
ONde URTeR

t r a dit ioner om GU l ok seøJe 
(CHRY S A NTHE MUM SEGET UM )

Naar man overhovedet betragter alle slags 
Ukrud, da ere de vel alle Frugter af en 

forbandet Jord formedelst Syndefaldet, hvis 
Udryddelse udpresser Landmandens Sveed, og 
giør hans Arbeyde ofte forgiæves, dog ere de ikke 
alle lige vanartige ..., skrev Johan paulli for over 
200 aar siden i sin Dansk Oeconomisk Urte-
Bog (1761, s. 143). men en ukrudtsplante fryg-
tede man dengang og senere mere end nogen 
anden: gul okseøje (Chrysanthemum segetum) – 
hvad man i Dannemark og andre fleere Lande 
har... desværre i mange Tider erfaret, og endnu 
hvert Aar med Græmmelse maa fornemme dens 
udbredende Egenskab (paulli l.c.).

Chrysanthemum segetum (artsnavnet af lat. 
seges ’sæd’) er en 1-aarig plante med grove, tan-
dede eller fligede, blaagrønne blade og store 
orangegule kurvblomster. den optræder kun 
paa dyrket jord, i vaarsæd og rodfrugter, og 
formerer sig udelukkende ved frø; en plante 
af gennemsnitsstørrelse producerer ca. 5 000, 
kraftige eksemplarer indtil 50 000 frø. spi-
reevnen bevares i flere aar. Frøene modnes 
samtidig med afgrøden, og denne biologiske 
synkronisering bidrog forhen ogsaa til udbre-
delsen (med urent sædekorn). plantens spon-
tane, ret skarpt afgrænsede forekomster tyder 
paa, at frøspild paa grostedet nu spiller den 
største rolle for spredningen og vedligeholdel-
sen. hvor den faar fred til at sætte og kaste frø, 
optræder den hurtigt i store mængder og kan 
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farve hele marken gul, kvælende kulturvæk-
sterne med sin frodighed.

at gul okseøje blev datidens bondeplage 
nummer et skyldes, at den fandt de bedste 
vækstbetingelser paa de ofte misrøgtede, udræ-
nede, kalktrængende, ikke-brakbehandlede 
jorder. bøndernes primitive redskaber kunne 
ikke tage kampen op mod dette anmassende 
ukrudt, som derfor gav dem store høsttab 
paa korn, ærter, boghvede og roer. det hed-
der herom 1759,1 at gul okseøje er uden Tvivl 
den allerskadeligste Ukrud, som en Korn-Mark 
kand blive befengt med: Thi den udsuer Jordens 
Kraft, at Kornet voxer tynd og svang, den giør 
ogsaa Foeret stinkende, at Creaturene ikke uden 
Hungers Tvang, eller aftvungen Tilvennelse, vil 
tære det. hoveripligten og fællesdriften gjorde 
sit til, at den gule okseøje saa temmelig ufor-
styrret kunne brede sig i markerne.

som en udpræget nomadevækst dukkede 
”de onde urter” op snart her og snart der for 
atter at forsvinde og komme til syne i en anden 
egn. Uden kendskab til plantens formerings-
biologi maatte bønderne faa det indtryk, at der 
var noget diabolsk ved dette ukrudt. lokale 
masseforekomster blev ofte tydet som plan-
tens første tilholdssted, hvorfra den maatte 
være ført til andre landsdele – derfor de mange 
stednavne i de folkelige benævnelser.2

Gul okseøje har nu en næsten kosmopo-
litisk udbredelse, men dens store følsomhed 
over for frost paa nordlige breddegrader røber 
en sydligere herkomst. botanikerne mener, 
at planten enten er hjemmehørende i det syd-
østlige europa eller i oldtiden kom til europa 
fra Vestasien.3 Frø er fundet i 3–4000 aarige 
soltørrede teglsten fra dashur-pyramiden, og 
planten var rimeligvis et ukrudt allerede i det 
gamle Ægypten.4 arkæologen Comes mener 
at kunne genkende den paa pompejianske 
vægmalerier (ca. 70 e.kr.).5 dioskurides, som 
levede omtrent samtidig, synes i sin De Mate-
ria Medica iii, 156 at skelne mellem to Chry-
santhemum-arter, hvoraf den ene kan være C. 

segetum.6 – som kulturledsager, archæofyt, 
naaede gul okseøje meget tidligt til Vesteu-
ropa, hvor frø er fundet i skotske stenalderlev-
ninger7 og i england i grave fra romersk jernal-
der.8 om hjemlige moseundersøgelser oplyser 
dr. phil. J. troels-smith, at kurvblomsternes 
pollen er meget vanskelige at adskille; indtil 
videre kan kun siges, at gul okseøje pollenana-
lytisk hører til gruppen med bl. a. Tanacetum 
(rejnfan) og Achillea (røllike). meget tyder 
imidlertid paa, at dette ukrudt meget sent er 
dukket op i mellemog nordeuropa ... vistnok 
først i 1500-tallet indslæbt med sædekorn.9 
For nyere indvandring taler saaledes, at gul 
okseøje praktisk taget ingen rolle spiller i fol-
kemedicinen, og at den ikke, som tilfældet er 
med talrige andre ondartede ukrudtsplanter, 
gav anledning til egentlige natursagn. blandt 
ca. 90 000 frø af 160 arter, som h. n. rosen-
kjær fandt i københavnske udgravninger, var 
der kun 12 af Chrysanthemum segetum, og de 
stammede rimeligvis fra renæssancelag.10

