
dild, kirsebrerblade, vinranker o.a. i salt; små 
syltes i eddike med forskellige krydderier, bl.a. 
frugter af blomsterkarse (Tropaeolum, bd. 2) 
(1800; 5). 
0. 1820 fandtes agurker i de fleste haver på 
Falster, men kun i mindre partier; det var fint 
med asier, der h!1lrte til gildesstegen (6), agurker 
blev serveret ved de store bryllups- og begravel
sesgilder (6b). Nu almindelig anvendt til salat, 
brj1ldpålreg, eddikesyltning. Arealet i gartnerier 
var 1963 238 ha, h!1lsten 11.700 t, ved landbrugs
ejendomme 661 ha. 

LITTERATUR: (1) 689 1,440; (2) 704b 15; (3) 825 
lllf; (4) 1010 11,1923,41; (5) 739 2,209; (6) 865 49; 
(6b) 413a 17. 

SÅR:EGLER 0G V .IEKST 
Det tilrådes 1632 at så agurker 2.-4. april eller 
senest 17. april (1). De skal sås St. Markus' dag 
25/4 og frj1lene fj1lrst opblj1ldes to dj1lgn (1632; 2); 
Urbanus'dag 25/5 regnes for srerlig egnet (1803; 
3). Nu er den alm. regel at så agurker, når kir
sebrertrreerne blomstrer (4). Mange gartnere går 
nogen tid med krernerne i bukselommen og me
ner, de så får samme egenskaber som gamle fr!1l 
o: de sretter flere hunblomster og således flere 
frugter (o. 1870; 5). Porrer plantet mellem be
dene skal hindre at der går utj1lj på agurkerne 
(Amager; 6) . 
Nogle gartnere mener, at de såkaldte »vand
blomster« (hanblomsterne) hist og her på ran
kerne er skadelige og skal pilles af (1800; 7), 
sml. s. 255. 
Fj1lrste 1!1lrdag i september er den rigtige »agur
kedag«, hvor man plukker frugterne til saltning 
og syltning (NFyn; 8). 

LITTERATUR: (1) 104 51; (2) 1004 22,26; (3) 57 
1,87; (4) 936 3,1836,155; 760 403; (5) 783b,· (6) 374 
2.5,1931,530; (7) 739 2, 208; (8) 760 562. 

L.IEGEMIDIBR 
Bladene indgår i salve for j1ljenlidelser (begyndel
sen af 1400-t; 1). 
Simon Paulli 1648, 215: patient med koldfeber 
(malaria), der ofte lider af tj1lrst, kan holde 
små skiver frisk agurk i munden; emulsion af 
fr!1lene er god for koldfeber, sidebylder, lunge
sot og »dem, som er rasende« (afsindige), end
videre mod blrerens sår og bylder og ophj1lrt 
vandladning, m.m. Snavsede hrender gnides rene 
med friske agurkskiver. 
Frj1lene er anfj1lrt i farmakopeen 1772. 
Saften indtages for vattersot (1800) og !unge-
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svindsot = tb (2), mod gulsot (3), på landet 
giver man ofte tj1lrstplagede feberpatienter en 
skive agurk i munden (4); saften skal kunne 
lindre b!1lrns kighoste (5). Agurksaft koges med 
glycerin, salt og olivenolie til salve, der lreger 
revner i hrender, fjerner fregner i ansigtet (6), 
i nutiden har en lrege med dejmaske af agurk
saft og grer bleget fregner o.a. hudpletter (7) . 
Huden skal blive smuk af at blive gnedet med 
agurkskiver. 

LITTERATUR: (1) 15 19; (2) 739 2,1800,210; 186 
16; 408 26; (3) 186 11; 408 51; (4) 186 38; (5) 545 
10/5 1957 og 27/2 1958; (6) 328/ 1,177; (7) 940 1954. 

TALEMÅDER M.M. 

Nogle husmj1ldre tror, at agurker bliver bitre af 
at blive skåret i skiver fra den forkerte ende (1). 
Agurk med tret indstukne bygkrerner hrenges op 
i stuen for at samle fluer og myg (2). 
I eventyr skal hule agurker fyldes med perler 
(3). 

Hvad forstår bj1lnder sig på agurksalat, de tror 
det er grj1lnne rerter (1845; 4) eller: bj1lnder har 
lige så megen forstand som en ko på agurksalat 
- den reder det som grres (5). Hvad forstår bj1ln
der sig på agurksalat? anvendes af J. L. Heiberg 
i Recensenten og Dyret 1826 og af Adam Oeh
lenschläger 1842 (6) . - Agurketiden er avisernes 
»dj1lde« hj1ljsommersreson med få store nyheder 
(7); udtrykket skyldes kj1lbmrend i Berlin, hvor 
agurker var indbyggernes yndlingsspise i den 
stille forretningstid juli-september. 

