
bare og som ikke får deres menses, men nreppe 
nogen vil drikke det rekelt smagende afkog, i 
mensesdrivende drikke blandes derfor en anden 
plante (mynte). 
Bladene anf~res i farmakopeen 1772. Urt og rod 
indgives hest mod hjertesygdom (1700-t; 4). 
Dyrkes undertiden som bifoderplante; kan an
vendes som krydderi i skarpe saucer. 

LITTERATUR: (1) 343 72f,154; (2) 15 24,69,71,73, 

76; (3) 841 1577,3; (4) 83 61. 

Korsknap, Glechoma hederacea 

De krybende 20--50 cm lange strengler har 10--
15 cm oprette skud, bladene er nyreformede og 
rundtakkede (kan måske minde om vedbendens, 
vinstokkens eller humlens), i de violette blomster 
danner st~vknapperne som regel to tydelige hvi
de kors. Alm. ukrudt i haver, skove, på grerder 
osv. 
Korsknop (konstrueret) 1793-1895, korsknap 

1888ff. Jordvedbend 1533-1867, hourt 1546 
måske til tysk haut = hud og da sigtende til de 
sårlregende blade; gundelrebe (=-vin) 1600-t 
fra gammelh~jtysk gund = byld, bladene blev 
lagt på bylder, jf. gudran slutningen 1400-t, gun

dermand 1623, K~benhavn o. 1870, gundelr/)vs

blade Sundeved o. 1870. Jordkrone o. 1700, 
jordhumle Himmerland og Sjrelland o. 1870, 
S~nderjylland o. 1870ff hentyder til vreksten og 
anvendelse ved brygning (se nedenfor); kukke

mandsblomst SSlesvig blomstrer, når g~gen kom
mer; spcendurt Djursland o. 1870, blev lagt på 
sprend = forstuvet lem; korsurt Hj~rring o. 
1880, SZ)Lolland; br/)tteurt Fyn og Slagelseegnen 
o. 1870, se nedenfor (1648). 
En form med hvidbrogede blade er en alm. stue-
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Korsknap indgik i midler mod 
orm og sygdomme hos heste. 

Tegning af l. Th. Lundbye 1847. 
Kobberstiksamlingen. 

plante: mr/)lleren og hans kone - navnet sigter til 
de nresten cirkelrunde, rillede blades lighed med 
små m~llesten, mens de hvide bladkanter blev 
associeret med m~llerens melstribede t~ j; hans 
kone må så vrere den helt gr~nbladede plante 
(art). Efterhånden blev kun varieteten kaldt mr/)1-

leren eller mr/)llersvenden; han r~rte ved melet 
og smittede af på mr/)llerkonen, mr/)llerens tjene

stepige eller mr/)llerens enke. 

LITTERATUR: 681 1,660-62. 

L.IEGEMIDLER 

Harpestrreng-afskrifternes 'jordhumle' o. 1300 
er lrege-betonie (s. 117); omtalen af edera, hede
ra i AM 187 8° (begyndelsen 1400-t) er her an
f~rt under vedbend (bd. 3). 
Christiern Pedersen 1533: bladsaften anbringes 
i nreseborene mod hovedpine (4b) og på hove
det for s~vnl~shed (6b), blandes med olie og ed
dike til omslag for hovedsmerter og svimmelhed 
(5b); fnat hades med afkog (83a). 
Henrik Smid 1546ff (1): nogle siger, at vandaf
koget standser »den r~de blodsok Vindekokt 
og vand destilleret af planten uddriver menses, 
urin og gift, hjrelper for gulsot og lrendevrerk, 
åbner tilstoppet lever og milt; bylder og sår i 
munden og halsen skylles med vin- eller vand
afkog, der også lreger skab og urenhed, isrer på 
k~nsorganerne. Saften renser og lreger fistler og 
sår. 
Simon Paulli 1648, 62f: hjrelper mod gulsot, 
damp fra afkog ledes i susende ~ren, indgår i 
klyster for kolik. Den t~rrede og pulveriserede 
urt blandet med sukker og vand i destillat af 
planten samt brrendevin drikkes for nyregrus; 
den pulveriserede urt drukket med grresvand el
ler mj~d er god for indvoldsorm. Men planten 
bruges navnlig i sårdrikke for bylder og sår i 