om gul okseøjes første optræden i dan-
mark vides intet med sikkerhed. Urtebogfor-
fatteren henrik smids nævn af (gul) okseøje 
154611 kan være en oversættelse fra tyske kilder; 
p. a. matthioli skriver 1563 i sin New Kreuter-
buch, at den findes paa marker og ved byer, 
en anden forfatter 1570, at den er almindelig 
i kornet i nordtyskland12. Jessen og lind reg-
ner det for mest sandsynligt, at planten blev 
ført fra holsten til danmark i begyndelsen af 
1600-tallet, og af litteraturen ses, at den inden 
aarhundredets slutning fandtes i store mæng-
der mange steder. den blev samlet til herba-
rium 1630 og 1656 ved nykøbing F, 1673 ved 
københavn.13 simon paulli skriver 1648 i Flora 
Danica, det er dansk Vrtebog, s. 201f.:

denne Vrt veed bonden langt bedre / huor 
den voxer / end nogen anden som Vrte-
hafuer elske oc dyrcke; thi w-anseet at den 
ofte udi hafverne iblant madurter findis / 
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saa blifver den dog aldrig saa ofte aff Vrte-
gaardsmændene næfnt / som aff bonden / 
huis korn den paa marcken giør stor skade 
/ i det den sig mangfoldigen formeerer / oc 
tager Vexten fra kornet; oc derfor icke uden 
synderlig aarsag hafue endeel aff bønderne 
gifuet denne Vrt disse foreskrefne danske 
nafne / huilcke noget efter tænckte lettelig 
kan forstaaes: den onde Vrt / Fattig mands 
trusel / aagger-vrt ...

at paulli paa det tidspunkt kan anføre tre fol-
kelige øgenavne maa tages som bevis for, at 
planten allerede da var velkendt og frygtet og 
havde været det temmelig længe.

Faa aar efter hedder det i arennt berntsen’s 
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed 
(1656, i, s. 96), at der ...

findis en anden Vrt med it gult blomster oe 
langactige mange smaa blade hvor aff naar 

der ickun begynder at voxe it [ét] blomster / 
den da saaledis tager offverhaand / at gant-
ske agre oc store dele aff bymarckerne der-
med gantske begrois oc sæden qvellis ... men 
eftersom samme Vrts skadelige natur er nu 
fornummet / vide indbyggerne den skade 
i tide at forekomme / i det saa snart den 
ringiste deraf i en ager eller paa en gantske 
bymarck fornemmis / de den da strax med 
rod oprycke oc forbrende.

peder kylling’s Viridarium Danicum 1688 
nævner planten som alt for ofverflødig iblant 
Kornet. om tilstandene i Jylland skriver 
hans mossin 1773:14 Der er intet Ukrud, som 
jo ved et Middel lader sig fordrive, uden allene 
et Slags, som kaldes Brandenborger, ikke ulige 
vore Morgenfruer [Calendula]; Bønderne 
kalde dem onde Urter, et Navn, de ret fortjene; 
De lade sig ved intet Middel udrydde... efter en 
omtale af plantens sejlivethed og spredning 
med gødning, fortsætter han: Bonden indbe-
fatter derfor denne Urt iblandt det Onde, som 
han beder GUD at befri ham for, saa ofte han 
læser sit Fadervor. peder rhode oplyser 1776 i 
Samlinger til de danske øers Laalands og Fal-
sters Historie: I en Snes Aar omtrent ere vi af 
de Onde gule Urter i vort Korn plagede. Man 
mener, de med fremmed Sædekorn ere hertil 
forplantede.

1790 betegnes den stadig som vulgatissi-
mum inter frumenta in Dania.15 1802 kendte 
Thyland den ikke undtagen ved Vestervig.16 af 
G. begtrup’s Beskrivelse over Agerdyrkningens 
Tilstand i Danmark17 primo 1800-tallet frem-
gaar det, at den er det værste Ukrud baade i 
vaade og tørre Aaringer (hjørring amt). særlig 
slemt florede de onde urter i tistrup by under 
høgholm gods samt i Vejle amt, medens f.eks. 
ribe amts vesteregn gik fri. de bredte sig 
stærkt paa holstebro mark og begtrup mener, 
frøene blev indført med gødningen fra frem-
med kvæg, der blev bragt til markedet.

morsom og interessant er Ths. aabye’s 
omtale i samleren for landboen i, 1789 s. 12f.:

Frontespisen på Simon Paullis Flora Danica 
från 1648.
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hvor nødvendig det er for bonden at see sin 
eng og sæd befriet for disse næsvise Giester, 
behøver man ikke at giøre nogen vidtløftig 
snak om. det er kuns den dovne bonde, som 
ikke kiender disse snyltegiester, og ikke har 
giort sig Umage for at faae dem til dørs. den 
Flittige og stræbsomme derimod har ikke 
holdt op at trækkes med dem, førend han 
har faaet dem alle under bænken. For, imid-
lertid, som let kan hende sig, att disse her-
remænd med deres bræmmede klæder ikke 
skulle snige sig til sæde ved høibordet, maa 
man see at tage masken af dem. Jeg vil derfor 
i korthed, og saa got som jeg kan, fortælle 
hvordan de see ud, hvad klæder de prunke i, 
hvad de helst gider tæret, og endelig hvordan 
man skal handle dem, for at faae dem til at 
pakke sig og blive reent borte ...

længere fremme fortsætter han:

paa de fleste steder i Fyen veed jeg at man 
alt for længe siden har faaet magten med 
dem. paa bøndernes marker seer man næs-
ten ingen mere. Undertiden prunke her-
regaards-markerne med dem; men det er 
sielden paa andre steder end der, hvor her-
remanden er for magelig til at see selv efter 
sine ting, og gider hellere kiørt paa stads til 
hovedstaden end age ud paa marken. og 
da der er nok af saadanne herremænd, saa 
er det heller ikke saa rart [sjældent] at finde 
herregaards-markerne overalt vel forsynede 
med Ukrud.

