Vejbred brugtes af lcegmand som et universalt lcegemiddel. »Lcegen hos den syge« malet af Julius Exner,
1894.

den pulveriserede plante drysses i bid af gal
hund (begyndelsen af 1500-t; 1600-t; 9) eller
det pålregges bladene kogt med reggehvide (29).
Vejbred var og er isrer kendt som sårlregende
plante (30), knuste blade indgår i plaster på skinnebenssår (o. 1670; 31), blandet med skorpionsolie og eddike på sår af giftige dyrs bid (SlesvigHolsten 1757; 32). Lancetbladet vejbred er »det
eneste trrekplaster foruden gr~nkålsblade, som
fattige folk ved at betjene sig af på Skagen«
(1787; 33), b~ndernes husråd til at rense og lrege
sår er friske vejbredblade (o. 1800; 34). Fra
Bornholm nrevnes vejbred 1804 blandt »!utter
sk~nne urter til at uddrage svulsten af ophovnede lemmer« (35).
»Hundeslik og vejblade er lregesomme « (VJylland; 36), på sår og bullenskab trrekker den ene
- ~vre - bladside (»retten «) betrendelsen ud og
den anden (»vrangen «) lreger (37). Blade af

navnlig glat vejbred er overalt i landet blevet
lagt på friske såvel som gamle sår, brandsår, bylder, bulne fingre, syge lreber etc. (38), planten
var bestanddel af Timgårdskonens (d. 1917)
plaster på »pilrådden tommelfinger« (39), af urten »Guds håndsbred « (vejbred?) lavede Egelundkonen NVFyn en salve <ler kunne lrege de
vrerste sår og skrammer (40). Friske eller t~rrede vejbredblade anvendes meget til at standse
bl~dninger (Hirnmerland o. 1900), sår og rifter
vaskes f~rst med brrendevin og pålregges <lerefter vejbredblade (VJylland o. 1880) (41). Plantens saft desinficerer sår og hindrer blodforgiftning, lreger skinnebenssår (42), man binder de
friske blade på gamle folks ulregelige bensår
(Lres~ o. 1890; 41), småsår gnides med brrendevinsudtrrek af rodterninger (Svendborgegnen o.
1850; 42), hrevelser bades med afkog (MFyn;
43), lancetbladet vejbred er endog gnedet på
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Frer9lerne: mrelkeafkog af strand-vejbreds rod
drikkes mod diarre, roden kogt i vand for gulsot
(o. 1800; 59). Olat vejbred »har kraft til at rense og lrege gamle sår« (1800ff), bladene lregges
på sår (60), te af glat vejbred drikkes for udeblevet menstruation (61).

Vejbred virkede fremmende på fordpjelsen. Tegning
af Wilhelm Marstrand.

trreers brandsår og en klud derefter bundet om
stammen eller grenen (o. 1800; 44).
Rindende 9ljne bades med te af vejbred, rude og
rose (45) eller pålregges de knuste blade (NVSjrelland; 46). Om sommeren går en og anden
med et vejbredblad på solskoldet underlrebe
(Skernegnen o. 1880; 47). Myggestik guides med
eller pålregges frisk vejbredblad (R!llm!ll, Fyn;
48), de gr9)nne blade anbringes i skridtet for
hudl9)shed (S!/lnderjylland; 42), Iregges på eksem
(Fyn; 49) og ringorm (50). En te af roden drikkes mod hremorroider (0M9ln; 15).
Blade og fr!ll af glat vejbred er anf9lrt i farmakopeen 1772; urten srelges stadig på apoteker.
For alle kvregets sygdomme: vejbredknopper og
r9)llike kogt i eddike (1732; 51), mrelkeafkog af
blomsterne (52). Fr9)ene indgik i middel for
koens blodpis, de blandes med gr9ln boghvede i
br!/ld og gives mod dysenteri, drysset på sm9lrrebr9ld driver det efterbyrden ud (53). Ko med
diarre får vandafkog (begyndelsen 1800-t; 54),
kalven plantens rod og top i s9)dmrelk (Thy
1802; 55).
Vejbred er givet for bestens !utterstal, indgår i
råd for dens krop eller kvrerke og halsbetrendelse, blade af glat vejbred lregges under selet9)jets
rygpude, når besten er »brudt« (o. 1880; 56) og
knust vejbred blandet med pulveriseret agern,
hvor den blev brrendt for spat (1700-t; 57).
Fr9)ene er bestanddel af middel mod fåresygdom og -d9ld; vejbred, matrem, sod og salt gives
lam mod stivkrampe (1627) (58). I Jylland gives
får med diarre en te af fr9)ene (34).
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N.IERINGSMIDDEL, IS.IER STRAND-VEJBRED; FODER

