
Remserne kredes undertiden sammen til spi;Srge
serier, f.eks. af motivgrupperne 6-10, og spår 
blomsten noget slemt, bliver den gerne kasseret 
og man pri;Sver igen. 

LITTERATUR: (1) 854 22,1969,42f,60; (2) 980 36 
sml. 361f 72 (skal-skal ikke); (3) 634 17142 (VJyll.); 
(4) 466 67f; (5) 488 l 348f; 634 12304 (Langel. o. 
1900); (6) 634 12024; (7) 634 19188; (8) 107; (9) 
520 8 (gåseurt); (10) 161 1906/ 23:2224 sml. 228e 1, 
530; (11) 161 1906/ 23:972 jf. 488 4,406; 228e 1,243; 
(12) 488 l 348f,693; (13) 634 12191; (14) 634 12358; 
(15) 885 4,1927- 28,112; (16) 852 4,1949,59 (Rand
bS'll o.1890) sml. 5,1948,105; (17) 634 18753; (18) 
488 l 348 (Arhusegnen); 228e 1,530 og tb. 196; (19) 
783b; (20) 466b 117; 885 4,1927-28,112 og 9,1932-
33,135 T9Snder); 161 1906/ 23:3,1702 (Ribe); (21) 151 
5,1932,530; (22) 145 1899,272; (23) 830 6,1886,67 
(Flemli;Sse). 

ANDEN ANVENDELSE 

De knuste blade lregges med smeltet voks på 
knuder og hrevelser (1546ff; 1), planten er bli;Sd
gi;Srende, smertestillende, modvirker tarmluft 
(1806; 2), men kan give allergiske mennesker 
eksem (3) . 
Indgår i et magisk middel, der anbringes i smi;Sr
krernen, hvis fli;Sden er forhekset (1700-t; 4). 
Bladene kan spises naturel eller koges som spi
nat (5). 
Af de ti;Srre strengler bliver på Lolland bundet 
»hundeurtekoste« til at feje med i loen (6). 

LITTERATUR: (1) 841 1546,34; 1577,19; (2) 398 
1806,767 og 1821,869; (3) 844 4/ 2 1939; (4) 83 242; 
(5) 712 39; (6) 549 51. 

PROSA OG POESI 

Marguriternes prrestekraver står bestandig hvide 
og stivede om de fede hoveder Achton Friis (1). 
På Sjrelland står der hvide margueritter • om
kring vort lille hus, • de blomstrer • så åbne mod 
den hvide stjernehimmel, • som var de stjerner 
selv, • set fra de tusind hvide stjerners vrimmel 
Jens August Schade (2). Vild marguerite • stod 
i efterårsblomstrende klynger, langt borte, blren
dende hvidt Valdemar Rlj)rdam (3). Kom, prre
stekraver! Eders solguldskrerner • udstråler hvid
hed på den gri;Snne jord Helge Rode (4) og nu 
lyser fra kreret til klitterne • som med solforgyldt 
si;Slv margueritterne K. L. Kristensen (5). 

LITTERATUR: (1) 269 2,408; (2) Det evige Liv 
1948,226; (3) 789n 222; (4) 776d 37; .(5) 490i 63f. 

Gul Okse0je, 
Chrysanthemum segetum 
Blågri;Sn og glat enårig 20-40 cm hi;Sj plante med 
af!ange, fliget-tandede blade, de store kurves 
skive- og randkroner er gule. Hyppigt ukrudt i 
vårsred og fri;Smarker, men forhen en landeplage 
(1), navnene med dyr, trold etc. som forled be
tegner noget nedsrettende; en rrekke andre be
nrevnelser er lån fra gulblomstrede kurvplanter 
eller udpeger den egn, hvor man mente gul ok
sei;Sje fi;Srst viste sig. 
Okselj)je 1546ff, se hvid oksei;Sje, s. 321; Sankt 
Hans blomst 1546, 1800-t, blomstrer omkring 