Grj1lnne agurker! Vantrevne, sure, forhrerdede 
kegler! Emil Aarestrup (8). 

LITTERATUR: (1) 304 147f; (2) 485 1816,21; (3) 
488 5,178; 830 7,168; (4) 586 1,1879,84; (5) 107 
1946; (6) 984 256; (7) 85c 191; (8) 1015 352. 

Grreskar, Cucurbita 
Hos os dyrkes isrer MANDELGR.IESKAR, Cucurbita 
pepo (navnet på grund af velsmagen) og CENT

NERGR.IESKAR, Cucurbita maxima (frugten kan 
blive meget stor, 1 centner = 50 kg), sjreldent 
MOSKUSGR.IESKAR, Cucurbita moschata (efter 
frugtens lugt). Alle tre kom i 1500-t til Europa 
fra Amerika og overtog - også navnemressigt -
den rolle, som flaskegrreskarret (Lagenaris vul
garis) fra tropisk Asien spillede til o. 1600. 
Gr{J!skar af omstridt oprindelse, måske med be-
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tydningen 'urteagtig, blflld, umoden kalabas' 
( = flaske af udhulet grreskar); grtesteble 1721; 
Fyn, Tåsinge, Tunf/l; grtesptere SFyn, Tåsinge, 
Sorfll, flasketeble SS!esvig, Tf/lnder. 

LITTERATUR: 689 1,442. 

DYRKNING 0G ANVENDELSE 
Frugten er kold og usund for maven, men bru
ges alligevel af nogle, som skrreller den, fin
hakker pulpen med krernerne og koger den som 
kål med smf/lr, salt og lf/lg, andre skrerer grreskar 
i skiver og bager dem som rebler i smf/lr (1546; 
1). 
1618 omtales grreskar på 32 pund (2), Rasmus
sen Block's havebog 1647 omtaler dyrkningen, 
som bl.a. Christian IV interesserede sig for (3). 
Simon Paulli 1648, 216: Enhver ved, at grreskar 
kun gror i haver, hvor de skal sås hvert år; 
frugterne koges på adskillige måder, hvad »kok
kene og husgerådige kvinder ganske ve! vide«, 
men har man anlreg for kolik og impotens, bf/lr 
man holde sig fra denne spise. 
1784 skrives, at grreskarret i Danmark mere 
plantes til fornf/ljelse [frugternes former og far
ver] end til nytte (4), og en landf/lkonomisk lrere
bog 1805 mener, at grreskar »kan vel dyrkes 
ber, men fortjener det fäke« (5). Dyrkningen var 
i 1800-t ret udbredt, nu er den tilsyneladende i 
aftagen. Grreskar syltet i eddike, med sukker og 
vanille eller ingefrer bruges dog i mange landbo
hjem tiI smfllrrebrf/ld og varme kf/ldretter. - Den 
indkogte sukkersf/ldede saft gav en sirup eller 
»honning«, små umodne grreskar blev kogt i 
saltvand til vintersalat (6), man har også frem
stillet sukat af grreskar (7). 

LITTERATUR: (1) 841 1577,104; (2) 704b 17; (3) 
825 112; (4) 690 7,244; (5) 688 201; (6) 349 1846, 
160; (7) 514 1852,348; 512 1891,747 og 1899,700. 

SÅRBGLER 

Grreskar skal sås i midten af april, krernerne 
spirer hurtigere og man får bedre frugter, hvis 
de ff/lrst har ligget i sf/ldmrelk eller sukkervand 
(1632; 1). Kremens spidse ende skal pege nedad 
i jorden for at spire bedst (1647; 2). 

LITTERATUR: (1) 1004 25,30; (2) 81 91. 

LiEGEMIDLER 

Indtil 1600-t grelder det anff/lrte flaskegrreskar 
(Lagenaria vulgaris). 
Grreskarskal er bestanddel af et lregemiddel for 
figenbylder (begyndelsen af 1400-t; 1). 
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Christiern Pedersen 1533: dekokt af grf/lnne 
grreskar drikkes mod vattersot (36b), frf/lene 
indgår i drik for gulsot (37b), en olie af rflldder
ne i salve på Iammelser (74a), frugtsaften i råd 
mod hovedpine (6a), anvendt som salve forhin
drer den hårvrekst (2a). 
Henrik Smid 1546ft (2): udhulet grreskar fyldes 
om aftenen med vin, der drikkes nreste dag som 
afff/lringsmiddel. Destilleret vand af grreskar kan 
gives for koldfeber (malaria), hvis intet andet 
middel stiller feberen, eller klrede fugtet dermed 
lregges over hjertet og Ieveren; samme vredet 
med destilleret vand af umodne grreskar er godt 
for »hovedets store hede« navnlig hos små bf/lrn, 
saften kan også bruges, destillat og saft pålregges 
hede f/ljne og f/lren samt podagra. 
Af fr!llene kan tilberedes en emulsion med sam
me virkninger som nrevnt under agurk s. 257 
(1648; 3). 
Krernerne anff/lres i farmakopeen 1772. De spi
ses med spegesild mod brendelorm (Ejby Fyn; 
4), eller finhakket og blandet med amerikansk 
olie - »ormen kommer hel ud både med hoved 
og bale« (5). 
I SS!esvig guides saften af det revne frugtkf/ld 
på gigtsmertende Iemmer (6). Kvaksalver i Tf/ln
der rådede krreftpatient til at spise grreskar og 
tygge krememe (7) . 