aabye fortæller, hvordan ubetænksomme fok 
kan bidrage til de onde urters udbredelse:

en kone paa drejøe kom een Gang for nogle 
aar siden til schierninballe bye i Fyen. der 
fik hun at see disse Urter; hun syntes vel om 
dem, thi det vare paa den tid, da de havde 
taget deres bedste klæder paa, hun pluk-
kede sig en Urtekost af dem, og førte dem 
med hiem med sig for at fornøie sine børn. 

børnene, kan man sagte tænke, kastede 
dem rundt omkring, og ingen mennesker 
tænkte paa at det havde noget i sig, men hvad 
skeede? sommeren derpaa saae næsten hele 
drejøe bye ud som den lysteligste hauge; og 
i stedet for byg og havre fik de saa mange af 
disse rare blomster. men hvordan de arme 
øeboere herved bleve tilmode, og hvad 
Ulykke de siden har maattet døie for at faae 
dem jagede bort, kan vel enhver let tænke sig 
til.

De onde Urter indfinde sig... i Byg, som saaes 
efter Rug, hvilket erfares paa Møen (1759).18 
Lavsurt (gul okseøje) hørte 1777 til det mest 
almindelige ukrudt paa bornholm,19 og man 
har her fra gammel tid kendt remsen:20

pilsurt og pengsurt
og skidt og lort og lavsurt.

sagnagtig og helt usandsynlig er en medde-
lelse til Skattegraveren 1889 (Xii, s. 41): man 
siger, at den blev dyrket i gamle dage, som 
der nu dyrkes kløver, men den blev ødelagt 
af mergelen, og derfor ses den ikke mere saa 
almindelig.

ifølge Jens kamp sagde man i Vestjyl-
land, at heksene brugte denne urt til at gøre 
fortræd med.21 hørfrø strøet om ageren vær-
nede denne mod baade onde urter og troldtøj 
(odsherred).22 et sted i nordsjælland blev 
afbrændt røgelse over agrene mod bl.a. dette 
ukrudt.23 om en ond frue til halsted kloster 
paa Vestlolland hedder det, at hun om natten 
saaede disse urter paa fæstebøndernes agre, 
saa de fik endnu mere slid og ærgrelse. det 
lykkedes dog tilsidst at faa dem udryddet.24 
tilsvarende oplyser e. rostrup fra Jylland, at 
en kone skal være blevet straffet ved lysgaard-
hids herredsret, fordi hun om natten havde 
saaet frøene i naboernes marker.25

det er ogsaa usikkert, hvornaar gul okseøje 
naaede til sverige. en tradition siger, at den 
skal være ført med det svenske rytteri, da det 
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fra slesvig over danmark vendte hjem 1660.26 
men planten er snarere kommet direkte til 
skaane, halland eller blekinge med dansk 
sædekorn. linné nævner den fra småland 1741, 
skåne 1745;27 i sin øländska och Gothländska 
resa 1745 fortæller han, hvordan den lyser op i 
agrene og glæder vandreren med sine bloms-
ter (var altsaa endnu ikke egentligt ukrudt), 
og af hans skånska resa 1751 fremgaar det, at 
planten var almindelig i det sydlige og vestlige 
skåne samt i det sydlige halland. 1784 kaldes 
den et ogräs bland kornet i Skåne, kommen med 
säd från Danmark,28 og a. J. retzius omtaler 
den 1806 som en prydelig växt, men et fordärf-
weligt ogräs.29

af litteraturen at dømme kom Chrysanthe-
mum segetum først til halland; det nævnes 
allerede 1756,30 men indvandringshistorien 
har iøvrigt flere versioner. linné mener, at den 
var ukendt i sverige lige til 1690, da en bonde 
i halland købte jysk sædekorn: Disse prægtig 
lysende Blomster kom op i blant Sæden, saa her-
lige i Agrene at alle Bønder admirere [beund-
rede] dem. Nu er den det verste Ugræs blant Vaar 
Sæden.31 en anden samtidig forfatter skriver, at 
planten siges at være kommet til sverige under 
sidste krig med danskerne, men selv holder 
han det for mere sandsynligt, at den blev 
indslæbt med dansk korn, thi – i danmark har 
dette ukrudt fordum ødelagt en stor del af lan-
det32. retzius 1806 regner med, at den kom fra 
brandenborg via Jylland til halland, hvorfra 
den paa mindre end 50 aar spredtes til størs-
teparten af skaane. endelig henlægges helt 
præcist indvandringsaaret til 1624 (eller 1625). 
efter misvæksten det aar lod den navnkundige 
holger rosencrantz indføre udenlandsk havre 
(nogle siger fra holsten, andre fra danmark) 
til sit gods skottorp i skummeslöf sogn, hal-
land. men skibet strandede ved hålabäck i 
steninge sogn, hvor bymændene straks plynd-
rede lasten og brugte kornet til udsæd – hvilket 
[ukrudt] saaledes for fædrenes misgerninger blev 
en straf paa børnebørnene.33 Gul okseøje har nu 

kun betydning som ukrudt i halland, hvor 
den stadig kaldes holabäcker, i bohuslän samt 
dele af dalsland og Västergötland, i skåne og 
blekinge. For 100 aar siden nævnes den som 
besværligt ukrudt saa højt mod nord som 
omkring Umeå.34

