Hestekastanie, Aesculus hippocastanum
H!,?ljt bredkronet tne med 5- 7 fingrede blade og
sidst i maj store oprette klaser af uregelmressige
hvide blomster med gule, senere r!,?lde pletter;
den piggede kapsel indeholder som regel et
stort brunt fr!,?l, sjreldnere to eller tre.
Hestekastanie 1769ff, dyrenavnet nedsrettende i
forhold til lEgte Kastanie (bd. 2) idet frugten er
uspiselig; andre tydninger: tyrkerne brugte fr!,?lene mod hoste, krop og kolik hos heste (1), den
affaldne bladstilk efterlader på grenen et ar,
som Iigner en hestesko med s!,?lmhuller (2).
Kastanie, -trre 1784ff med mange varianter:
ki-estannel, krestanne, kastande!, krystaltrre m.fl.
(3), til lEgte Kastanie kendes navnet fra begyndelsen af 1400-t, det menes at vrere et Iilleasiatisk (armenisk) ord.
Almindeligt plantet, isrer som alletrre ved st!,?lrre
gårde og på gårdspladser, som »kommunetrre«
i gader og langs boulevarder (gadenavnet Kastaniealle er ret almindeligt); i hovedstaden findes ca. 800 hestekastanier.
Hjemmeh!,?lrende i Lilleasien og en begrrenset
del af Grrekenland, hvorfra prydtrreet o. 1550
kom til Europa - 1576 til Wien, mellem 1600
og 1700 til Nord- og Vesteuropa (Paris 1615).
Ved Reformert Kirke i K!,?lbenhavn står resterne af et trre der skal vrere plantet ved kirkens
indvielse 1690 (3b), men det blev i Danmark
nreppe plantet i st!,?lrrt antal f!,?lr efter 1720'erne,
siden ofte i dyrehaver, parker og ved beboede
steder (4). Den senere Christian IV skriver 1583
til rentemester Christopher Walkendorph og
takker for nogle tilsendte kastanier (5), men
måske drejede det sig om de spiselige lEgte Kastanier (bd. 2). En stor hestekastanie i Vemmetofte klosterhave menes plantet o. 1715-24,
en alle (hvori nogle trreer er plomberet) i Kongens Have, Odense, stammer formentlig fra
1725, kastaniealleen ved Brahetrolleborg skal
vrere over 300 år gammel; 1721- 30 bliver fra
Tyskland Ieveret 1.956 eksemplarer til navnlig
alleer i Fredensborg slotshave, under von Langens virke plantes fra 1763 11.800 i de nordsjrellandske skove - ca. 6000 alene i Kronborg
revir (6) . 0. 1800 omtales trreet som velegnet
til alleer, spadseregange, omkring gårde (7).
Overfor: Ung pige tager afsked med matros under
blomstrende kastanie. Maleri af C. W. Eckersberg,
1840.
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ANVENDE LSE AF VED, FRUGTER 0G BLADE

