
Den firdelte spaltefrugt af hundetunge. (N). 

Den tj2Srrede og pulveriserede rod er bestanddel 
af de stadig brugte cynoglospiller mod hoste (9), 
den skal også kunne hjrelpe for trangbrystighed 
og vrere meget smertestillende, indgår i middel 
for blodspytning samt plaster på ringorm (10). 
En dyrkning til farmaceutisk brug begyndte i 
Danmark o. 1900 (11). 
Hundetunge indgår i råd for bestens forfangen
hed og springorm (12). 

LITTERATUR: (1) 540 68-71 jf. 39,42-46,48-53; 

(2) 15 47; (3) 703 13b,80b,83a; (4) 841 1577,50; (5) 

697 219 sml. 488 o 120; (6) 398 1806,177; (7) 407 nr. 

34,1950; (8) 273 183,196; (9) 304 317; 227 1908,118 

og 1934,61,1935,664; 37 1933,643; (10) 488 o 244, 

247,261,276; (11) 304 317; (12) 83 111,128. 

Mon ROTIER OG MUS; FARVNING 

Plantens ildelugt fordriver rotter og mus fra hu
se, lader, kornlofter osv. (1), »rotter har en så
dan modbydelighed for hundetungeurten, at de 
samtlige på en dag forlader en bygning, hvori 
denne plante er strj2Set. .. anbringer man disse 
planter i et skib, hvori der er rotter, vrelger disse 
dyr hellere dj2Sden i vandet end at blive i nrer
heden af samme« (1825; 2). Den plan tes ved hu
set som vrern mod rotter (3) og skal også kunne 
fordrive utj2Sj (1821; 4). 
Roden farver rj2Sdt, med jernvitriol mj2Srkegråt 
(1806; 5). 

LITTERATUR: (1) 514 1852,351; 488g 1,217: 227 

20,1910,294; (2) 658 3,141f; 514 1839,71; (3) 278 

1939,109; (4) 398 1821,213; (5) 398 1806,117. 

Kulsukker, Symphytum 

LA!GE-KULSUKKER, Symphytum officinale og 
dens krydsning med S. asperum, S. uplandicum; 
den 40-100 cm hj2Sje og meget stivhårede plante 
med bredt lancetformede blade og rj2Sr- til kj2Slle-

formede lilla eller rosenrj2Sde (sjreldent hvidgule) 
blomster trreffes hist og her ved grj2Sfter, mergel
grave, veje, på enge. Oprindelig forvildet fra ha
ver (1). 
Kulsukker 1648ff omdannet gennem fransk con
soude af det fj2Sr-linneiske slregtsnavn Consolida 
'styrkende', men forklaret: »Roden er sort som 
kul udvendig, men indvendig er den hvid som 
sukker« (1648; 2), efterleddet sigter også til 

blomsternes sj2Sde nektar, der udsuges af bj2Srn; 
konsolida begyndelsen 1500-t-1800-t med man
ge forvanskninger: kongsolidarod Bornholm, 
kongsalverod 1648-1800-t m.fl. Benvel o. 1450-
1700-t (1596 benval) og valurt 1500-t til tysk 
wallen = sprudle, vokse til (om sår), helbrede 
(knoglebrud) jf. det botaniske slregtsnavn af 
grresk symphyo = får til at gro sammen. Rahel 
1563-1829 fordi roden »ra [=hurtigt] og snart 
kan hele og lrege en skade« (1648; 2), sml. brun
elle s. 112. 
Lådurt 1596, stor vundurt (=sår-) 1619-1769, 
vilde druer 1677 vel på grund af blomsterstan
dens form og rigelige nektar; reselrjJre 1769, sort-

Kulsukker. (N). 
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rod slutningen 1800-t ff, S9lnderjylland 0Fyn, jo 

lamgere jo krpnnere Hadsund: blomsteme skifter 
farve fra r9Sdt til efterhånden blåt; f ederod Fyn 
efter plantens indhold af en fedtet slim, jf. fnat
blomst VLolland (fnat = slim), skarnurt Fyn, 
»god for skam = gift« eller fordi den kunne 
drive ka:lvekoens skam (efterbyrd)?, se neden
for; bovlovvolus NVSja:lland, »den blomstrer 
med r9lde og blå blomster på en gang og er en 
rigtig hekseblomst« (3). (4). 
Ru KULSUKKER, Symphytum asperum, er noget 
h9Sjere (70-150 cm), har en na:rmest tomagtig 
behåring og mindre lyseblå, siden blege blom
ster. Hjemmeh9Srende i Kaukasus, tidligere dyr
ket som foderplante og nu forvildet i og ved 
landsbyer. 
Koplante Lolland o. 1870, svineplante ved Ja:
gerspris 1922, porkin 1926ff, også purking, por
ka:ng etc., fra fransk porc = svin, sml. porkurt 
1838 til gåsepotentil (bd. 3); komfrey 1882ff 
fra engelsk (5). 

