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Malkescene fra Chr. Richardt og G. Rode: Fortrel
linger og Vers for Store og Smaa. Kpbenhavn u. å. 

dre sygdomme og mod stivkrampe; Marie Mag
dalenedag 22/7 graves den op og blandes i be
stens foder, hvis den har trådt et s~m op i ho
ven (1800-t) (9). 
»Blåbynkesaft, tilsat bomolie indgives k~er, som 
ikke kan pisse eller har blodig urin (Slesvig-Hol
sten 1757; 10). 

LITTERATUR: (1) 15, 49,56,73; (2) 703 10a,23b; 
(3) 841 1577,35; (4) 1004b 182 jf.176; (5) 398 1806, 
731 og 1821,828; (6) 880 1812,63; (7) 328f 1,49; (8) 
519 22; (9) 83 53,63,105; (10) 677 1757,688-90. 

NiERINGSMIDDEL, FODER M.M. 

Mindre r~dder drives frem i stuen og bladene er 
om vinteren en sund salat (1798; 1), o. ' 1800 
dyrkes planten kun lidt til salat, der gives anvis
ning på at bage, sylte og koge r~dderne og op
skrift på en cikoriesuppe, unge skud spises som 
salat eller syltes i eddike (2), bladene bruges som 
vintersalat, man har anvendt de t~rrede, male
de r~dder til br~d (1806; 3) ; en nyristet cikorie
rod var en lrekkebisken for drenge (Ribe 1922; 
3b). Raden blev o. 1910 fors~gsvis benyttet til 
spritfabrikation (4). - »En lille sort« var cikorie
kaffe med brrendevin (5). 
Strenglerne og de gr~nne blade anbefales som fo
der til k~er, svin og får, det er et sundt kvreg
foder, der stimulerer mrelkeydelsen (o. 1800; 6). 
Planten fortjener at dyrkes som gr~nfoder til 
k~er og til afgrresning, toppen giver navnlig gri
ses~er megen mrelk (1877; 7), den kan anvendes 
frisk eller ensileret. 

Det etiolerede produkt af en varietet julesalat, 
cikoriesalat, anvendes i stor stil i husholdningen. 
Unge rosetplanter af den cikorielignende Endi-
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vie (Cichorium endivia) bruges under navnene 
endiviesalat, kruset salat, vinterendivie, som
merendivie (tidligere kaldt svinedild, sodild og 
levertidsel) som salat. 
T~rrede cikorieblade er blevet r~get som to
bakserstatning (8) jf. navne s. 219. Planten far
ver gult (1799; 1). 

LITTERATUR: (1) 576 3,207f og 2,1799,401; (2) 182 

3.1,395-99; 688 2,1805,178; (3) 398 1806,731 og 1821, 
828; (3b) 107 1979; (4) 169 6,1910,367; (5) 747 150; 
(6) 675 1,1797,54-61; 576 3,1798,204-10; 398 1806, 
731 og 1821,828; (7) 784 219; 510 1,398; (8) 358b 

145. 

So med pattegrise fra Chr. Richardt og G. Rode: 
Fortrellinger og Vers for Store og Smaa. Kbh. u. å. 

Havesalat, Lactuca sativa 

Den indtil meterh~je plante med mrelkesaft har 
ved grunden en raset af regformede, på streng
len hjerteformede blade, de talrige små gule 
kurve danner en top. 
Stamplanten er måske den i Sydeuropa vildt
voksende og enkelte steder hos os (bl.a. omkring 
K~benhavn) forvildede tornet salat, Lactuca ser
riola. Varieteten hovedsalat med mange sorter 
spiller i Danmark Jangt den st~rste rolle som 
k~kkenplante. 
Salat 1533ff af latin sal = salt, som bladene 
forhen altid blev tilberedt med; laktuk(e) o. 1300 
-1848 jf. det latinske slregtsnavn (af lactis, geni
tiv af lac = mrelk), omdannet til bl.a. laduk 
1648-1774. 

LITTERATUR: 689 1,808f. 