Fr!ll af vejbred er i jernalderen rimeligvis blevet
indsamlet ti1 menneskef9)de (1).
De såkaldte bladkager hages på bl.a. vejbredblade (SJylland; 2). Helt unge blade kan spises som
gemyse med sm9lr eller margarine og nydes rå
som vildsalat; af knuste blade blandet med kartoffelmos, sm9)r, reg m.m. kan koges eller steges »vejbredboller« (Danmark?; 3). T!/lrrede vejbredblade blev under sidste verdenskrig brugt
som teerstatning (4).
1796 gives en udf9)rlig skildring af strand-vejbreds indsamling og anvendelse som k9)kkenplante i det sydvestlige Jylland (5):
Sut er en så populrer spise, at bemidlede folk i
1-2 mils afstand fra voksestederne opk9)ber
dem og betaler mere end for blomkål. Bladene

koges som de er eller efter et par udbljijdninger
i koldt ferskvand, »derefter tilberedes de så fedt
eller magert, som enhvers smag behager - dog
uden salt, for det behjijves ikke. Smagen ligner
ikke hvidkål, ej heller blomkål, men nrermer sig
mere velkogt grjijnkål, omend noget skarpere,
men tillige behagelig og let fordjijjelig, således
at enhver regner det for en sund og lrekker
mad«. Den bedste sut skreres om foråret; »fra
begyndelsen af maj og til sidst i juni tror marskbjijnderne, som gerne vil leve godt, at de ikke

kan have deres gode venner med tilbjijrlig agtelse uden at der findes sut mellem deres 5 a 6 retter«. Fattige husmandskoner, enker og bjijrn
henter hver morgen ved lavvande så mange blade, de kan brere, og srelger dem skreppevis »med
li;Sst mål«; mange snese, ja mange hundrede fattige mennesker tjener på den måde til deres levebri;Sd i to-tre måneder »alene ved at levere
sut til de riges kjijkken«. Folk fra andre egne,
der fjijrste gang får serveret bladene, tror ofte, at
det er grres. Hos en marskbonde fik tjenestefol-

Kanariefugl fodres med •kll!mper«, frpstande af vejbred. Maleri af C. Schleisner, 1871.
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kene opkogt sut og alle spiste med god appetit,
men dagen efter krrevede en fremmed karl at
blive l(llst fra pladsen: »a frygter for h(IS i vinter,
da vi åd grres i går!« (sml. nedenfor). Forfatteren anbefaler at f(llre denne urt eller dens fr(IS
fra marsken til plantning og såning på hele vestkystens t(llrre og sandede strrekninger. Som eksempel nrevnes en driftig husmand, der anbragte
sutt(llrv i en indhegning bag havediget, de blev
daglig strenket med saltvand, og herfra solgte
han sut fra tidligt forår til langt ben på efteråret,
andre gjorde efterbånden det samme.
Tilberedes med sm(llr og sukker og spises som
salat, »de er behagelige at spise, hjrelper til madens ford(lljelse og modvirker forstoppelse« (indberetning 17 43 fra Ribe amt; Rigsarkivet).
Bladene spises af marskboerne som gut eller gyner i langkål (1794; 6).
Et ordsprog optegnet o. 1700 lyder: Der vokser
ikke sudde i hver mands have = alle kan ikke
vrere lige lykkelige (7).
0. 1800 skrives, at de unge blade om foråret i
det vestlige Jylland spises som (gr(lln-)langkål eller syre; den fligbladede vejbred (Plantago coronopus) med strerkt delte gråfiltede blade, der også er hyppig på strandenge, dyrkes nogle steder
(Danmark?) til brug som salat (8), på Frer(llerne
er strand-vejbred lidt bitter, hvilket skal skyldes
strandtågen (9).
I husholdningen bliver sojkålen hakket, kogt og
stuvet som gr(llnlangkål eller spinat til flresk;
tilsat unge blade af vild kommen (i stedet for
gr(llnkål) fås en frisk og kraftig suppe (10). Planten var omkring sidste århundredskifte en almindeligt benyttet gr(llnsag og er stadig - således
på Man(IS og R(llm(IS - en yndet spise (11), - »jeg
skal ud og skrere sut«. I Ballum samler b(llrn
srekkevis af soj til salg (12), »endnu er der i
marskbyerne reldre folk, som finder, at stuvet
spjer er en delikat middagsret« (13). Fra Rejsby
mellem Ribe og Skrerbrek tager mange beboere
i maj-juni til vadehavet for at plukke sorrer,
som kan vrere både strand-vejbred og den lignende mere velsmagende strand-trehage (Triglochin maritimum), der spises som gr(llnlangkål
med kogt flresk og evt. brunede kartofler og l(llg
- samt en dram (14).
De mange unge karle og piger, som tidligere
drog fra Midt- og VJylland til pladser i marsken,
bavde svrert ved at vrenne sig til smagen. En karl
forlod pladsen allerede andendagen og sagde
ved hjemkomsten: Dernede lever de af grres! Vi
fik spjkål den f(llrste dag, opstuvet den nreste - så
trenkte jeg: hvis du skal ha' grres for at slå grres,
er det nok bedst at rejse hjem! (13).
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Ged på grres tegnet af S. Simonsen i »25 Bil/eder
for Bprn« af Christian Winther, 1875.