Gul oksepje. (Es). 
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24/6 (men også senere), stor gul tusindfryd 
1648; onde urt(er) 1648ft, vist alm. navn, i sted
navnet Den onde urte mål SFyn 1682, plattysk 
(Ange!) böse blöme; ågerurt 1648-1881, den åg
rer på (udpiner) ageren, fattigmandstrussel 1648 
ff; Ålborg, Fyn, Lokes havre o. 1700, kornurt o. 
1700, 1758, agerurt o. 1700, 1793, bondeplage 
SSjrelland (?) 1755, lavsurt = luseurt Bornholm 
1755ft, i stednavnet Lavsurtager Nylarsker sogn; 
brandenborger 1758ff efter sagn (s. 327), mor
genfrue 1759ff lånt fra haveplanten (s. 332) ; 
troldktelling 1787ft; Jylland, ågerblomst 1795, 
gule urter 1798ft, alm. på j'6erne, solblomst og 
hesteblomst o. 1800. 
Mergelrose SVJylland o. 1890, ironisk, da det er 
en kalktrangsplante, svendborgurt 1556-1899, 
k(Jgeurt 1796, 1881, Horns herred o. 1890, tir
strupurt o. 1870 (Djursland), 1873, 1928, stadil
boleger og holmboleger Ringkj'6bingegnen o. 
1870, Lundeskovs roser og htekkeb(Jlleblomst 
Fyn; frueblomst Horsensegnen, fruer Alr1'6 og 
kokhoved Herningegnen lånt fra guldblomme s. 
329, gul kavling Salling, se engblomme bd. 2, 
lammeleger Mors og gul vibensgås Anholt, se 
hvid oksej'6je s. 323; landmandens skrrek NVFyn; 
koblomme Sjrelland, skaburt Sjrelland o. 1870, 
solsikke(r) Sjrelland o. 1850-70, Mj'6n o. 1870, vild 
solsikke og guldsol Sj'6llerj'6d o. 1870, okseurt 
VSjrelland, kokasse Sorj'6egnen måske fordi frl'6-
ene blev spredt med gj'6dning; ko(Jje M og SSjrel
land, gul margerit (vist alm.), guldblomme 
Prrestj'6egnen, Sankt Hans urt Falster o. 1870ft, 
guldbl(Jnke (=-blinker) SFalster, guldknap Lol
Iand o. 1870, glopande Lolland og bukseknap 
Rl'6 Bornholm (2). 

LITTERATUR: (1) Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv 1963, 102-23; (2) 689 1,347-49; 497 1,1949, 
5; 359 17,1907,176; 228e 2,581; 148 10,189; 107. 

