
PROSA 0G POESI 

Preren er ... en delikatesse, den rystes ikke ned, 
men plukkes med omhu. Ak, I dejlige sjllde pre
rer, redle af form og med silkehud ... om man 
atter kunne tage en af jer i hånden, varsomt 
bryde stilken, mrerke jeres tyngde, sretter trender 
i, lade saften flyde Christian Elling (1). 
Da steg i blide buer • bag pi.enens grjllnne slette 
• de tusind blomster-tuer, • hver blomst med 
violette • små stjllvkorn indeni; • tegn på sjlld 

melankoli ... · • Nu bugner trreets grene · af mer 
en drjllm og flugt; · det strammes i hver sene • 
af sin fuldmodne frugt: • Se kun, hvor smukt! 
Valdemar R(j)rdam, Gråprerer (2). 

LITTERATUR: (1) 213 111; (2) 789q 83. 

P{I!retr{I!ets hvide blomster har rpde stpvknapper. (EH). 
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Mispel, Mespilus germanica 

Busk eller lille trre med lancetformede, på un
dersiden filtede blade, ret store grjllnlighvide 
enlige blomster og gråbrune topformede frugter, 
der i spidsen (blomstens plads) har en åben 
nedsrenket skive omgivet af bregerbladene. 
Hjemmeh!llrende i det sydjllstlige Europa og Lil
leasien, hos os plantet som pryd- og frugtbusk, 
enkelte steder i hegn; anvendes til vildstammer 
for podning af frugttrreer. 
Mispel o. 1530ff efter det botaniske slregtsnavn, 
der har usikker betydning, fra grresk mespilon 
eller mespile. 
Abenpv 1648-1715 (nu om misdannet tomat) 
skyldes som de jllvrige tilnavne frugtens oven-



nrevnte topskive mellem bregerbladene; åbenars 

( = rl1!v) 1692ff, SS!esvig, Si11nderjylland, .t'Erl1! 
(her offenosser), Langeland, Falster; åbenrrj)v 

1694ff, Si11nderjylland, SFyn, Langeland, NSjrel
land, abears o. 1700, blommenosse(r) .t'Erl1! (ef
terledet sigter til frugtens store sten), prtesterrj)v 

MFyn, rrj)vpisser Langeland, fisseptere ( =vul
va-) ved Fredensborg. 

LITTERATUR: 689 2, 70f. 

Mispelen omtales i Danmark fl1!rste gang 1619 
(1), o. 1650 dyrkes den kun »i fornemme ha
ver«, frugten »bliver en tidlang gemt og förvaret 
i et skab eller andre sådanne steder; at den ... 
kan blive moden og mild, thi ellers er den ikke 
tjenlig til at spise«; man ser hos os sjreldent 
denne frugt sat på bordet efter måltidet »som 
en konfekt« (2). 
Frugten kan spises mod diarre, dysenteri, blod
spytning og for kraftig menstruation (1648; 2), 
Frugt og krerner er anfl1!rt i farmakopeen 1772; 
knust og anbragt på sår stiller den bll1!dning 
(1868; 3). - Inderbarken nrevnes blandt midler 
for bestens neg! i l1liet (keratitis), frugten mod 
dens utrivelighed (4). 
Nogle anser denne frugt for en delikatesse, men 
den må efter plukningen ligge i lang tid. Mispel 
kan podes på reble, prere, kvrede og hvidtjl1lrn 
(1806; 5). I rå tilstand er frugten uspiselig: Når 
den rådner, din frugt, da roser man fl1!rst, og 
så sildigt · roser misundelig tid ofte den redleste 
frugt J. H. Smidth 1823 (6); den bruges i enkel
te husholdninger til syltning, marmelade m.m. 
Veddet skal kunne bruges som preretrreets, blade 
og grene er anvendt til garvning (1806; 5); ved
det benyttes af ml1!llebyggere, snedkere og dre
jere, det giver gode trrekul (1906; 7). 