til norge er gul okseøje rimeligvis ogsaa 
kommet med korn fra danmark34. Første lit-
terære nævn er fra 1704 – i en fortegnelse over 
planter navnlig fra trondheims omegn: Bel-
lis lutea [bauhin’s navn] folliis profunde inci-
sis major. Danica: Onde Urter, Fattig-Mands 
Trusler, Aager -Urt. – Inter segetes crescit.35 1715 
tages planten med i Jonas ramus’ Træer og 
Buske, som voxer af sig selv i Norrige (s. 262), 
sikkert fundet nær forfatterens bopæl i ring-
erike. F. C. schübeler’s angivelse,36 at den 
medio 1700-tallet fandtes helt op til slidre i 
Valdres, er forkert; han citerer Danmarks og 
Norges oekonomiske Magazin iii (1759), 149ff., 
men pastor herm. ruge skriver her udtrykke-
lig, at den ham bekendt ikke vokser i norge. 
pastor hans strøm fortæller, at de saa kaldte 
Onde Urter i Dannemark har jeg seet paa en 
Ekre [ager], hvor den nok var kommen ved 
Dansk Sæde-Korn, som her bruges af mange.37 
i første halvdel af 1800-tallet vandt den gule 
okseøje almindelig udbredelse i det sydlige 
norge. For 30–40 Aar siden [ca. 1850] var den 
her, fornemlig ved den sydvestlige Kyst, meget 
hyppigere end nu. m. blytt skriver i ms. til Nor-
ges Flora (før 1862), at den i kristiansands stift 
er meget almindelig.38 i 1841 blev Chrysanthe-
mum segetum fundet paa det hidtil nordligste 
voksested i verden: 70° n.br. nu kendes den 
kun langs oslo-fjorden og sporadisk i nogle 
faa sydvestlige egne.

da bønderne saa sig ude af stand til at 
bekæmpe de onde urter effektivt, tog de saa-
vel herhjemme som i udlandet ”hævn” ved 
at opfinde en mængde nedsættende tilnavne. 
disse synonymer vidner om, hvor ofte og 
meget landmændene maatte beskæftige sig 
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med denne vækst, hvor den optraadte mete-
orisk og i massevis. øgenavnene kan efter 
motiv deles i tre grupper:

i. den nationalitet, person eller by, som fik 
skyld for først at have kolporteret frøene subs. 
ladet de gule urter brede sig;

ii. ødelæggende følger paa afgrøderne;
iii. andre navne.
Chrysanthemum segetum skal være ind-

kommet med polakkerne under svenske-
krigen39 eller ført til Fyn med spaniernes 
hestefoder 1808.40 det meget udbredte navn 
brandenborger(e) (1758ff.)41 gaar tilbage paa 

den tradition, at disse ukrudtsplanter ere først 
komne ind i Landet, da de Brandenborgske Ryt-
tere vare udi Jylland [1658–59], eftersom deres 
Heste-Foder dermed skal have været besmittet; 
og fik da disse Urter magt paa de jydske Agre, da 
de Brandenborgske Rytteres Giødskning derpaa 
blev udspredet (1759).42 at baade dette og andet 
ukrudtsfrø blev indslæbt ved den lejlighed, 
er højst sandsynligt. men da allerede simon 
paulli 1648 omtaler gul okseøje som et slemt 
ukrudt, maa det være naaet til danmark længe 
før de nordtyske lejetropper. det var man klar 
over ogsaa for 200 aar siden: At disse Urter have 
været i Dannemark førend de Brandenborgske 
Ryttere kom herind, kunde jeg let bevise, dersom 
jeg her skulde afhandle denne Urts Historie, men 
jeg har og temmelig sikker Grund til at troe, at de 
før den Tid fandtes paa Agrene iblandt Kornet.43

med navnet brandenborger forholder det 
sig snarere saadan, at saasæd fra brandenburg 
indeholdt frø af gul okseøje. paa mors fortæl-
les, at saltrup præst skrev til brandenburg efter 
græsfrø. han kritiserede dets spireevne og fik 
saa tilsendt en ny portion frø med besked om, 
at naar han saaede dem, ville afgrøden aldrig 
forsvinde – den var nemlig stærkt forurenet 
med gul okseøje.44 noget andet er, at denne 
plante fik særlig gunstige betingelser for at 
brede sig under og efter krige (og misvæk-
staar). men den omstændighed, at ogsaa andre 
velkendte ukrudtsplanter, der givetvis ikke er 
indvandret i historisk tid, blev tillagt lignende 
navne – agerkaal (Brassica campestris) kosak-
sennep, slangehoved (Echium vulgare) svenskere 
eller skaanske husarer, skvalderkaal (aegopo-
dium podagraria) tysk hyld, tidsel tyske roser, 
m.fl. – peger i retning af, at brandenborger er 
ment som en satire, en karikatur af de forag-
tede fremmede soldater.45

berntsen 1656 er den første, som anfører et 
navn af motivgruppen i indeholdende et sted-
navn: denne urt er ickun for faa Aar siden først 
begynt at groe her i Landet / oc det ved Svend-
borg, hvor, efterdi den udi stor Mængde hafver 

Gullkrage ur C.A.M. Lindmans Nordens flora 
(1917).
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taget ofverhaand / har den oe aff samme Kiøbsted 
fanget Nafn / saa den kaldis svendborgs eller 
den ”onde Urt”. baade dette navn og Køgeurt 
(1796ff.)46 har den utvivlsomt erholdt, fordi den 
er bleven bragt til Sjælland og Fyen ved Skibe fra 
Kjøge og Svendborg, formodentlig ved indført 
Sædekorn.47 men ogsaa paa sjælland kan det 
tænkes, at planten først viste sig eller tog over-
haand ved køge, hvor det endnu siges, at man 
de første 3–4 dage efter at en ko købt paa byens 
marked var bragt hjem omhyggeligt samlede 
gødningen; denne blev enten brændt eller gra-
vet dybt i jorden, saa evt. frø destrueredes.48 
om oprindelsen til Tirstrupurt i djursland49 
skriver e. G. begtrup (Ny kgl. Saml. 750), at 
tirstrup blev meget hjemsøgt af de gule urter: 
Byen avler kun maadelig hø og har ringe Opdræt 
af Kvæg. Det er blevet til et Ordsprog om denne 
By, at de hænger gerne deres Plejle op ved Kyn-
delmisse [2 febr.] og taaler ej længer den Bulder.50 
endvidere er optegnet: Holmboleger og Stadil-
boleger (ringkøbing amt),51 Hækkebølleblomst 
og Lundeskovs roser (Fyn).52

i sverige resulterede det ovennævnte ind-
vandringssagn i plantenavnene Hålabäkker, 
Hålabäcka (halland 1755ff.), Skummeslöfs-
ört (1806ff.), Holgersärter (halland 1858ff.) > 
Holgersörter.53

ogsaa i andre lande er Chrysanthemum 
segetum blevet tillagt en række navne af første 
motivgruppe:

ty.54 Franzosenkraut, -blume (alm.); skal 
være ført til tyskland med franske (napol.) 
hære

