delhavsegnene; hist og her forvildet fra dyrkning
som lrege- og bifoder- eller k~kkenplante. 1648:
sås i havebede eller under trreerne, ved grerder
og plankevrerker, hvorefter den selv formerer
sig (1). Blev o. 1800 alm. dyrket som prydplante
og anbefales til plantning omkring bistader (2).
Hjulkrone 1851ff, navnet konstrueret; borage
o. 1300-1840, horas 1534ft. Evablomst Fyn o.
1868 uvist hvorfor, agurkeurt 1878ff, bladene
anvendt til syltede agurker; lyseblomst og st/)rgeblomst Thy (1919): st~vknappernes kegle er omgivet af den blå krone som et stearinlys af holderen, og blomsterne nikker »bedr~vet« (3).

I HUSHOLDNINGEN
Nogle blander blomsterne i salat, »hvilke ikke
alene med deres liflige farve giver salaten en
smuk pynt, men også er meget sunde« (1648; 1).
Unge blade og blomsterne spises som salat (o.
1800; 2), sidstnrevnte bruges til at pynte salatfade med (1835; 3). Bladene anvendes nu til
krydring af salater (f.eks. agurkesalat) og i stedet for spinat, blomsterne som spiselig pynt på
salater o.a. frerdige retter (4).
LITTERATUR: (1) 697 32; (2) 739 2,1800,48; 398
1806,180 og 1821,217; (3) 352 1,190; (4) 895 33; 107.

LITTERATUR: (1) 697 32; (2) 739 2,1800,48; 398
1806,180; (3) 689 1,199f.
LJEGEMIDLER

Harpestrreng-afskrift o. 1300 (1): indtages mod
hjertesmerter, drukket med vin g~r den glad, afkog med honning drikkes for sygdomme i lunger, bryst og strube.
Christiern Pedersen 1533: for »hjertesorg og ve«,
»hvis hjertet hrever« skal man spise bladene i
salat, kål eller som pålreg, blomsterne indtages
med vin eller spises fastende (25a-b), plantens
saft blandet med afkog i honning af blade og
blomster tages mod gulsot (37b).
Henrik Smid 1546ft (2): det oplyses (men fejlagtigt), at »denne urt er de gamle lregers rette
buglossa« - navnet gjaldt f~rst oksetunge (s.
78), som f~lge af misforståelsen blev mange af
dens lregekrrefter tillagt hjulkrone. Kålret af
planten og spinat er sund for syge og skr~belige
folk, de skal desuden komme blomsterne i deres
drik »så de lettere kan få lreskelse på deres sorg
og pine«. Destilleret vand af blomsterne hjrelper
for malaria, asken af den brrendte urt blandet
med honning er god til mundskylning for ondt i
halsen, tungen og tandk~det. Blomsterne syltet
med sukker styrker hjertet og har samme lregekrrefter som oksetungesukker.
Også i Simon Paullis Flora danica 1648, 32 hedder det, at hjulkrone lreger som oksetunge.
Planten er bestanddel af Hans Christensen Bartskrers »aqua vitre« 1596 (3). Urten anf~res i farmakopeen 1772. Den blev af fortidens lreger anbefalet isrer som hjertestyrkende (1806; 4), en te
af blomsterne kan drikkes for hjerteonde (o.
1820; 5) og brystsmerter (6). Anvendes nu som
beroligende rniddel (7).
LITTERATUR: (1) 343 63; (2) 841 1577,31,117; (3)
747 128; (4) 398 1806,180; (5) 488 o 138; (6) 280
7/7 1927; (7) 599b 1,168.
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Jernurt, Verbena officinalis
30-60 cm h~j stiv, firkantet strengel, oventil ofte
uregelmressigt gaffelgrenet med modsatte, fjerfligede blade og juni-september små blegr~de
eller lilla blomster i !ange tynde aks. Meget
sjrelden ved grerder og veje nrer landsbyer i landets sydlige del; 1648: mange dyrker den [som
lregeplante] i haven (1). Rester er påvist i en udgravning af det rniddelalderlige K~benhavn (2).
Jernurt o. 1300ft (yearn yrt, irernyrt), navnet
givet fordi planten har sej rustr~d strengel og
man mente den kunne lrege stiksår eller g~re
usårlig. Hovedurt 1648-1794, anvendt mod hovedpine, sml. mandstro bd. 3. Brudeurt og gesandturt o. 1700, sendterurt o. 1700, 1848 måske fordi man i gammel tid » brugte den til
kroner for herolder, når man sendte dem til at
bebude fred efter krig« (1797) jf. majurt o. 1700
og kranseurt 1759, 1764, hermed smykkede man
altre o.a., krans af jernurt blev lagt om patientens hoved (o. 1300, se nedenfor) (3).
LITTERATUR: (1) 697 371; (2) 778b 142; (3) 689
2,789f.
LlEGEMIDLER