DYRKNING SOM K~KKENURT 

I rniddelalderen havde salaten ingen st~rre be
tydning som k~kkenurt (1). 



»Enhver noksom ved, at den vokser i haverne 
og der bliver sået og dyrket« [mest hovedsalat] 
... (botanisk sammenblanding med vårsalat, 
Valerianella) bladene bliver om foråret afpluk
ket til salat og brugt dertil med andre urter«, i 
reldre tid sluttede aftensmaden nresten altid med 
salat, nu [1648] bruges den end nreppe ved mål
tidets begyndelse midt i h!llsten (2). »Salat er 
egentlig kun en mundsmag og spises rå . .. med 
sirup, eddike og småtskåret flresk; på den måde 
nresten overalt kendt af bonden, men den er og-

så meget god at spise, når den f!llrst koges og 
opstuves med lidt mrelk, mel og sm!llr« (1799; 
3). Bladenes brug til salat er velkendt, de unge 
strengler med afskrrellet overhud kan anvendes 
som asparges på suppe (1806; 4); salat sås til 

senest 10/ 8 og spises rå med eddike, olie og 
småtskåret flresk, den er sund til al k!lldmad og 
mellem anden s!llbekål (1809; 5). Der blev dyr
ket salat i et lille hed i bondehaverne på Falster 
o. 1820 (6). 
Bladene er gode til karper, karusser og svin 

Udtrrek af havesalat fordriver ukyske tanker. Trresnit efter maleri af Carl Bloch i Ill. Tidende 25-1-1874. 
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(1757; 7), svinene bi;Sr dagligt have lidt salat -
»det er meget sundt for dem« (1809; 5). I VJyl
land dyrkes salat mest til hi;Snsefoder (8), anven
des sådan også i andre landsdele. 

LITTERATUR: (1) 704 19; (2) 697 260; (3) 858 37; 
(4) 398 1806, 716f; (5) 427 21; (6) 865 50 jf. 760 

280; (7) 929 65; (8) 831 1,146. 

LJEGEMIDLER 

Harpestrreng-afskrifter o. 1300 (1): spises for at 
afki;Sle kroppen; er si;Svndyssende, mavestyrken
de, modvirker forstoppelse, drikkes med vin mod 
diarre, giver diegivende kvinder megen bryst
mrelk, fri;Sene en gode for onde dri;Smme, men 
man får svage i;Sjne af at spise for megen salat. 
1400-t: de ti;Srrede blade lregges på sår, de knuste 
fri;S drukket med vin er urindrivende (2); spises 
for at afki;Sle kroppen, som antafrodisiakum, 
indtages rå eller kogt med blod mod diarre, bar
selkvinder, som ofte spiser salat, får megen mrelk 
i brysterne (3), drikkes med eddike for »megen 
hede« (4). 
Christiern Pedersen 1533: bladene nydt friske 
eller kogt i vand »udsti;Sder ukyskhed i menne
sket« ligesom fri;Sene drukket med i;Sl (64b); for 
at få megen brystmrelk skal kvinden spise salat
og sennesblade kogt som kål, drikke i;Sldekokt 
af salt eller suppe på planten tilsat smi;Sr (23a
b); knust til omslag på i;Sre for »i;Sresot« (l la), 
urten som omslag eller dens saft blandet med 
knust »hulurt« trrekker fremmedlegemer ud af 
sår (79b). 
Henrik Smid 1546ff (5): spist som kål er salaten 
»en god fi;Sde til det skri;Sbelige legeme« lidende 