Gellersche Blume (münsterland, Westfal.); 
skal være kommet fra Geldernland

Schötmarsche Blume (lippe); anrettede sær-
lig stor skade i schötmar amt

Boffzer Blume (braunschweig); efter Weser-
dorf boffzen 

Spessarterblume (eiffel 1865); i aaret 1832 var 
planten helt udryddet ved kempenich, men 
ikke i nabobyen spessart – herfra bredte den 

sig atter over k.s agre, hvis beboere da døbte 
den saadan til hines spot

Samlandpest (ostpreussen 1939)
Sachsenblume
Vekderblome; efter st. Vith ved aachen
Pfälzerblume (faldseblumme)
Pfalzdorfer Blume
Kranefeldse Blume
Berkerblume; egl. Wegbergerblume efter 

landsbyen Wegberg
Granenburgerblume (kranenburscheblume)
Lingerblume; efter landsbyen lingerhahn
Auricher Blume (auerker blöme) (ostfri-

esl.); optraadte i stor mængde ved aurich
Hohleborner Hochmut (Thüringen); særlig 

hyppig i hohleborn – til forklaring siger man, 
at die Hohleborner sind hochmütig geworden, sie 
haben auf ihren Äckern lauter Blumen

Wällerschblimme ‘Westerwaldernes blomst’ 
(dilltal); skal være kommet fra Westerwald

fr.55 fleur de Jalhay; efter byen J. ved liege
fleur du Saint-Vi; fra byen st. Vith ved 

aachen
it.56 franceschigni (bardineto)
gæl.57 bileach choigreach ‘den fremmede’
Usa (Vermont)58 Rhode Island clover, Kellup 

weed til Chrys. leucanthemum (hvid okseøje).

det er dog især øgenavnene i anden motiv-
gruppe, som røber landbrugernes magtesløs-
hed, harme og dybe foragt for dette anmas-
sende ukrudt. Onde urter (1648ff.) bruges 
stadig over det meste af landet59 – i sønder-
jylland og nordslesvig den onde blom’, böse 
blume;60 det samme gælder fattigmands trus-
sel (1648ff.):61 dette ukrudt kunne true fattige 
folks marker, der som regel blev vanrøgtet; 
tvivlsom er C. molbech’s forklaring (Dansk 
Ordbog [2] 1859, s. 477): fordi Stodderne have 
truet med, at dette Ukrud skulde komme i Bon-
dens Sæd. det lige saa gamle aagerurt (paulli 
1648 aagger-Vrt) og senere aagerblomst62 er 
rimeligvis oversat fra tysk Wucherblume. 
moth’s utrykte ordbog ca. 1700 omtyder det 
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til agerurt og anfører desuden Lokes havre.63 
Thott 4° (1755), 1507 har bondeplage (sydsjæll.?) 
og fra bornholm lavsurt ’luseurt’.64 endvidere:

troldkierling (Vendsyssel 1787, Jyll. 1943 
troldkælling65)

goldurt (1793)66

skaburt (sjæll.)67

kokasse (sorøegnen; m. hentydning til 
frøspredningen med ekskrementerne?)

landmandens skræk (nVFyn).
analoge benævnelser i andre lande:
sv.68 etterört ’edder-, gifturt’ (skaane 1751ff.)
fattigmanstryssel (skaane 1751ff., fra dansk)69

ty.70 Wucherblume (1769ff., alm.) ’aager’ + 
’brede sig’; ogsaa om Chrys. leucanth.

böse Blume (delmenhorst, nassau m.fl.)
Hungerkraut (1793), -blume (harzen 

1808ff.)
Kummerblume (1798) - vel fra fr. souci des 

champs
Hundeblume (hunneblaume) (Göttingen 

1858ff.); præfix nedsættende
Raum-, Ra(h)mland, Landraum, -r(h)am 

(Westerwald 1862ff.); etymologi omstridt: 1. 
det gule blomsterhav ligger som fløde (rahm) 
over ageren, 2. ukrudtet stjæler ”fløden”: det 
bedste af jorden, 3. planten rømmer (raumt) 
marken for kulturvækster, 4. af mhty. ran, 
rom ’snavs, skidt’

Bankrottblume (ostpreussen 1882)
Landverzehrer (landvertêrer) (Vestpreuss. 