0NDARTET UKRUDT 

Fra 1600-t omtales gul oksej'6je som en af de be
svrerligste og mest frygtede ukrudtsplanter, der 
ofte gav landmrendene store tab på avlen af 
korn, rerter, boghvede og roer; man kunne ikke 
udrydde den på de udrrenede, kalktrrengende og 
sjreldent brakbehandlede jorder, under hoveri
pligten og frellesdriften. 
»Denne urt ved bonden langt bedre, hvor den 
vokser, end nogen anden ... thi uanset den ofte 
findes blandt madurter i haverne, så bliver den 
dog aldrig så ofte nrevnt af urtegårdsmrendene 
som af bonden, hvis korn den på marken gj'6r 
stor skade, idet den formerer sig mangfoldigt og 
tager vreksten fra kornet« (1648 ; 1). 
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Planten blev rimeligvis fl'6rt til Danmark fra Hol
sten i begyndelsen af 1600-t (2), allerede 1648 
har den tre nedsrettende j'6genavne; inden århun
dredets slutning forekommer den mange steder 
i store mrengder. 1656 skrives, at planten »for 
kun få år siden« begyndte at gro her i landet, 
nemlig ved Svendborg, og fordi den her tog 
overhånd, kaldes den svendborgsurt; »når der 
blot begynder at vokse en [blomst], så tager den 
således overhånd, at ganske agre og store dele af 
bymarkerne ganske begros dermed og sreden 
kvreles ... Men eftersom samme urts skadelige 
natur nu er indset, ved indbyggerne i tide at fo
rebygge den skade, idet de, såsnart det ringeste 
deraf fornemmes i en ager eller på den ganske 
bymark, da straks oprykker den med rod og 
brrender den« (3). 1688 omtales den som »alt 
for overflj'6dig blandt kornet«, 1684 er havre
sreden i J erslev Vendsyssel ringe, dels på grund 
af tj'6rke, men »desforuden af de slemme urter, 
som kaldes brandenborger, som på nogle års tid 
har fået overhånd på marken og nresten fordrer
vet den ganske bymark«, det samme meldes 
1707 om en mark i Understed sogn (4). 
At gul okse~je er det vrerste ukrudt har man 
1761 »i Danmark og andre flere !ande ... des
vrerre i mange tider erfaret og endnu hvert år 
med grremmelse må fornemme dens udbredende 
egenskab« (5). »Der er intet ukrudt, som jo ved 
et middel lader sig fordrive uden alene en slags, 
som kaldes brandenborger . .. Bf6nderne kalder 
dem onde urter, et navn de ret fortjener; de la
der sig ved intet middel udrydde ... Bonden ind
befatter derfor denne urt blandt det onde, som 
han beder Gud befri ham for, så ofte han !reser 
sit Fadervor« (1773; 6). 1776 oplyses fra Lol
land og Falster: »I en snes år omtrent er vi pla
get af de onde gule urter i vort korn. Man me
ner, den er forplantet hertil med fremmed srede
korn. Vore forfredre kendte den ikke her i lan
det« (7). 
Af Begtrups beskrivelser over agerdyrkningens 
tilstand i Danmark i begyndelsen af 1800-t 
fremgår, at planten er »det vrerste ukrudt både 
i våde og tj'6rre år« (Hjj'6rring amt), Thyland 
(undtagen Vestervig) og Ribe amts vesteregn går 
fri, men srerlig slemt florerede de onde urter om
kring Tirstrup i Djursland samt i Vejle amt, de 
breder sig rimeligvis med gj'6dning fra kj'6er, som 
srelges på Holstebro marked (8). Navnet k(Jgeurt 
1796ff »har den utvivlsomt fået, fordi den blev 
bragt til Sjrelland og Fyn med skibe fra Kj'6ge og 
Svendborg, formentlig med indfj'6rt sredekorn« 
(9), planten kan dog også fj'6rst vrere blevet en 
plage på Kj'6gegnen; de 3-4 dage efter at en ko 