Veddet anvendes af drejere og instrumentmagere, snedkere, billedskrerere, til stole, bordplader,
skabe, tallerkener, vognfjrele, b!,?lssekolber, giver
gode og holdbare lregter, til bygningst!,?lmmer på
t!,?lrre steder, str!,?lget med olie eller tjrere skal det
vrere uforgrengeligt (o. 1800; 1). Efter 1900: til
hatteforme, k!,?lkkenborde (der kunne hvidskures), frugthylder, »l!,?lvef!,?ldder« på ligkister, trrekul til krudt, brrende og undertiden kasser (2).
Takket vrere saponinindholdet giver udtrrek af
de knuste frugter en vaskelud fortrreffelig til
uldtl/Sj (3), erstatning for mandelklid til tl/Sjvask
(4); luden blandet med fin aske kan bruges til
valkning (5); knuste kastanier gnides på pletter
på linned (6) og en pasta heraf bruges til hårvask; de brrendte frlll og blade giver god potaske
(7). Under 2. verdenskrig gjordes forsl/Sg med
hestekastanier som erstatning for kvillajabark
til finvask, pulveriserede kastanier indgik siden
i et håndvaskemiddel, der opl!,?lser fedt og olie
(8). Et vandudtrrek kan anvendes til stivning af
vasketl/Sj (9), af frl/Sene koges en lim til bogbindere og sadelmagere, får man en lampeolie,
pudder, kaffeerstatning, med grering brrendevin
og eddike, af frugtskal og bark et garvestof (10)
og brunt farvestof, af frl/Sene et sort, barken farver uldtl/Sj gyldenbrunt (11).
Efter bitterstoffets udludning med kogende
vand kan frl/Smelet anvendes til menneskefl/Sde
og fedning af hl/Sns - vandet til rl/Sdning af hamp
(12). Frl/Sene, evt. blandet med skårne roer eller
kålblade, giver udmrerket foder til kl/Ser og får,
som desuden herrned er vrernet mod kvregsyge
(mund- og klovesyge), af deres federe mrelk
får man et mere gult sml/Sr (13). Soltl/Srrede,
bagte, ristede og blandet med korn, hakkelse
eller avner er de »et meget nrerende foder til
kl/Ser og får« (1840), »et herligt middel« til kvregets fodring og fedning (1854) (14), kastaniemelet kan tilsidst udgl/5re hele foderet (15). De
knuste frl/5 redes af heste og svin og »bl/Sr af den
flittige bonde, isrer når han har bl/Srn, ej henligge
ubenyttet« (1808; 16). Skoldede og afskallede
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Et udtrcek af de knuste kastaniefrugter gav en udmcerket vaskelud. T egning af Fritz Jurgensen, 1859. Overfor: Blomstrende kastanie. (N),

kastanier anbefales 1917 som tilskud til fjerkrres bl!iidfoder (17); under 2. verdenskrig overvejes det at anvende fr!ilene til brj1!dmel, foder
m.v. (18), gennem Landsforeningen Dansk Arbejde indsamles 1942-43 over 200 tons, som af
margarinefabrikker forarbejdes til marcipan og
kokosmelerstatning, af resterne får man et vaskemiddel og stivelse til klister (19).
Frugterne er et godt vildtfoder om vinteren,
isrer for hjorte, og trreet plantes derfor i dyrehaver (20).
Bladene kan bruges som strj1!else under k!iler,
unge hjerteblade som erstatning for humle
(1800; 21). Under 1. verdenskrig blev de tj1!rrede
blade undertiden rj1!get som tobak, under sidste
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verdenskrig drj1!jede de fabriksforarbejdet regte .
tobak (22).
Hestekastanier skal vrere gode at lregge mellem
t!ili (0Fyn; 23). Udtrrek af dem er hreldt i urtepotter mod regnorm og »hvide orm« (24).
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Kastanietrreer findes ofte plantet i dyrehaver, da vildtet gerne teder de nedfaldne frugter. Tegning fra »Forttellinger og Vers for B?rn udgivne af Ingeborg((, K?benhavn u.å.
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LJEGEMIDLER

Mod feber kan, som erstatning for kinin, drikkes et dekokt af barken, brandsår hades med
vinafkog (1). En te af fr!ISene er feberstillende
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(2). Mod håraffald gnides hovedbunden med
udtrrek af knuste kastanier i fransk brrendevin
(3). Frugterne blev under 2. verdenskrig benyttet som erstatning for den slimoplf2Ssende og
urindrivende senegarod (4) .
For gigt er drukket et spiritusudtrrek af revne
kastanier (SS!esvig; 5) og gigtsmertende lemmer
badet dermed (6). - Mange patienter med gigt, ·
ischias etc. går med en eller flere hestekastanier
i lommen (7), de »trrekker for gigt(< og man skal
så ofte som muligt knuge dem (Falster; 8), på
Bornholm fylde hele lommen (9); når de bliver
sorte, har de taget sygdommen (NVSjrelland;
10). Det er navnlig reldre b~nder, s!ISfolk og fiskere, der brerer kastanier på sig som vrern mod
gigten (11). Man kan også brere kastanien i et
bänd over brystet (K!ISbenhavn o. 1850; 12) og
ligge om natten med en kastanie i hånden
(Bornholm; 9) eller under hovedpuden (NFalster; 13), en kastanie indsyet i linnedet (7) eller
en posefuld anbragt ved f!ISdderne (14). En tilfreldig fundet hestekastanie vrerner mod smit-