1883)
Teufelsblume (düwelsblaume) (Windsheim-

minden 1927)
Allesvertreiber (allverdriev) (rhinl.) jnf.
flamsk (limburg)71 allverdreef - gror i saa 

stor mængde paa agrene ved l., kempen, at 
alle andre vilde planter fordrives, holl.72 paar-
deblom ’hesteblomst’; præfix nedsættende

fr.54 maliné (1844) – af malin, -igne ’drilsk, 
ond, skadelig’

mâle fleur
souci

souci des champs, s.d. blés, s. sauvage
Usa (indiansk)73 ko-hen-tuk’wus ’det tager 

din mark bort’ (ogsaa om andet ukrudt)

af danske navne i motivgruppe iii kan næv-
nes:74 kornurt (moth ca. 1700, Thott 4° 734 
28), korn-okseøje (1793ff., jnf. ty. saat-Wucher-
blume), gule urter (1798ff., paa øerne); mergel-
rose (sVJyll.) er enten ment ironisk eller hen-
tyder til at gul okseøje – en kalktrangsplante 
– kunne udryddes med mergling; morgenfrue 
(1759ff., ret alm.) anvendes hyppigst om den 
lignende kurvblomst Calendula officinalis (en 
haveblomst). den fynske gaardejer kristen 
beck synes at blande de to planter sammen i 
digtet Morgenfrue;75 andet vers lyder:

morgenfrue, skønt du lægges øde
af den grumme Vinters Frost og sne,
staar du dog hver Vaar op fra de døde,
spottende selv bondens skarpe le.
morgenfrue, hvisk det til mig, kære,
hvordan du modgang saa let kan bære.

i sverige76 er noteret bl.a. kornros, -blomma, 
i tyskland (rhinl.)77 Feldhuhnblume ’ager-
høneblomst’, Haferblume. Golds nævnes i et 
engelsk værk 1523, men er meget ældre, idet det 
nævnes i lovruller fra 1300-tallet og i angelsak-
siske stednavne: Goldhanger (essex), Golding 
(shripshire), Goldor (oxfordshire) Goltho 
(lincolnshire), Gowdall (West riding)78.

i holland skal man ikke have kendt gul 
okseøje indtil ca. 1700, da den blev indslæbt 
med urent korn fra Jylland.79 tabernaemon-
tanus, en af ”botanikens fædre”, skriver i sin 
Neuw Kreuterbuch 1588, s. 366f., at han hele 
sit liv ikke havde set denne blomst, før han i 
Westerwald mellem limburg og hackenburg 
fandt havremarkerne saa fulde af den, som 
var de saaet med vilje oder als wann sie mit 
geelen Tüchern bedeckt wären. en massefore-
komst iagttoges sammesteds 150 aar senere 
af den kendte naturforsker og læge Joh. Chr. 
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senckenberg80; i nassau-dillenberg hedder 
planten endnu Haferblume.81 ifølge en forfat-
ter 1825 skal den omkr. 1770 være ført af en 
søfarende fra altona til øen Föhr med urent 
sædekorn;82 1866 betegnes den som ein lasti-
ges Unkraut i holsten,83 og endnu 1913 kalldes 
den en landeplage i Franken, Thüringen og 
harzen.84

til angel skal die böse Blume være ind-
slæbt af en gaardmand prediger;85 en anden 
tradition siger imidlertid, at plantens tilste-
deværelse dér skyldes præsten i Grundhof 
(sydslesvig). herom skriver pastor ordorff 
ca. 1750, at der til blomstens herkomst knyt-
ter sig følgende sagn: en præst i den papisti-
ske tid opdagede, at der blev stjaalet af kornet 
paa hans loft og mistænkte husholdersken for 
hemmeligt at sælge af det. men af mangel paa 
bevis kunne han ikke sige noget. i stedet lod 
han fra danzig komme en tønde ”Wuchersa-
men”. nu sendte han husholdersken til Flens-
borg og blandede ukrudtsfrøet i sæddyngen. 
hun fortsatte intetanende med at sælge af kor-
net og kunderne brugte det bl. a. til udsæd. 
næste sommer inspicerede præsten landsby-
ens marker og fandt paa den maade frem til 
hælerne. men siden den tid bredte urten sig i 
sognet. So viel ist gewiss, dass selbige nur in eini-
gen wenigen Gemeinden und nicht überall in 
Angeln zu finden sei, in den andere benachbarte 
durch einen Sechling Strafe für jede Blume, so 
bei ihnen gefunden wird, sich noch bis Dato 
davor verwehret und von sich abgehalten.86

med saasæd er Chrysanthemum segetum 
efterhaanden blevet ført til nordamerika, 
kaplandet, azorerne, algier, kina, austra-
lien, ny Zealand o.a. st.

det var som nævnt ikke meget, datidens 
bønder kunne stille op mod de onde urter. 
Frøene blev med sædekornet ført fra egn til 
egn, aflugning var et saa godt som haabløst 
arbejde og brak hørte til sjældenhederne. 
dog havde man allerede i 1700-tallet opda-
get, at mergling (kalktilførsel) var et godt 

middel. en borger i stege paa møn opfandt 
en maskine til at rense kornet med,87 men 
den vandt saa vidt vides ingen udbredelse. de 
fleste bønder resignerede som knud lange i 
Danmarks og Norges Oeconomiske Magaziin 
iii (1759), s. 358:

Jeg holder for, at det gaar med de onde Urter 
... som fordum med Cananiterne, de gamle 
indbyggere i det Forjættede land, der aldrig 
fuldkommelig af israeliterne kunde udryd-
des, især paa visse steder i landet, at der jo 
altid nogle bleve tilbage af deres afkom, jeg 
meener hermed nemlig, at noget deraf altid 
ligger hemmelig bevart i Jordens skiød, i 
hvor meget den ved ploven tumles og arbey-
des, som en skiult Fiende, der vel er betagen 
sin overmagt, dog ikke gandske uddød og 
udryddet, men bier efter leylighed til at 
reyse hovedet igien, om det kand lykkes, 
allerhelst i frugtbar Jord ...