var ki;Sbt på byens marked, samlede man om
hyggeligt dens gi;Sdning, som blev brrendt eller 
gravet dybt ned (10). Om oprindelsen til tirstrup
urt fortrelles, at landsbyen er meget hjemsjiSgt af 
de gule urter: »Byen avier kun mådeligt hi;S og 
har ringe opdrret af kvreg. Det er blevet til et 
ordsprog om denne by, at de hrenger deres plej
le op ved kyndelmisse [2/ 2] og tåler ej lrengere 
dens bulder« (11). 
Andre traditioner hrevder, at planten indkom 
med polakkerne under svenskekrigen 1659-60 
(12) eller til Fyn med spanske troppers heste
foder 1808 (13). Det stadig brugte navn bran
denborger 17 5 8ff skal vrere opstået, fordi de 
brandenborgske rytteres hestefoder (1658-59) 
var forurenet med fr i;Sene, så disse af hestene 
spredtes over Jylland (1759ff; 14). Gul oksei;Sje 
omtales imidlertid allerede 1648 som et ondartet 
ukrudt (1), det er derfor mere sandsynligt, at 
planten kom fra Brandenborg med såsred (1810; 
15). På Mors fortrelles, at prresten i Saltrup skrev 
til Brandenborg efter grresfri;S, kritiserede deres 
spireevne og med en ny portion fik den besked, 
at nu ville afgri;Sden aldrig forsvinde - sendin
gen var nemlig strerkt forurenet med gul oksei;Sje 
(16). Navnet brandenborger var vel oprindelig 
ment satirisk, som en karikatur af de foragtede 
fremmede soldater (17), sml. ramsli;Sg bd. 1, slan
gehoved s. 91. 
På Bornholm, hvor planten 1777 omtales som 
det mest almindelige ukrudt, har man fra gam
mel tid kendt remsen: pilsurt og pengesurt og 
skidt og lort og lavsurt = gul oksei;Sje, det er al
verden rundt (18), og: lyngjord avier lavsurt (19). 
Til Angel skal die böse blume vrere indslrebt af 
en gårdmand Prediger (20), iflg. en anden tradi
tion skyldes den prresten i Grundhof SSlesvig, 
herom skrives o. 1750: en prrest i den katolske 
tid opdagede, at der blev stjålet af hans korn på 
loftet, og mistrenkte husholdersken; fra Danzig 
forskrev han da fri;S af gul oksei;Sje og blandede 
dem i kornet - året efter red han omkring og un
dersjiSgte folks marker, på den måde fandt han 
frem til hrelerne. Men efter den tid bredte plan
ten sig i sognet (21). 0. 1770 skal gul oksei;Sje 
af sjiSfarende vrere fi;Srt fra Altona til jiSen Fi;Shr 
med urent sredekorn, 1866 betegnes den som 
»ein lästiges unkraut« i Holsten; der er udryd
delsespligt i Slesvig-Holsten (forordning af 18/ 5 
1943). 
De onde urter kunne pludselig optrrede i stor 
mrengde og lige så brat forsvinde, hvilket blev 
tolket som noget diabolsk ved planten. Man 
mente i VJylland, at heksene brugte den til at 
gi;Sre fortrred med (22), hi;Srfri;S blev stri;Set på age-