Harpestrreng-afskrifter o. 1300 (1): drikkes med
vin for gulsot og som modgift, på giftige bid lregges planten knust med vin; saften eller dekokt
af den friske urt kan bruges til skylning af sår
i munden, den knuste urt som omslag på friske
sår, r~dder og tre blade knust og blandet med
vand eller vinafkog af fire r~dder og fire blade
drikkes mod malaria. Knust og blandet med
fedt hjrelper den for udvrekst i ~re; dekokt af
jernurt, r~llike og betonie drikkes mod blreresten. Planten hjrelper for alle sygdomme. Krans
af jernurt på patientens hoved g~r ham hurtigt

Hjulkrone. (ES).
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rask; sp~rger man med planten i hånden en patient om hans befindende og han svarer »godt«,
da lever han - og vice versa.
1400-t: plantens saft hjrelper for hovedpine og
andre kropssmerter; saften af hele planten
plukket mens Fadervor siges blandes i ~jensalve; saften blandet med aborregalde og honning
for ~jensygdom, den knuste plante med saft
heler sår; smertende tand skylles med vinafkog
af roden (2). Vinafkog mod epilepsi, destilleret
med roser til omslag på smertende ~jne (3).
Christiem Pedersen 1533: mod epilepsi breres
om halsen plantens r~dder og preonkrerner trredet på snor (7a-b); k~nsdriften oph~rer, når
man drikker vandafkog eller str~r den pulveriserede plante i maden (65a), ~lafkog af r~dder
eller urt drikkes som blodrensende for gulsot
(38b), plantens saft eller ~lafkog virker som
modgift (85b), de knuste r~dder blandet med
honningvand eller vin er en urindrivende drik
(58b), mod udeblevet menstruation drikkes
vandafkog og genitalia dampes med de kogte urter (66b); barselkvinde skal have jernurtvand
med ~I at drikke (71a), mod koldfeber (mala-

ria) drikkes vand- eller ~!dekokt af urt eller r~dder (78a), på syge ~jne lregges den knuste plante og reggehvide, jernurt indgår i ~jenbadevand
(9a-b, 10a).
Henrik Smid 1546ff (4): nutidens lreger siger,
at jernurt hjrelper mod nresten alle indvortes
sygdomme. Vinafkog drikkes mod leverens, miltens og nyrernes forstoppelse, destilleret vand af
planten uddriver gulsot og gift, gnides på tindingerne og panden for hovedpine, er godt til
mundskyllevand; sår på k~nsdelene, kvindens
brystbylder etc. hades dermed; knuses med eddike til omslag på »den vilde ild« (forgiftning
eller udslret); blandes med honning til omslag,
der trrekker sår sammen, lregges med svinefedt
på smertende hrevelse i kvindens genitalia.
Simon Paulli 1648, 371: denne urt er så udmrerket til at stille hovedsmerter med, at man må
undre sig derover, man drikker olieafkog af den
t~rrede plante og r~dder af snerre, men det er
nok at hrenge den friske plante om halsen. Jernurt fastholder håret, så det ikke falder af; destilleret vand af planten bruges til smertestillende omslag på hoved og ~jne; jordem~dre plejer
at give f~rstegangs f~dende dette vand; blandet
med destillat af rerenpris og kogt modvirker
det betrendelse og slukker t~rsten. Nogle kvinder bader ansigtet med afkog af jernurt for at
få en smuk teint.
Krans af jernurt på hovedet hjrelper for hovedpine (Jylland; 5), lregekyndig bonde (d. 1789)
i Ubberud Fyn brugte denne urt for hovedsmerter (6). Jernurt indgår i drik mod raseri og tungsind (7). For tandpine skylles munden med dekokt af jernurt, isop, lavendel, svaleurt og rose
(1600-t), hrevet tandk~d hades med te af jernurt og isop blandet med honning (8). Bestanddel
af ~jenbadevand (1695; 9). Jernurt har sammentrrekkende og styrkende egenskaber (1806; 10).
Urten anf~res i farmakopeen 1772 og srelges
endnu på nogle apoteker.
Indgår i middel for hestens engbrystighed (anchelus) og kolik, i~vrigt for dens ukendte sygdomme (11). Er munden sprerret skulle indgives r~dder af jernurt, tre skabiose- og tre rudestrengler samt tre br~dskorper (Gråsten; 5). R~dderne nrevnes blandt råd for svinesyge og -d~d
(11).
LITTERATUR: (1) 343 71,171 jf. 277f; (2) 15 4f,14
sml. 15; 18,35,77; (3) 348c 101; (4) 841 1577,27b; (5)
794 4,1872,160; (6) 249 5,1912,15,162; (7) 488 o 255;
(8) 902d 55; 902j 29b; 902 4; (9) 488 o 214; (10) 398
1806,550; (11) 83 62,64,67,310.

