Skov-Galtetand, Stachys silvatica

D0vnrelde, Lamium album

bliver 40-100 cm hS'lj, er en flerårig mS7SrkegrS7ln
plante med stilkede reg-hjerteformede, takkede
blade og juli-august en opret akslignende stand
af mS'lrkt brunr9lde blomster. Alm. i skov og
krat.
Navnet galtetand 1793ff er oprindelig norsk og
skyldes, at stS'lvbrererne efter bestS'lvningen krummer udad og kan ligne ornens (galtens) hugtrender. Hpj na!lde 1546, o. 1650, stinkende dpvna!lde 1688, 1769, blindna!lde 1793, na!lde SS7Snderjylland o. 1870, vild na!lde SSjrelland; ra!vehale,
-rumpe 0Sjrelland, rpde soldater og rpde kareter
SS7Sller9ld o. 1870 måske overf9lrt fra lrerkespore
(bd. 2) eller stormhat (bd. 2) (1).
KA!.R-GALTETAND, Stachys palustris, alm. på tS'lrvejord og lave dyrkede agre, har stivhåret 25-50
cm hS'lj strengel, lancetformede blade og lyser9lde
blomster med hvide årer på underlreben.
Svinerod 1775-1848: udlS'lbernes opsvulmede
spidser (»knolde«) redes gerne af svin; klpkusse
Lolland, Falster, også til andre planter med stive
hår og/ eller ildelugt, jf. kartebolle s. 210, slangehoved s. 91.
Med frisk skov-galtetand kan farves grS'lnt og
gult, strenglerne anvendes som hamp. Man mener, at tudser gerne opholder sig i plantens
skygge (o. 1800; 2), lugten skal kunne fordrive
rotter (o. 1875; 3). Roden af krer-galtetand
samles nogle steder (Danmark?) til svinefoder
og er i dyrtid anvendt til brS'ld (2).

Den 25-59 cm hS'lje plante med temmelig store
hvide blomster i adskilte kranse er almindelig
ved grerder og omkring beboede steder. Planten
ligner iS7Svrigt nrelden, men er »dS'lv« = slS'lv,
kan ikke brrende; man siger, at »når nrelden
blomstrer, brrender den ikke».
Dpvna!lde 1622ff, blindna!lde o. 1300ff, dpdna!lde begyndelsen af 1400-t ff, hvid na!lde
1643, 1790, hvid bta!ndena!lde SS7Snderjylland,
Fyn, MSjrelland, blomstrende na!lde Arhusegnen, blidna!lde, Toreby Lolland. BS'lrn suger nektar af blomsterne: sugena!lde og sukkerna!lde
SS'lnderjylland, MSjrelland, pattena!lde LS7Sgst9lregnen o. 1870, sugepatter ved Ålborg o. 1870,
s~d na!lde Fyn o. 1870, Stevns, Lolland (sS'ldkan også sigte til, at planten er ufarlig at ber9lre),
sukkerurt Birkholm ved Tåsinge, sukkerbrpd
KS'lbenhavn o. 1870. Hamp Bogenseegnen bS'lm piller strenglernes seje hjS7Srnebastceller ud
og bruger dem som snore.

LITTERATUR: (1) 689 2,646--48; (2) 576 4,1799,
406; 398 1806,562! og 1821,653; (3) 153 1928,141.

Orne fra »A BC« af Christian Winther og Constantin
Hansen, 1863.
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LITTERATUR: 689, l,813f.
ANvENDELSE

'Blind nrelde' i Harpestrreng-afskrifter o. 1300
(og måske også andetsteds) er snarest kransburre s. 115.
»DS'ld nrelde« er bestanddel af middel for brystsmerter og »urtica mortua« i et for hjertesygdom (begyndelsen af 1400-t; 1), saften af »blind
nrelde« drikkes mod epilepsi (1533; 2). Nogle
lreger anbefaler et farmaceutisk syltetS'lj af blomsterne mod kvindens hvide udflåd, andre bruger
en sirup af blomsterne mod brystlidelser, atter
andre hrevder, at planten lreger sår og den syge
milt og stiller nreseblod blot den anbringes på
nakken (1648; 3).
Blomsten er anf9lrt i farmakopeen 1772 og srelges på apoteker som »nreldete« (4). Vindekokt
af rS'ldderne drikkes for »lrendesten« (1807; 5).
Afkog af planten bruges til udskylning af endetarm og underliv (NLangeland o. 1900; 6), får
piger ikke deres menses, skal de spise dS'lvnrelde
(KS'lgeegnen; 7).
Friske dS7Svnrelder lregges i patientens urin - forbliver de gr9lnne, vil han blive rask igen, men
visner de, dS'lr han også (8).
»Blindenrelder«, brunrod og rodeo af galdebrer
er indgivet svin mod miltbrand (9).
Lugten skal kunne fordrive vreggelus (1806; 10) .
Planten farver gult (11). Unge spirer og blade
kan anvendes som gemyse eller til suppe, tS'lrre-
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