Lancetbladet vejbred anses af landmanden for
at vrere et srerdeles godt foder til får og geder
og sås nogle steder (i Danmark?) på enge (1796;
8). Dyrkningsfors(llg omtales 1850 (15). Strandvejbred er på syltenge et saftigt og godt heste-,
kvreg- og fårefoder; fr(llene af glat vejbred redes
af sangfugle (1806; 9), dens fr(llbrerende aks
indsamles til kanariefugle (16). Vejbred »lader
den gode Gud vokse langs vejene, småfuglene til
glrede, de lidende mennesker til husvalelse « (17).
Strand-vejbred kan binde flyvesand og således
bidrage til landvinding (1806; 9).
På Frer(llerne har man brugt lancetbladet vejbred
til bejsning af uldt(llj, der skulle farves gr(llnt (o.
1780; 18).
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Bf,:SRNELEGE, VARSLER

To drenge slås med hvert sit lange blomsteraks
af glat vejbred og den, hvis stilk holder lrengst,
vinder gerne en knap (Falster o. 1850; 1), jf.
navne s. 68; når den ene parts stilk taber »hovedet«, har den anden . vundet (2) ; på Fyn og
Bornholm kaldes legen at slå munke, at munkas,
kjrempa (3), sml. blåmunke s. 219, engelskgrres
bd. 3.

Ved Guldborg Lolland er lancetbladet vejbred
set brugt til at »skydevåben « klap-6m: aksbrerende strengel bpjes i en lpkke, således at det
korte aks omsluttes; når med et ryk trrekkes i
lpkken og resten af planten fastholdes med den
anden hånd, slynges det lpsrevne aks et par meter fremad - gerne i hovedet på en kammerat
(4).
Bprn »malker« glat vejbred, idet en lukket hånd
klemmer langs frpakset og fyldes med frp og avner (Drejp o.a. steder; 5), sml. skrreppe bd. 2.
To bprn holder i hver sin ende af bladstilk og
trrekker den over; den, som har de fleste udragende trrevler (karstrenge), får et samtidigt pnske opfyldt (0Sjrelland), tallet viser, hvor mange
år der går fpr pnsket opfyldes (Fyn); bladstilken
rives af ved roden, trrevlernes tal viser, hvor
mange krerester man får fpr den rette kommer,
hvor mange krerester man eller en anden har
(Spnderjylland, Fyn) (4):
Trrek kun, hvis din samvittighed er ren.
Jeg trrekker for mig selv; nu, spå mig, vejbred!
- Jeg vidste det - selvfplgelig kun en!
lohs. Boolsen (6).

På samme måde spås, hvor mange bprn man vil
få, når man er blevet gift (7): trrevlerne på stilken i hånden = antal drengebprn, ved roden
= pigebprn (Lindelse Langeland o. 1900; 8),
sml. rajgrres bd. 1; trrevlerne trrekkes forsigtigt
op gennem bladpladen for at afgpre, hvor mange bprn der bliver levedygtige, dvs. ikke brister
fpr bladets spids, men »det er sprgeligt mange,
der omkommer som aborter på halvvejen« (9)

- tilendefprte bladribber: antal krerester (Fejp;
4).
De udragende trrevler viser også, om man bliver
enke eller enkemand (Sundeved o. 1880; 10) og
antal resterende leveår (NVFyn; 4). - Pigerne
kan prpve krerestens troskab: de slår tre gange
med stilken mod en anden venindes hånd, går
stilken ikke itu, bliver han hende tro - og vice
versa (Fyn; 11).
Klog mand i Aby ved Abybro påstod, at med et
vejbredblad lagt under hovedet var man sikker
på at vågne til bestemt tid nreste morgen (12).
Frerperne: mens man St. Hans aften trenker på,
at man vil vide, hvad man skal foretage sig året
ud, få den elskede osv., pilles stpvknapperne af
lancetbladet vejbred og akset ligger natten over
tret ved ens krop eller mellem skjorte og trpje,
ved brystet etc.; er nreste morgen groet nye stpvknapper frem, vil det trenkte eller pnskede ske
(1800; 13). - Vil man, at en mand og pige skal
blive forelsket i hinanden og gift, skal man få
fprst den ene part og siden den anden til at rpre
ved eller modtage denne plante, men uden at de
aner noget om det (14).
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