LITTERATUR: 540 104f; (2) 697 209; (3) 253 1923, 

202; (4) 689 2,667-69; 936 3,1837,162; 519 78; (5) 

689 2,667. 

LiEGEMIDLER 

1400-t (1): »Hvis man har bra:kket et ben, og til 
at tra:kke sår sammen og alskens rifter og det, 
som er bra:kket og forvredet«, skal man i ni da
ge spise planten blandet med honning og peber, 
så heles kva:stelseme; indgik i et »probat sår
middel«. Hvis patient med mavesår (?) efter at 
have spist sommerhyld og kulsukker får opkast
ning, d9Sr han. Kulsukker kogt med polejmynte 
og purl9lg i vin drikkes for nedfaldet endetarm; 
saften blandes i 9Sjensalve (2). 
Henrik Smid 1546ff (3): »en god, sund og koste
lig rod ti1 alle sår«, vinafkog la:ger den sårede 
lunge, renser brystet, udf9Srer spyt eller skam, 
er god for blodspytning, la:ger alle indre kva:
stelser, destilleret vand af planten har samme 
la:gekraft. Af roden tilberedes plastre til friske 
sår, og de heles; »nogle mener og siger, at hvis 
den koges med fersk k9ld, skal stykkeme vokse 
sammen igen i gryden (sml. sanikel bd. 3). Alle, 
som la:ger sår og bruger bartska:rerembede, skal 
plante den i deres have og holde den i stor a:re, 
thi den tjener og er nyttig til allehånde sår og 
bra:kkede ben, som man dagligdags ser«. 
Simon Paulli 1648, 209: stiller ha:velser »så 
na:nsomt, at man kan fomemme det«. En sirup 
af roden ber9lmmes som middel mod gamle byl
der og sår på lungeme, for blodspytning og ny
rernes sår; et farmaceutisk syltet9Sj af blomsteme 
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Kulsukker brugtes som helende og blodstillende 
middel ved operationer. Amputationsknive på Me
dicinsk historisk Museum. 

er som regel nyttigt til at la:ge alle sår, det styr
ker alle kropsdele, når det bruges daglig. Et de
kokt af r9Sdderne drikkes mod blodsot = dysen
teri, for voldsom menstruation, brud (skader) 
»og bruges hertil ganske ofte af la:gfolk«. Bar
bereme tilbereder na:ppe en sårdrik uden denne 
urt, »fordi den har så stor kraft til at hele og 
la:ge«, roden virker også blodstillende, »når som
helst bartska:reme skal med en sav enten save 
eller ska:re et lem såsom arm eller ben af et 
menneske, tager de denne rod pulveriseret med 
andet og stiller blodet«, idet blår drysset her
med bindes på såret, »og med denne kunst er 
mange hjulpet«. 
Rod og urt er med i farmakopeen 1772, roden 
f9Sres endnu på nogle apoteker. Planten blev for
hen anvendt mod hoste og diarre (1806; 4). En 
la:gekyndig bonde (d. 1789) i Ubberud Fyn 
brugte roden som omslag på diegivende kvin
ders 9lmme bryster (5), bagefter skulle de gui
des med rodsaften (1852; 6). Bra:ndevinsudtra:k 
af roden drikkes for brok (begyndelsen af 1800-
t; 7). Pulveriseret kulsukker og violrod (sva:rd

lilje, bd. 1) udr9lrt i r9ldvin bruges til omslag, 
der fordeler sammenl9Sbet blod i kva:stelse (8). 
Roden skal ligesom alun kunne tra:kke sår sam
men (Randersegnen; 9), udtra:k af den er an
vendt til omslag eller salve på sår (10). Te af ro
den stiller menses, rahel (kulsukker eller brun
elle) indgår i middel for sidesting (11). 1975-76 
averteres med kulsukkerrod som middel mod 
gigt, migra:ne og eksem. 
»Dyrla:ger kan med megen nytte betjene sig af 
denne plantes rod« mod lungesygdomme, diar
re, blodpis m.m., som omslag på ha:velser og sår, 
f.eks. saddelbrud; de anvender kulsukker som 



bl!lldg~rende adstringerende og fordelende Irege
middel (o. 1800; 12). 
Kulsukker nrevnes i råd for bestens kvrerkebyl
der (f!llr 1700; 13), indgår i middel mod »d!lldt 
k!lld« i dens sår, kvrestelser etc. (1700-t), endvi
dere for bestens sygdomme, utrivelighed, krop 
og kvrerke, udkrrengede ende tarm, i » blodren
sende Iatvrerge« for dens skabies (1786) (14). 
Brrendevinsudtrrek af roden gives krelveko, der 
ikke slipper skarnet (efterbyrden) (Vindinge 
Fyn; 15). Kalve med maveinfektion kan indgi
ves roden og timian kogt i havresuppe (16). 
Vil fl!llden ikke lade sig krerne til sm!llr, skal 
vanddekokt af den ituskårne rod ha:Ides deri 
(o. 1835; 17). 