helt passivt kunne man dog ikke se til, 
mens afgrøderne kvaltes, og saa tidligt som 
4. august 1616 vedtog menige bønder i kol-
ding, at naar markmendene blifver tilsagt, at 
løse [afluge] de onde urter af deris korn, och di 
derudi blifver forsømmelig och icke ville samme 
onde urter afløsse, da skal samme markmand, 
udi hves korn di findes, hafve forbrut en half 
daler, som hand strax skal udlegge eller pan-
tes derfor.88 halvandet hundrede aar senere 
erfarer vi om den samme praksis: Paa nogle 
Steder, hvor den Urt befrygtes, men ikke endnu 
har taget Overhaand, holde Bye-Mændene om 
St. Hans-Dags Tiid nøye Besigtigelse og sette 
den Mand i Brøde for nogle Skillinger, som 
lader disse onde Urter giøre mindste Begyn-
delse med at indsnige sig.89 de mellemslesvig-
ske bylove (Flensborg amt) idømte straf for 
hver blomst,90 enkelte steder pas sydfyn var 
bøden 1 skilling pr. plante, der fandtes paa en 
bymands jord.91 Thomas aabye skriver herom 
i samleren for landboen 1789:
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Forunderligt er det, at herregaardens mar-
ker, hvortil disse byer [svanninge og horne] 
giøre hoveri, ere stikfulde af dette Ukrud. i 
sielland har man ikke saadan god skik som 
i Fyen, og ikke den rigeste herre vilde være 
formuende til med een skilling for hver tre 
at betale de Urter, som findes i hans bønders 
Vaarsæd.

Videre fortæller han, at samme byers land-
mænd var meget ængstelige for, at deres Bester, 
naar de ere til Hove, skulle faae noget at æde af 
Høet eller Foret paa Gaarden.

af G. begtrup’s undersøgelser ca. 1800 af 
landbruget i de fleste danske amter92 fremgaar 
det, at man paa als (se nedenfor), Fyn og i 
marsken besigtigede hinandens agre ved mid-
sommertid; de respektive ejere maatte betale 2 
skilling for hver morgenfrue. dér nedgravede 
man desuden al gødning fra fremmed kvæg. 
om skottrup by i Vendsyssel hedder det:

byen har indgaaet den Forening i ældre 
tider, at deres mark synes hver sommer, og 
hos hvem en morgenfrue findes, betaler 24 
skl. i straf. to agre i byen vare ved frem-
med sædekorn befængte, og bonden var for-
pligtet til at sælge sæden paa marken til en 
fremmed by, at byens mark ei skulde blive 
befængt.

om markernes sanering for gul okseøje paa 
als skrives 1759:

at de er mueligt at udrødde disse onde Urter 
og holde sæden reen derfor, det seer man af 
de landmænds exempler paa adskillige ste-
der, paa hvis agre man siælden finder de onde 
Urter iblandt sæden. paa øen als, hvor lan-
det er frugtbar og Jorden gemeenligen bliver 
vel dyrket, er især et sogn, hvor bønderne skal 
have giort den Vedtægt imellem hverandre 
indbyrdes, at der for hver morgen-Frue eller 
ond Urt, som findes paa en mands ager, skal, 
naar de samtlige byemænd paa en vis tid om 

sommeren gaae omkring og eftersee agrene, 
betales af eyeren to skilling, hvorudover man 
ikke giærne seer dette Ukrud paa dette sogns 
marker.

navnet okseurt skal skyldes en kgl. forord-
ning, hvorefter bønder, paa hvis jorder der 
groede særlig mange af disse planter, kunne 
idømmes en okse i bøde.93 der er dog snarere 
tale om et forklaringssagn til plantenavnet.

de gamle landsbyloves bestemmelser var 
en dyd af nødvendigheden, men kunne sik-
kert kun løse problemet, naar og saa længe der 
var tale om forholdsvis faa planter. hvor gul 
okseøje for alvor invaderede agrene, maatte 
enhver udryddelse med haanden blive uigen-
nemførlig. alligevel kommer en landmand 
med et saadant forslag:

der er i hver landsbye altid en heel hob 
smaa børn, som ikke have aar og kræfter nok 
til at tage tieneste hos bonden, og desværre 
forsømme skolen den meeste tid om som-
meren for at anvende hele dagen enten paa at 
giøre ondt eller slet intet. og tør jeg vedde, at 
jeg ved saadannes hielp, med en saare ringe 
bekostning, skulle faae alle de onde Urter 
afplukkede, som findes paa en heel byes Fel-
led, naar jeg først havde lært børnene at kiende 
dem, ogsaa vilde love dem for hver kurv fuld, 
de bragte mig hiem, en skilling eller to, eller 
tillade dem at fouragere et øyeblik iblant 
mine sukker-erter, eller opsette anden deslige 
belønninger, hvorved saadanne smaa lettelig 
lade sig hyre til det, som gamle Folk finde alt 
for kiedsommeligt for sig at forrette.

paa alrø i horsens fjord lød bestemmelsen, 
at alle morgenfruer eller frueblomster skulle 
være afluget inden sankt hans dag. naar 
oldermanden sendte bud (ingen bestemt dato), 
havde alle bymænd at stille til hest paa hans 
bopæl. efter en frokost red de ud to og to over 
øen og inspicerede hver gaards tilliggende for 
frueblomster. Fandtes der saadanne, maatte 
ejeren bøde med øl og brændevin, der blev 
drukket paa stedet. efter et hvil fra kl. 12 til 
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ca. 2 (14) samledes alle gifte folk til ”fruegil-
det”, medbringende fortæring. Gildet gik paa 
omgang i gaardene, og det fortsatte næste dag 
kl. 2, da alle tjenestefolk mødte til legestue hos 
oldermanden, fik kaffe og bagværk, siden mel-
lemmad og dansede til midnat. det var deres 
eneste aarlige fridag. oldermanden havde 
pligt til at holde de to første dages gilde; tredie-
dagens var derimod frivilligt; man betalte selv 
for musik og fortæring. – Fra ca. 1890, da frue-
blomsten forlængst var trængt i defensiven, 
enedes man om, at gildet kun skulle vare en 
dag og være et omgangsgilde. skikken beva-
redes som den sidste fra fælleskabets tid lige til 
rationeringen i 1917.94

syd for grænsen maatte myndighederne 
gribe ind med strenge lovbestemmelser for 
at faa bønderne til at tage kampen op mod 
ukrudtet. Forordninger herom blev givet i 
bl.a. hannover, rheinland, lübeck, branden-
burg;95 de anføres her i kronologisk orden.