ren som vrern mod onde urter o.a. troldti;Sjs 
magt (Odsherred; 23), sml. bd. 2, et sted i NSjrel
land afbrrendtes ri;Sgelse mod bl.a. dette ukrudt 
(24). 
Om en ond frue på Halsted Kloster, VLolland, 
fortrelles, at hun om natten såede gul oksei;Sje 
i frestebi;Sndernes marker (16) ; ved Lysgård-Hids 
herredsret skal en kone vrere idi;Smt straf, fordi 
hun om natten havde drysset fri;Sene ud over 
naboernes agre (25); i Randers amt mente man, 
at planten var sået af en herremand som hrevn 
over en anden herremand (26). 
Allerede 4/ 8 1616 vedtager bi;Snder i Kolding, at 
når »markrnrendene bliver tilsagt at luge de on
de urter af deres korn, og de derudi bliver for
si;Smmelige og ikke vil opluge samme onde ur
ter, da skal samme markmand, i hvis korn de 
findes, have forbrudt en halv daler, som han 
straks skal udlregge eller pantes for« (27). En 
bylov 1733 for Steinberg SSlesvig påbyder alle 
bi;Snder at rense deres agre for gul oksei;Sje to 
gange hver sommer, ellers skal de betale 3 pf. pr. 
blomst (21); 1754 har bi;Snderne i Hejls og Vej
strup sogne SJylland den vedtregt, at findes der 
onde urter på en mands mark, skal han for hver 
plante betale en skilling; det nyttede dog ikke 
noget (28). 
»På nogle steder, hvor den urt befrygtes, men 
endnu ikke har taget overhånd, holder bymren
dene om St. Hans dags tid ni;Sje besigtigelse og 
sretter den mand i bi;Sde for nogle skilling, som 
lader disse onde urter gi;Sre mindste begyndelse 
med at indsnige sig« (1759; 29). De mellemsles
vigske bylove idi;Smmer ligeledes straf for hver 
blomst (30), på Als og SFyn 1-2 skiilling, når 
markerne omkring midsommer besigtiges af 
samtlige bymrend; om Skottrup i Vendsyssel 
hedder det: »Byen har indgået den forening i rel
dre tider, at deres mark synes hver sommer, og 
hos hvem en morgenfrue findes, betales 24 skil
ling i straf. To agre i byen var med fremmed 
sredekorn befrengt, og bonden var forpligtet til 
at srelge sreden på marken til en fremmed by, at 
byens mark ej skulle blive befrengt«; man gra
vede også fremmed kvregs gi;Sdning ned (29, 31). 
På Alri;S i Horsens fjord skulle alle frueblomster 
vrere afluget fi;Sr St. Hans dag 24/ 6; når older
manden sendte bud på ukendt dato, stillede alle 
bymrend til hest og red to og to over jiSen for at 
inspicere, fandt de frueblomster, måtte ejeren 
bi;Sde med i;Sl og brrendevin, der blev drukket på 
stedet. Efter et hvil samledes alle gifte folk ved 
14-tiden til »fruegildet«, som gik på omgang 
mellem gårdene, det fortsatte til nreste dag kl. 
14, så mjiSdte alle tjenestefolk til legestue hos 
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oldermanden og dansede til midnat. Det var 
sommerens store gilde og tyendes eneste årlige 
fridag. Fra o. 1890 var planten forlrengst et srer
syn og omgangsgildet varede nu kun en dag; 
skikken fortsatte lige til rationeringen i 1917 
(32). 

I 1700-t opdagede man, at mergling (kalktilfi;Sr
sel) var et godt middel mod dette ukrudt. En 
borger i Stege opfandt en maskine til at frarense 
fri;Sene, den vandt vistnok ringe udbredelse (33). 
På Bornholm satte man sultne ki;Ser på den be
frengte ager for at rede lavsurterne (1700-t; 34), 
en anden metode gik ud på at lade grresfri;S ligge 
mindst et år fi;Sr udsred, så mistede fri;Sene af 
gul oksei;Sje spireevnen (o. 1780; 35) ; den eneste 
effektive udryddelse var at gå over til rodfrugt 
(1891; 36). I Viborg amts i;Ss tlige del fandtes sto
re mrengder gul oksei;Sje, der kvalte sreden, alli
gevel pri;Svede man ikke at udrydde dem, da det 
urene sredekorn kunne srelges til samme pris som 
det bedste (1812; 37). 
1758 udsatte kongen en prisopgave (12 dukater) 
for anvisninger på at udrydde »det slags gule 
blomster, som af nogle kaldes morgenfruer, men 
ellers med et almindeligt navn onde urter, fordi 
de frem for alt andet ukrudt meget hindrer og 
dremper kornets vrekst« samt forslag til at frem
skaffe rent sredekorn; opgaven blev besvaret af 
fire navngivne forfattere og tre anonyme (38); 
1762 kom endnu en »kort betrenkning «. Man 
föreslog brakbehandling, mergling, andet sred
skifte (vintersred), destruering af inficeret gi;Sd
ning, rensning af udsreden og ki;Sb fra ikke be
frengte egne samt oplugning. Besvarelserne var 
dog mere vidtli;Sftige end praktiske. 

Udtrlf!k af gul oksepje blev a!ltet i smprret som far
vestof. Illustration fra B . Bpggild: Ma!lkeribruget i 
Danmark, 1891. 
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Fra midten af 1800-t var gul oksei;Sje besejret i 
de fleste landsdele, 1880 kunne en agronom er
klrere, at den nu var »en urenset ukrudtplante 
og i mange egne så sjrelden, at man på hete by
marker leder forgreves efter et enkelt eksem
plar« (39), dog blev endnu 1896 fundet 440 af 
dens fri;S pr. 100 kg byg til udsred i N0Sjrelland 
(40). 