LITTERATUR: (1) 15 69,73,75; (2) 348b 31,45f; (3) 
841 1577,51b; (4) 398 1806,179f; (5) 249 5,1912-15, 
162; (6) 282 16; (7) 273 197; (8) 187 7; (9) 107 1946; 
(10) 407 nr. 34,1950; (11) 488 o 192 sml. 176,205; 
(12) 739 2,1800,47; 398 1806,179f og 1821,216f; (13) 
178 1935,26; (14) 83 47,64,75,78,113-15,125; (15) 519 

78; (16) 671 nr. 5,1962; (17) 174 nr. 96,1836; 936 3, 
1837,162f; 488j 6,133 (Torsted VJyll.). 

FODERPLANTE 

Ru kulsukker anbefales i 1800-t's sidste fjerde
del som en fortrinlig gr!llnfoderplante, der i eg
net jord kan give usredvanlig stor bladmasse fra 
sidst i april tiI Iangt ben på efteråret (1). Firmaet 
Erichsen, Wilhjelm og Co. uddeler 1876 en del 
indforskrevne planter til fors!llgsdyrkning, r!lld
derne koster ca. 18 kroner pr. 100 stk.; planten 
blev »for en årrrekke siden« pr!llvedyrket ved 
Hofmansgave (NFyn), men uden heldigt resul
tat, da kreaturerne blot ville rede de friske sprede 
strengler og blade, og omtalen af dens positive 
egenskaber betragtes som overdrevet (1877; 2). 
0. 1880 dyrkes ru kulsukker sine steder på 
Bornholm som et sundhedsbefordrende svine
foder. Planten skal i 1800-t's begyndelse af en 
handelsgartner vrere f!llrt tiI Alborgegnen og af 
Reventlow'erne til Lolland, hvor den blev pr!ll
vedyrket på grevskabet Hardenbergs (nu Kren
kerups) gårde o.a. steder tiI kvreg og svin, men 
overalt hurtigt opgivet og trods megen agitation 
ikke genoptaget i st!llrre stil (4). 1891 har den 
lrenge vreret kendt som prydplante i haver, dyrk
ningen til gr!llnfoder anbefales af en h!lljskole
forstander ved Ulfborg VJylland (5) og 1896 af 
skolelrerer ved Hadsten som udmrerket til svin 
og kaniner, men også til h!llns; han har de sidste 
6 år fodret sine svin nresten udelukkende med 
ru kulsukker (6). Statens Fors!llgsvirksomhed i 
Plantekultur dyrker den 1896-1921 ved statio-

nerne Lyngby og Askov; gr!llnfoderrnassen er 
betydelig, men vandindholdet for stort, der krre
ves megen g!lldskning, planten kan vanskeligt ud
ryddes igen, og efter 1921 er fors!llgsdyrkning 
ikke gentaget (7). 
Hvor man enkelte steder fortsat benyttede kul
sukker som foderplante, var der sjreldent tale 
om egentlig dyrkning; man skar Iejlighedsvis af 

en bestand ved gård og hus, den stammede eller 
var forvildet fra tidligere avi - »grisene fik dag
ligt et srekkeforklrede fuldt« (SFalster; 8), bla
dene var et godt h!llnsefoder (NVLolland; 9) 0. 
1900-14 blev i S!llnderjylland og ved Bakkeb!lllle 
SSja:Iland dyrket megen kulsukker, navnlig tiI 

s!llers grovfoder - »det havde de godt af« (10). 
Et par smarte handelsfolk k!llrte i 1940'erne om
kring på NFyn, k!llbte r!lldderne ganske billigt 
eller fik dem forreret hos nogle b!llnder og solgte 
dem til andre som »purkin, en sjrelden plante, 
der giver masser af grovfoder tiI svin«; hist og 
ber ved Bogense blev den derefter nogen tid 
dyrket af landmrend (11). 
Rodeo kan bruges til garvning, giver med vismut 
en brun farve (12); dens slim er blevet anvendt 
til appretering af filthatte (13). 

LITTERATUR: (1) 784 1877,233f; (2) 512 10,283 
sml. 52; (3) 107 1961; (4) 939 1882.2,89; 510 3,639; 
(5) 512 24,1891,447,609f,731; (6) 512 1896,211,543f 
jf. 560; 991 10,1891,580f; (7) 918 31,1925,733-43; (8) 
634 21487; (9) 107 1948; (10) 107 1955; anbefales 
ti1 svin: 169 3,1907,115f; 183 l,1919,390f; (11) 107 

1963; (12) 398 1806,179f og 1821,216f; (13) 322 nr. 
76,1798. 

