.a. smitsomme sygdomme, hjrelper for melankoli, epilepsi, svimmelhed,
besvimelse og livmoderens opstigning (1648; 1).
LITTERATUR: (1) 697 351f jf. 452 3,1774,172; (2)
692 jf. 398 1806,712; (3) 712 36; (4) 304 115; 895
45; (5) 398 1806,711f,1821,807 og 1837,237; (6) 675
2,24,188-92; (7) N . Kristiansen, Silkeavl (1899); 169
1,1906,437.

Knopurt, Centaurea
ALMINDELIG KNOPURT, Centaurea jacea; 20-90
cm h9)j med lancetformede, helrandede blade,
de nederste dog tandede eller fligede; juli-september violetr9Sde kurve. Alm. ved grerder og
veje, skovbryn, på h9)je enge.
Knopurt fordi kurvsv9)bet er kugle- eller knopformet. Gråbone Bornholm 1909ff, ellers om
bynke (s. 278) og r~d duestol Bornholm, se kornblomst s. 244; kugler Anholt.
STOR KNOPURT 1648ff, Centaurea scabiosa, er
st9)rre og kraftigere, har fjersnitdelte blade og
store enlige m9)rkt violetr9)de kurve. Hyppig ved
veje, grerder, i krat, var i reldre tid et slemt
ukrudt i kornmarker (1).
Knoptidsel o. 1870, lusblomst Burka! S9)nderjylland, planten er ofte befrengt med lus; jernurt
Als og Fyn o. 1870, Ly9), og jernblomst 0m9),
se jernurt s. 92. Kugler Anholt, tysker ~r9) o.
1870 nedsrettende om den grove vrekst; hestepcere 0M9ln vel på grund af det store runde
kurvsv9)b, k~durt Lolland o. 1870 efter blomsterfarven, tidselblomst VLolland, gråb~nne o. 1870
og grånakke Bornholm, se bynke s. 278 (2).

LITTERATUR: (1) 697 1648,256; 443 235f; (2) 689
1, 306f,308f.

Stor Knopurt har samme medicinske brug som
blåhat (s. 213) og djrevelsbid (s. 215f) (1648; 1).
Brrendevinsudtrrek af roden drikkes for lrendesmerter (2). - Med alun farver bladene gult (3).