»Salatfadet« i celdre udgave fotograferet i Kpben
havn. Det kgl. Bibliotek. 
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af sot, virker si;Svndyssende, mod forstoppelse, 
giver kvinder mrelk i brysterne, stiller smerter, 
men spist for ofte får man svage i;Sjne, onde 
dri;Smme; »fordriver ukyskhed, derfor skal alle, 
som har lovet kyskhed, ikke rede og bruge andet 
end salat og rude« (bd. 2). Destilleret vand af 
plante og fri;S har samme virkninger. Klude vre
det med destillatet og pålagt stiller og uddriver 
»alle hovedets, leverens og mavens hede syg
domme«. 
Simon Paulli 1648, 260: man burde spise langt 
mere salat, thi den modvirker forstoppelse, som 
besvrerer begge ki;Sn her og andetsteds ved 0ster
si;Sen.Men planten skader dem, som har et svagt 
syn. Hvad er mere almindeligt end for raseri, 
galskab, hidsige febere og koldesyger [malaria] 
at tage fodbad i afkog af bladene? man kan og
så binde et linnedklrede dyppet deri eller vredet 
med salatsaft og rosenolie om tindingerne; afko
get dryppes i betrendte i;Sjne eller på i;Sjenlågene, 
blandet med sirup af granatreble, hindbrer eller 
endivie hjrelper det også mod betrendelser i svrel
get. Nogle lreger giver fri;Sene i mrelk mod si;Svn
li;Sshed og ophi;Srt vandladning. 
Fri;Sene er anfi;Srt i farmakopeen 1772. Planten 
har ki;Slende og urindrivende egenskaber (1806; 
6), denne eller fri;Sene blandet med vejbredblade 
eller fri;Sene i eddike til omslag på issen mod ho
vedpine (7). 

Nrevnt blandt midler for hestens forsnrevrede 
hov (8); vil soen ikke blive brunstig, giver man 
den gri;Sn salat (Lyi;S; 9). 
Blander man lidt salatfri;S mellem kål- og roefri;S, 
reder jordlopperne kun fi;Srstnrevnte planter 
(1798; 10), planteskoler sår salat mellem ege
planterne for at oldenborrerne skal rede den 

(1895; 11). 

LITTERATUR: (1) 343 25,129 jf. 262; (2) 15 47,54; 
(3) 348c 127; (4) 348b 37; (5) 841 1577,33b; (6) 398 

716f; (7) 1008 4,1916,531f; 488 o 140; (8) 83 107; (9) 
107 1966; (10) 951 b 72; (11) 512 3,229. 

TALEMÅDER, SLANG, POESI 

Salat skal salves med olie = siges om srniger 
(1682; 1). Nej, katten rede mig, om jeg vil ha' 
kål, sagde manden, de bi;Sd ham salat (2). 
»Salatfad« = politiets udrykningsvogn, forhen 
kun om frengselsvresenets hestetrukne vogn til 
transport af arrestanter; benrevnelsen kendes i 
dansk fra 1880'erne og er lånt fra fransk, hvor 
den skyllede salat lregges til afrystning og ti;Sr
ring i en panier a salade (»salatkurv«) af flettet 
ståltråd, heraf opstod i fransk slang samme navn 



Frugtstand aj ma:lkeb(J tte. (ES). 

eller saladier om politiets udrykningsvogn med 
stålgitter for vinduerne, men i Danmark, hvor 
det nrevnte kf)kkenredskab var ukendt, blev 
-kurv til -fad (jf. »komme i fedtefadet«), at kf)
retf)jet var mf)rkegrs,Snt har sikkert også bidraget 
til s,Sgenavnet salatfad (3). 

Salaten gror i morgenregn - • den kruser, når 
det fryser. • Den er et regnvådt eventyr • om 
bs,Snderpigers kyser Harald H. Lund (4). 

LITTERATUR: (1) 878 1,213; (2) 488d 410; (3) 85 

28,114; 85c 203; 844 28 & 29/1 1954; (4) 561g 18. 

15 Folk og flora 4 

L0vetand, Mrelkeb0tte, 
Taraxacum vulgare 
Meget almindelig og ofte besvrerlig ukrudtsplante 
med rodstillet roset af dybtfligede såkaldt hs;svl
formede blade og store gule kurve enligt på tyk
ke hule skafter; de modne frugter danner med 
deres fnug et meget luftigt kuglerundt hoved om 
frugtbunden. 
LrjJvetand 1546ft er oprindelig nreppe et folke
ligt navn, det skyldes de hugtandfligede blade 
(1). Mtelkeb(jJtte o. 1835ft, kendt i formen tan

dens mtelkeb(jJtte fra 1805 (Adam Oehlenschlä-
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