LITTERATUR: (1) 697 201; (2) 443 249,252; (3) 66 
1,96; (4) 958 ll,1935-36,180,182; (5) 696 143; (6) 612 
8f; (7) 764 iflg. 443 251, se også 791 l,1789,12f; (8) 
57 2,1803,42; 57c l,1808,79,2,1810,104 og 3,1812,78; 
999 75,255 (1802); (9) 639 1840-41,182; (10) 997 l/9 
1933; (11) 665 750; 488g 1,1900,26; (12) 228e 1,112; 
(13) 107 1946; (14) 146 3,365; 891 c l,1843,104f; 488i 
4,1896,73,76; 228e 2,748; 466b 40 (fejlagtigt om 
brandbreger); (15) 675 8,456; (16) 107 1950; (17) 398 
1837,252; (18) 733 19; (19) 92 1,1906,183 og 3,1908, 
90; (20) 359 17, 1907,175f; (21) 640 11,142; (22) 466 
169 (1877); (23) 24 60; (24) 941d 66f (Nejlinge s.); 
(25) 512 1873,447; (26) 161 1906/ 23:1846; (27) 75 
2,1908-12,423{; (28) 363 6/11 1933; (29) 146 3,166 
jf. 268 (Als), 269 (Fyn), 363,369; (30) 228e tb. 
XXXIII; 640 142; (31) 57 2,1803,453f og 57c 2,1810, 
466; 136d 1837,209; (32) 806h 14--16; 297c 114; 228e 
1,375f og 2,610; 854 2,1933,98 og 8,1940,126-28; 
996 2,1937,30f; (33) 146 3,1759,165f; om udryddel
sen: 670 l,1801,60ff; (34) 942 13; (35) 955 1906,104; 
(36) 512 24,323f; (37) 57c 3,281; (38) 146 3,147- 66, 
263-74,281-86,35578; (39) 916 4,14 (1880), 603-41; 
(40) 918 2,1896,106. 

ANVENDELSE 

Man skal i gammel tid have dyrket gul oksei;Sje 
som nu kli;Sver (?), men den blev i;Sdelagt af 



merglingen (1) ; vejret tillige med sred og grres 
kan den give et dueligt kvregfoder (1810; 2). 
Planten er blevet anvendt til at farve uldt(l)j gult, 
således på Bornholm (o. 1800; 3), garnet blev 
kogt i alun og derefter med kurvblomsterne 
(Jylland; 4) . 0. 1880 brugte man den isrer til 
sm(l)rfarvning (5) ; blomsterne farver r(l)dgult (6) . 
Man kan brrende brrendevin af fr(l)ene (o. 1800; 
7). 
Apotekerne f(l)rer ikke denne plante, men blom
ster og fr(I) skal kunne hjrelpe for gulsot, de bru
ges dog ikke »af forstandige husfredre i k(l)b
strederne« (1648 ; 8). 

LITTERATUR: (1) 830 12,1889,41 ; (2) 675 8,457; 
(3) 234 1793,XXIV; 576 4,1799,403; 92 35,1957,74 
(1745); 834 1804,37; (4) 228b 1,105; (5) 510 2,30; (6) 
946 13; (7) 57c 1,1808,416 og 2,1810,466; (8) 697 
201f. 