LITTERATUR: (1) 15 65; (2) 841 1577,104; (3) 697 
1648,216; (4) 1008 23,1936,694; (5) 328f 1,48 ; (6) 
161 1906/23:3100 (Boholt); (7) 107 1951. 

MODSK.ADEDYR, IB0RNELEGE,SLANG 

Blomster- eller bladsaften gnedet på heste og 
kvreg vrerner dem mod myg og bremser (1700-t; 
1). Rf/lgen af tf/lrrede antrendte grreskarblade 
fordriver stuefluer (1805; 2). Frugtsaften blan
det med vand eller dekokt af bladene tjener til 
vask af heste og kvreg mod bremser og fluer (3). 
På insektstik gnides saften af blade og ranker 
(4). 
I udhulet grreskar skreres to åbninger og trendt 
lys stilles deri: »Iygte«, »billygte«; eller i skallen 
skreres »mund«, »f/ljne« og »nrese« - se Roe bd. 
2. Drenge laver »skibe« af flrekkede og udhulede 
grreskar (0Fyn o. 1900; 5). Når visse dele af den 
store hanblomst fjernes, fremkommer et »grise
hoved« (Mf/ln o. 1900; 6) . 
De slimede frf/l i pulpen af grreskar og agurk 
smuttes mellem to fingre, gerne mod en anden 
person. Krernerne kan trredes på snor til »perle
krans« (7). 

Under besrettelsen var grteskar krele- eller drek-



navn for modstandsbevregelsens håndgranater 
fra England (8) . 

LITTERATUR: (1) 83 203; 509 1,1798,337; (2) 182 
3.1,1805,331; 485 1819,46; 515 1854,175; 512 1883, 
560; (3) 282 31f; 515 1854,176; 161 1906/23:2214 
(0Jyll.); (4) 86 7,1862,80; (5) 634 12164; (6) 107 
1936; (7) 436 8, 30; (8) 85 135. 

POESI 0G PROSA 

Dit blosters gyldne drl!lm svandt hurtigt hen; 
men mindet om den brune bis besl!lg • din ranke 
ikke ll!lber fra, min ven! Johs Boolsen (1). Med 
genskrer af den sommersol, · der nys forgyldte 
Nordens pol, . fremskinner, gul som en mongol, 
· grreskarrets fulde måne Otto C. Frjmss (2). 
Krempebladet og -ranken • over indgangsflisen 
gror, • bag det grl!lnne bugner frugten • gul som 
sml!lr og globusstor Otto C. Frjmss (3) - efter
lader på jorde~ fem-seks kuffertstore, lange 
frugter, tunge som sten og med en klang som 
jem. Man må nresten kt/)re dem ind Jacob Palu
dan (4). 

LITTERATUR: (1) 88 14; (2) 283b 29; (3) 283h 
9f; (4) 694 22. 

Myrte, Myrtus communis 
Lille stedsegrl!lnt trre hjemmehl!lrende ved Mid
delhavet, med små spidse, glinsende blade og 
smukke hvide blomster. Hos os forhen en alm. 
dyrket potteplante. 
Myrte begyndelsen af 1400-t ff (mirte) efter det 
botaniske slregtsnavn, der muligvis er afledt af 
et ord for 'bitter' (1). 
Planten er bestanddel af et middel mod hoved
pine (begyndelsen af 1400-t; 2); på Fanl!l bruges 
et eddikeomslag med myrteblade mod tandpine 
(o. 1880; 3). 

LITTERATUR: (1) 689 2,98; (2) 15 5; (3) 494 339. 

MYRTEKRANSEN 

At pynte bruden med en myrtekrans, der symbo
liserer hendes uskyld, er her i landet en forholds
vis ny skik: Lad så bruden tnede yndig for alte
ret, lad så myrtens krans pryde den elskelige. 
St/)ren Kierkegaard 1845; i Stensballe 0Jylland 
bar bruden o. 1850 myrtekrans og sort kjole (1), 
i SS!lnderjylland indfj!lrtes skikken o. 1860-70 (2), 
planten fandtes i nresten alle prrestegårde, og 
prrestens kone bandt heraf brudekranse til sog-

Myrte som potteplante i vidueskarmen. Tegning af Vilhelm Pedersen til H. C. Andersens »Flaskehalsen«. 
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