PROSA OG POESI 

Blomsterne hrenger som små r!llde og violette 

Hvid filthat fra 
Magasin du Nords 
katalog 1890-91. 
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lampetter mellem alt det gr!iSnne Axel Garboe (1). 
Kulsukker hedder en urt, som gror • på ensom
me pletter i forstadsjord. • Kulsukker gror ved 
en fjemere kro • förstadens udkant. Der s!llgte 
vi ro. · · Jeg smykked hetreren til elskovskamp • 
med navne som »kulsukker«, »fluesvamp« So

phus Claussen (2). 

LITTERATUR: (1) 486 27/7 1943; (2) 131b 141. 

Lrege-Stenfr0, 
Lithospermum officinale 

40-80 cm opret og grenet, flerårig plante med 
smalt lancetformede blade og små gullige eller 
gr!llnlige blomster; delfrugteme (»fr!iSene«) er 
hvide, glinsende glatte og stenhårde. Rist og her 
på !lleme mellem krat, på skrrenter, på !llde, gru
sede steder, sjrelden i Jylland. Gror isrer på gam
le hustomter, sås undertiden i haver (1648; 1). 
Stenfrr/J 1793ff lånt fra norsk, jf. det botaniske 
slregtsnavn 'stenfr!IS'. Stenurt slutningen 1400-t, 
stenbrcek 1533-1721, anvendt mod blreresten 
(se nedenfor), stenhirse og stenbikke 1648-1821, 

delfrugteme ligner hirsens, bikke = tung spids 
stenhuggerhammer, sigter til, at blreresten »knu
ses« af planten; hirse 1608, perlefrr/J o. 1700, 
perleurt o. 1700-1821, perlegrces 1769 og perle

hirse 1769, 1837; porcellcenste 1800-t om dro
gen, certeskruppe Sjrelland måske fordi den ru
hårede plante gror i rertemarker (2). 

LITTERATUR: (1) 697 273; (2) 689 1,881f. 

ANvENDELSE 

Koges med sm!llr, brevergejl og hvalrav (ambra) 
til »drikkesm!llrelse« (slutningen af 1400-t; 1). 
De knuste fr!iS drukket med vin eller !111 »bryder 
[knuser] sten i lrendeme og blreren« (1533; 2), 
uddriver blreresten; for at stille smerteme bader 
man sig med vandafkog af planten (1546; 3). I 
barseln!lld og for malaria indtages fr!iSene med 
kvindemrelk (1648; 4); o. 1800: fr!iSene blev for
herr anvendt som et stenopl!iSsende, urindrivende 
og sammentrrekkende rniddel »sk!iSnt uden syn
derlig nytte« (5). Frugterne anf!iSres i farmako
peen 1772. 

Fr!iSene indfreldet som perler i en m!llrk harpiks
masse blev måske brugt til smykker i yngre 
broncealder (6). De kan i dyrtid males til br!lld, 
rodbarken farver r!iSdt (o. 1800; 7); fr!llene om
tales 1880 som kaffeerstatning (8). 

88 

Bladene af RYNKET STENFRjlj, Lithospermum ar

vense, med noget st!iSrre hvide blomster og brune 
rynkede fr!iS (hist og her mellem sreden på !llerne) 
blev kogt mellem kål (9). 

LITTERATUR: (1) 665i; (2) 703 58a sml. 488 o 

190 (o.1720); (3) 841 1546,112a,1577,70; (4) 697 273; 

(5) 739 2,1800,37; 398 1806,175f; (6) 145 1899,220; 

(7) 576 4,1799,409; 739 2,1800,37; (8) 37 1880,358; 

(9) 977b 3,1792,228; 398 1806,175f. 

Lungeurt, Pulmonaria officinalis 

Alrnindelig forårsplante i skove; de reg-hjerte
formede blade er ensfarvet gr!llnne eller (sjrel
dent tydeligt) hvidplettede, blomsterne tragtfor
mede, f!llrst r!iSde og siden blåviolette. 

Lungeurt o. 1450ff (lwngewrth) jf. det botaniske 
slregtsnavn af latin pulmo = lunge, oprindelig 
til en art lungedannet lav (bd. 1) og overf!iSrt 
til denne plante, fordi de plettede blade ligne
de en syg lever og derfor blev anvendt mod lun
gelidelser. Plettet rahel 1648, se kulsukker s. 
85, lungesoturt 1700-t, lungestyrke 1793-1821 
konstrueret navn, rceverose Fyn 1800-t er ned
srettende, rr/)d kodrevel Arhusegnen o. 1870ff 
efter blomstens lighed med kodriveren, jf. blå 

Lungeurt. 
Flora Danica, 1770. 
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