En mispel på grresplrenen ved Nykirke prreste
gård i Ange! må ikke kappes eller ryddes, sker 
det, skal en af gårdens beboere d!<S (8). 

LITTERATUR: (1) 704b 9; (2) 697 294 jf. 81 1647, 

56; (3) 187 10; (4) 83 27,77; (5) 398 1806,478; (6) 

842 183; (7) 597 lOlf; (8) 161 1906/23:3303 (1937). 

K vrede, Cydonia oblonga 

Busk eller lille trre med regf ormede blade, hvis 
underside ligesom grene, blomsterbregre og 
frugter er hvidfiltede; store hvide ti1 lysrosa 
blomster og gyldentgule reble- eller prerelignende 
frugter med ejendommelig strerk lugt og smag. 

Hjemlande: Transkaukasien, Iran og Turkestan. 
Dyrkes hist og her i Danmark som pryd- og 
frugtplante, gerne podet på tjl1lrn eller rj11n, an
vendes også til grundstamme for prerepodning. 
Kvtede o. 1450ff, navnets oprindelse er usikker; 
kvtedeteble 1563-1696, kvitte 1596,1678 fra tysk 
quitte = kvrede; kvtedeabild o. 1700-1806, 
kvittetrte o. 1870 (1). 

Det f!<Srste sikre vidnesbyrd om kvredens dyrk
ning her i landet er en bestilling 1569 af 20 
eksemplarer til haven ved Skanderborg slot; 
1574 omtales syltede kvreder, 1618 findes kvre
der i Rosenborg have (2), 1648 dyrkes planten 
»i fomemme haver i k!<Sbstredeme eller lands
byeme« (3); o. 1800 formeres rebler på kvrede
stammer (4) . 

LITTERATUR: (1) 689 l,452f; (2) 704b 7, 9; (3) 

697 82; (4) 675 1,1797,284f. 

FRUGTENS ANVENDELSE 

Stegesaft af gås fyldt med ål og kvreder dryppes 
i dl1!vt j11re, småtskårne kvreder lregges på syge 
f!<Sdder (1400-t; 1). 
Christiern Pedersen 1533: stegte kvreder spises 
med honning eller sukker for maveonde (33a), 
bruges knust og stegt eller kogt i vin eller l1!1 til 
appetitvrekkende drik (34b), stegte eller i vin 
kogte kvreder er urindrivende (59a); kvrede spi
ses mod vattersot (36a) og for voldsom men
struation, kvinden kan også drikke vin-, eddike
eller l1!lafkog af barken (67a-b). 
Henrik Smid 1546ff (2): en latvrerge af frug
teme er god mod fordj11jelsesbesvrer og vrekker 
appetitten, »varmer den kolde mave, stiller 
kvalme eller opkastning, også diarre og dysen
teri«, sirup af frugten »styrker maven, giver 
lyst til maden, fordj11jer ... vel, varmer leveren 
og de indvortes lemmer, stiller kvalme, opstl1ld« 
og diarre, isrer når vand tilsrettes, hvori gll1!den
de stål blev slukket; olieudtrrek af frugten stiller 
diarre, er god til »de hvide åren< og mod for 
megen sved. 
Simon Paulli 1648, 82: den syltede frugt stiller 
dysenteri og diarre. Afkog af frugten tilsat kan
dis »stiller de skarpe, salte og tynde vredsker, 
som falder fra hovedet ned på brystet« (snue?), 
samme dekokt er godt til omslag på nedfalden 
livmoder og endetarm. Nogle lreger råder bar
selkvinder til at spise kvreder, så »de derved kan 
få et kj11nt, dejligt og yndigt foster«. 
Af kremerne tilbereder apotekeren med rosen-, 
vejbred- eller åkandevand (destillat) en slim til 
salve eller omslag på betrendte og forbrrendte 
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