indvoldene; nogle lreger mener, at hvis man fa
stende holder den grsisnne plante i hånden, til 
den er varm, og så mod nresen, oplsilser den for
stoppelse - »om så er eller ikke kan enhver let 
forssisge«. På apoteker tilberedes af blomsterne 
et sukkerudtrrek mod gulsot, »for den årsags 
skyld ved kvinderne også i nogle landskaber 
[Danmark?] fsisrst på året at hage kager af reg og 
komme denne plante deri, hvilke kager ikke 
smager ildec. 

Urten er anfsisrt i farmakopeen 1772 og srelges 
endnu på nogle apoteker. Den virker mod lun
gesot, er urindrivende og oplsissende og anvendes 
til brystte (1761; 2), desuden hjertestyrkende og 
sammensnerpende (1806; 3). 
Saften af korsknap og gyldenris drikkes mod 
stensmerter (4). »Gundelbrerc m.m. kogt i kalve
ksildssupe indtages for trering = tuberkulose (5). 
Blev lagt på forstuvede kropsdele (6) og stukket 
i sisre mod tandpine (7). 
»Hummeloliec (af korsknap?) nrevnes i salve på 
gigt og stivhed, i råd for sisrebylder og mod tand
pine (8). 

Te af korsknap gives heste mod indvoldsorm 
(1761; 2); planten er bestanddel af middel for 
bestens fibel, kolik, diarre og forfangenhed samt 
sygdomme hos kvreget (9). 

LITTERATUR: (1) 841 1577,97; (2) 696 216; (3) 398 

1806,557; (4) 328/ 1,201 sml. 488 o 183; (5) 488 o 

113 (Fyn?) jf. 519 77; (6) 783b; (7) 82 117; (8) 488 o 

232,248,254,259; (9) 83 43,67,78,111,213. 

ANDEN ANVENDELSE 

Bsilnderkvinder bruger bladene til at vaske mrel
kebsistterne med for at få megen flsilde på mrelken 
(1648; 1). Anvendes ved brygning eller hrenges i 
S'llkarret for at gsilre S'lllet klarere og hindre en 
for hurtig grering (1761; 2). 
Bladene bruges som kålerstatning (1648; 1), de 
kan spises som salat (3). Planten er anvendelig 
til garvning (1806; 4). 

LITTERATUR: (1) 697 63,378; (2) 696 216; (3) 712 

32; (4) 398 1806,557. 

Kransburre, Marrubium vulgare 

Hviduldet eller gråfiltet 25-60 cm hsilj med hjer
teformede, takkede og rynkede blade, de hvide 
blomster med smal overlrebe sidder i adskilte, 
nresten kuglerunde kranse. Nu meget sjrelden på 
grusede steder omkring landsbyer, vel oprindelig 

s• 

Kransburre. 
Simon Paulli: 
Flora Danica, 

1648. 

forvildet fra dyrkning som lregeplante i rniddel
alderen og renressancen (1); dens frsil er fundet 
i udgravninger af det rniddelalderlige Ksisben
havn (2), o. 1650 var den ikke kendt som dyr
ket (3). 
Kransburre 1888ff navnet er konstrueret: blom
sterkransene har hagekrummede trender. Mar

rube begyndelsen af 1400-t; 1533ff efter det be
taniske slregtsnavn, hvis oprindelse er uvis; hvid 

marube begyndelsen 1400-t-1821, blind nrelde 

o. 1450-1688, sygemynte 1596, anvendt mod 
kvindesygdomme: moderurt Bornholm slutnin
gen af 1800-t; d(JVnrelde Bornholm o. 1870 (4). 

LITTERATUR (1) 540 87-90; (2) 778b 142; (3) 697 

1648,285; (4) 689 2,26f. 

LlEGEMIDLER 

Om forvekslinger i urtebsilgerne se s. 113; 'sort 
marube' er tandbreger (Ballota nigra). 
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