Guldblomme, Arnica montana 
25-60 cm h(l)je, klrebrigt hårede strengler med 
mange ovale grund- og få aflange strengelblade 
brerer 1-3 store orangegule kurve. Hele planten 
har en karakteristisk lugt. Alm. på jyske heder, 
skovbakker og h(l)je enge, i krat, sj relden på 
(l)erne. 
Guldblomme 1648ft (=-blomst), volverlej 1619 
ff fra tysk wolf = ulv, efterleddet har uvis be
tydning, jf. ulveurt 1648, 1721 , dyrenavnet ben
tyder til en lignende plantes giftvirkning. Engel
urt 1648: planten skal vrere fundet f(l)rst af eng
le, som viste menneskene dens lregekrrefter, 
munkeurt 1661, se hvid okse(l)je; hesteblomme 
( = -blomst) 1772, 1802, forleddet sigter vel til 
det grove udseende; Sankt Hansblomst 1789 ef
ter blomstringstiden omkring 24/ 6; nyseblomst 
1793ft; S(l)nderjylland, 0Jylland o. 1850, de knu
ste blomster stukket i nresen fremkalder nysen; 
sti:erkmandsurt 1806-34, tobaksurt, tobaksblad
leger Mors 1811, Arhusegnen o. 1870, de t(l)rre 
blomster er anvendt som tobakserstatning; kok
hoved 1793ft, Jylland kok = hane, men ber 
måske i betydningen 'klump', idet den ikke ud
sprungne kurv af b(l)rn blev brugt til at »slå krem
pe« med, sml. vejbred s. 76, kokurt 1820, M og 
0Jylland 1800-t; kokleger 1800-t VJylland, om 
efterleddet se engelskgrres bd. 3, kokpjne, -rose, 
-blomst, -hvorre Jylland, kavling VJylland , Sal
ling 1820, se kabbeleje bd. 2; slag-, stpdblomst 
o. 1870 efter medicinsk anvendelse (se neden
for); arnika, anikke, arnikke etc. slutningen af 
1800-t ff. 

Tobaksurt, vild tobak, tobaksrose og snustobaks
blomst Slesvig, S(l)nderjylland, SVJylland o. 
1870ft, fnysblomm e Slesvig o. 7900, nyseurt 
Djursland 1880; storkerose SVJylland o. 1870ft, 
se engkarse bd. 2, troldurt 0Jylland slutningen 
1800-t og r!/)vrose Varde o. 1870 er nedsrettende, 
sidste navn l(l)d måske oprindelig rreverose; gam
melmand, gammelmandshoved 1895, Himmer
land. 

LITTERATUR: 689 1,127- 30; 697 1648,200; 328c 
14; 631 b 1944,25 ; 512 3,1895,250; 634 17473 (Slesv.). 

LA!GEMIDLER 

Simon Paulli 1648, 200, 254: »B(l)nderne her i 
disse )ande ... mener den skal vrere god imod 
[alt] ondt eller bedre end guld «, urten er »me
get gavnlig og såre bekvem til at bortjage mange, 
ja nresten utallige sygdomme«; b(l)nderne o.a. har 
af erfaring lrert at drikke et afkog for at l(l)sne 
blodet og beskytte sig mod de sygdomme, der 
skyldes et st(l)rknende blod. 
Den blomstrende urt og kurvene er anf(l)rt i far
makopeen 1772; planten har opl(l)sende og ner
vestyrkende egenskaber (1806; 1). 01afkog drik
kes mod hovedsmerter, sting og vrerk i lemmer
ne, trykken for brystet (o. 1700; 2), panden ha
des med arnikatinktur (alkoholudtrrek) for ho
vedpine (3) . Laust Glavind (d. 1891) i Holstebro 
rådede at indgive patient med sindssygdom h(l)r
fr(I) og guldblomme i (1)1 (4) : o. 1880 blev blom
sterne anvendt som oplivende middel for nerve
feber og lamhed (5), et udtrrek bruges nu mod 
nerv(l)se lidelser (6) . 
Blomsterne lagt på smertende tand får de gna
vende »orm« til at falde ud (1795 ; 7); en te der-

Guldblomme var en helsebringende urt imod alskens 
sygdomme. Folkekalender for Danmark, 1864. 
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