Jernurt. Simon Paul/i: Flora Danica, 1648.

en higen efter en gang rigtigt at gribe det, der
kaldes »Jykke<f,' men som man ikke tror kan
findes ad naturlige veje « (9) .
Jernurt opbl!lldt i vand og lagt omkring huset får
alle mus til at l!llbe Iangt vrek (10).
Roden skal give syltede agurker en god smag
(1806; 11).
Verbena hybrida er en alm. dyrket prydplante
i mange farver.
S!llde duft • i senh!llst-luft • fra dig, min blomst
Verbena, · nellik-fin • i nrelde-Iin • på kuldens
rå arena-! Marinus B(/Jrup (12).
LI'ITERATUR: (1) 343 71,171 sml. 488g 1,38; (2)
161 1906/24:1; (3) 841 47b; (4) 697 371; (5) 794 4,
1872,159,162; 328f 2,125; 161 128/ 1,86; (6) 328f 2,
125; (7) 51 382; (8) 783b (Srerslev); 830 8,1887,46f;
328f 2,ll3f; 308; 161 1906/23:2055; (9) 19 170-72;
(10) 328f 1,203; (11) 398 1806,550; (12) 117g 62f.

Jernurt antoges at Va!re lindrende over for tungsind.
Maleri af C. W. Eckersberg, 1812.

Mynte, Mentha
OVERTRO

Str!llr man denne plante i et drikkelag, bliver gresterne lystige og glade (o. 1300; 1), str!llr man
f!llr festen jernurt og tordenskrreppe (s. 266) på
gulvet, kalder det den rigtige feststemning frem
(2).
»Jernurten bruges i dag af mange mere til trolddom end til lregedom« (1546; ); »der siges meget
om denne urt, at troldkoner og troldkarle i mange måder skal rnisbruge den til deres djrevelskunst og sp!llgeri« (1648; 4). Med saft af jernurt
på hånden kan man uden risiko gribe giftige orme og slanger (5), brerer man planten på sig, bliver man ikke trret på lang rejse (6), og holder
man den i hånden kan man opnå alt, hvad man
!llnsker sig (7).
Et enkelt blad beskytter mod hekseri og alle
kugler (også af s!lllv), giver held i spil, det lukker alle låse op, helbreder alle sygdomme. For
at få fat i det skal man stoppe hullet til gr!llnsprettens (eller digesvalens) rede - fuglen flyver
da ud for at hente et blad af den sjreldne plante; når den kommer tilbage skal man brede et
r!lldt klrede ved trreets fod, fuglen tror nu, det er
ild, bliver forskrrekket, taber bladet »og så har
man den kostelige trylleurt« (8), sml. g!llgeurt
bd 1; overtroen »afspejler noget af den dunkle
lyksalighedsdr!llm, der er hos alle mennesker -

Strerkt (ofte karakteristisk) krydret-duftende urter med »hoveder« eller adskilte kranse af små,
oftest lilla blomster, der er tragtformede, nresten
regelmressige og har fire udragende st!llvbrerere.
Mynte o. 1300ff, omdannet af det indlånte Mentha med uvis oprindelse; måske i stednavnet
Mintebjerg 1476ff H!llrup Als. Gedemynte 1533
og haremynte Tun!IS ved Sams!IS er nedsrettende.
Munkeblomst Silkeborgegnen ve! opstået af b!llrnesangen »Munken går i enge ... han plukker
krusemynte« eller fordi blomsterstanden er hovedformet, se blåmunke s. 219 (1).
AGERMYNTE, Mentha arvensis, med 10-30 cm
Iiggende eller opstigende strengler er alm. på
marker og enge, ved gr!llfter.
Kornmynte 1596-1821, horse-, hestemynte o.
1700ff; Sjrelland, tysk mynte Herningegnen, ve!
nedsrettende.
VANDMYNTE, Mentha aquatica, bliver 25-70 cm
h!llj, har regformede eller ovale, savtakkede blade og !llverst bleglilla kuglerunde til ovale blomsterhoveder. Alm. i gr!15fter, enge, ved brekke
osv.
Balsamite 1400-t lånt fra navn til andre strerktlugtende (»balsarniske«) planter; horse-, hestemynte o. 1450ff; Sejer!IS 1894, Sjrelland, sikkert
nedsrettende ligesom hundemynte o. 1870 og
tudsemynte Salling o. 1870, gror desuden, hvor

95

