
R0darve, Anagallis arvensis 
er en ganske lav liggende eller opstigende vrekst 
med firkantede strengler, regformede og på un
dersiden mjiirkprikkede blade, tyndstilkede rjiide 
blomster, der som regel kun er åbne i smukt 
vejr midt på dagen (ca. kl. 9-14) og lukker sig 
mod regnvejr; den kuglerunde kapsel (buddike) 
åbner sig ved et låg. Meget alm. på dyrket jord. 

R<jJdarve 1648ff, arve 1793ff, oldnord. arfi med 
uvis betydning, navnet brugt om andre små ur
ter. Grine-ved-dag 1648ff; grine-til (eller ved) 
-middag 1688ff, alm., grinebider NVFyn - grine 
her i betydningen sprerre munden op; den Ten
nyson-romantiske rjiidarve, på sejt sjrellandsk 
»grine-til-middag« ... dens lille rjiide mund er så 
lystigt fuld af hjiistmark-minder Valdemar R<jJr
dam (1), når lilleputblomsten arve titter frem i 
stendiget med sit lille rjiide hoved ... kan den 
meget vel få en benådningsansjiigning bevilget, 
bare man trenker på, at den brerer alverdens 
sjoveste blomsternavn: »grine-ved-middag« C. A. 
Hjern<jJe (2). 
Regnvejrsblomst SFyn, Lolland, bondens vejr
glas ( = barometer) SFyn, SFalster slutningen 
1800-t; bondens termometer Fyn 1800-t; Hans 
Tobiesens vejrglas SFyn opkaldt efter en »vejr
klog« mand, se nedenfor, vejrblomst og vejrurt 
Lolland, vejrglas Falster, fattignumds vejrglas 
(1936), bondens barometer. 
Morgenfrue 1878, sml. bd. 4; Gall-Anna Als 
1891 er en omskrivning af det botaniske slregts
navn, Ave Marie Mjiin (en udbrodering af arve); 
V orherres tulipaner NSjrelland, jomfru Sands 
tulipaner Mjiin, bramdende kterlighed også om 
andre planter som har hjiijrjiide blomster. Vorher
res br<jJd }Erjii, (Vorherres) h<jJnsegr<es Haderslev, 
hs;Snsegrres om andre liggende urter med små 
blomster, således vejpileurt (bd. 2), i dette tilfrel
de kan dog vrere sket lån fra mariehjiinen, der 
også »gav« godt vejr; haneblomst NSjrelland (3). 

R(Jdarve. 

LITTERATUR: (1) 789v 33; (2) 351 56,1956,69; (3) 
689 1,74f; 107. 

L JEGEMIDLER, OVERTRO 

Simon Paulli 1648, 162f: planten er sårlregende, 
uddrager torne, vin- eller vandafkog på bid af 
slanger og gale hunde; nogle tilråder at indgive 
den dekoktet, der faldt ned fra hs;Sjt sted; end
videre bruges den til badning af sår og skab på 
hrenderne. »Ellers ved den jrevne mand også at 
gjiire sig denne [plante]. .. nyttig, idet man tager 
og koger den i pis og deraf tilbereder et omslag, 
som er meget godt at bruge og med fremgang 
imod podagra, nårsomhelst det bliver varmt på
lagt«. 
Rjiidarven er navnlig blevet anvendt - tjiirret og 
pulveriseret - til at strjii i sår mod vandskrrek = 
hundegalskab, rabies (1), ijilvrigt mod krreft (2). 
På VLolland betragtes den af nogle som meget 
giftig, »bjiirn bliver blinde, hvis de spiser den« 
(3). Farmakopeen 1772 anfjilrer blade og blom
ster. 
Den er plantet af de underjordiske omkring hu
sene, for at de bedre kan skade beboerne; derfor 
skal man kaste blomsterne på ilden - »det giver 
et fut og asken ryger rundt, men så er man uvre
senet kvit« (Helsinge NVSjrelland; 4). 

LITTERATUR: (1) 178 1953- 54,36-41 (1758); 739 
2,1800,71; (2) 739 2,72; (3) 107 1949; (4) 161 1906/ 
23:294 (optegn. 1946). 

VEJRVARSEL 

B!iinderne lregger mrerke til blomsterne: lukker 
de sig, varsler det regnvejr (1800; 1). De åbne 
blomster viser, at man hele den dag får godt 
hjiistvejr (Haderslevegnen 1886; 2), men de luk
kede blomster er »den sikreste regnspåmand« 
(Strynjil; 3). En mand i Fiskop ved Svendborg 
Hans Rasmussen kaldt Tobiesen tog varsel om 
regnvejr af denne blomst (4). 

LITTERATUR: (1) 739 2,70; (2) 161 1906/23:3017; 
(3) 161 1906/23:1048; (4) 161 1906/23:1035. 

Flora Danica, 1764. PROSA OG POESI 

Markarven gaber af hjertens grund Johannes 
J<jJrgensen (1), med sit lyse solskinssmil er den et 
elsket barn og bjilrnenes blomst Jens K . J<jJrgen
sen og K. Hee Andersen (2). Du blomstrer uset 
og på skjulte steder. • Men den tålmodige, som 
henrykt fandt dig, • skrenked din skjiinhed netop 
skjulte glreder Hans Hartvig Seedorff (3). 

LITTERATUR: (1) 463k ll; (2) 462 71; (3) 821g 99. 
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