en ”landesherrliche Verordnung” af 3. 
februar 1688 byder: Ein jeder soll auf dem Sei-
nigen die gelben Wucherblumen ausziehen, so 
wie auch im Dillerburgischen geschiehet, bey 1 
Pfenn. Buse für jede, welche sich demnachst fin-
den wird.96

siden blev bøderne større og større. Fra 11. 
juli 1707 stammer en ”Verordnung wegen der 
Wucherblume”:97

auf derer zur besichtigung der ländereyen, 
welche mit denen sogennanten schötmar-
schen bösen blumen inficiret, committirten 
leute abgestatteten mündlichen bericht ... 
wird namens gnädigster landesherrschaft, 
bürgermeister und rath hiesiger residen-
zstadt detmold injungiret, ihren bürger 
... hierauf so bald und zwar einen jeden bei 
strafe von 5 Goldfl. anzubefehlen, dass sie 
ihre länderei von solchen vergifteten blu-
men innerhalb 14 tagen säubern und die-
selbe ausräuten, oder nach ablauf solcher 
Zeit gewärtigen sollen, dass für jede blume 

4 ½ Groschen bezahlet und darauf exequiret 
werden solle.

en bøde paa først 5 gylden, hvis man havde 
glemt eller udeladt lugningen, og dernæst 4 ½ 
groschen pr. siden fundet blomst var mange 
penge dengang. men landsregeringerne 
havde næppe kun bøndernes vel i tankerne; 
de nærede sikkert bekymring for, at de ”for-
giftede” marker skulle decimere tiende-ind-
tægten. derfor fik sognepræsten i lemgo 1714 
paabud om fra prædikestolen at gøre opmærk-
som paa straffen.

et af de saakaldte Willkürsbriefe eller 
dorfsbeliebungen fra landsbyen steinberg 
(sydslesvig) 1733 paabyder, at hver bonde er 
forpligtet til to gange hver sommer at rense 
sine kornagre for Wucherblumen; forsømte 
han denne pligt, maatte han betale 3 pf. i bøde 
for hver blomst, der fandtes ved besigtigelsen. 
hertil bemærker lærer o. C. nerong 1900: gul 
okseøjes sjældenhed i sognene steinberg og 
bredegatt maa ganske givet tilskrives denne 
bestemmelse.98

Cirka 1750 skulle der i hele Corveyer land 
ved sankt hans oplæses en forordning fra 
prædikestolene, at enhver havde pligt til at 
fjerne den onde Boffzer Blume paa sin jord – i 
modsat fald var bøden mindst 6 groschen pr. 
plante ved eftersynet.99

dog synes hverken love eller bøder at have 
nyttet ret meget. bønderne brød sig ikke 
om, at øvrigheden blandede sig i deres anlig-
gende. desuden havde de faaet den opfattelse, 
at denne plageaand simpelthen ikke lod sig 
udrydde – alle anstrengelser i den retning var 
paa forhaand haabløse, derfor søgte de fleste at 
unddrage sig. endelig gik bestemmelserne vel 
efterhaanden i glemmebogen.100

hvor foruroligende de onde urter maa have 
bredt sig, fremgaar af en forordning 1759 for 
detmold:

efter at de saakaldte Wucher- eller 
Schütmarsche Blumen i den herværende by 
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Feldmarks jorder gennem aarene har taget i 
den grad overhaand, at mange agre mistede 
deres sande værdi, høsten forringedes og tien-
deafgifterne ogsaa gik ned ... saa forordnes 
herved og gøres alle bekendt, at enhver ind-
bygger hver uge skal besigtige sine tilsaaede 
agre, saa snart okseøjerne skyder op og begyn-
der at blomstre, de deri værende skud vil være 
at optrække med roden og maa ikke kastes til 
siden eller i furer og veje, men skal brændes –

so lieb einem jeden ist, die nachbeord-
nete strafe zu vermeiden, allermassen dem 
herrschaftlichen richter hier in der stadt 
detmold hiemit befohlen wird, alle Jahre 
auf margrethen tag [13 juni] ... mit bür-
germeister und rath zu detmold die stadt 
Feldmark in augenschein zu nehmen, die 
ländereien genau zu besehen, ob und wie-
viel Wucherblumen in jedem stück landes 
befunden seyn, accurat zu annotiren und 
solches bei nächstem Gericht zur gehörigen 
bestrafung in die Wruge zu bringen ... die 
beiden ersten Jahre überhaupt davor eine 
Geldbusse dictiret, im dritten Jahre aber vor 
jedwege gefundene blume 4 pf. im vierten 6 
pf., im fünften 8 pf. zur strafe und so fortan 
in den folgenden Jahren ohne ausnahme ...

heller ikke det hjalp, og myndighederne 
maatte bruge endnu strengere midler. Forord-
ningen af 14. november 1779 sagde bl.a:

Wo sich in einer Gegend noch Wucher-blu-
men finden, hat der beamte von Zeit zu Zeft 
dieselbe zu besichtigen ... bey 1 fl. strafe zu 
befehlen, dass sie, ehe die blumen in samen 
gehen, alle Gemeindsleute bei 5 albus 
Gemeindsbuse auf ihre aecker befehligen, 
die Wucher-blumen sammt der Wurzel 
auszuziehen, auf einen haufen werfen und 
verbrennen lassen, auch so lang die Früchte 
[kornet] solcher noch leiden, nach 14 tagen 
wiederholen.

nu var mere erfarne folk imidlertid kommet 
paa sporet af plantens udbredelsesmaade, thi 
det hedder sammesteds: der gøres opmærk-
som paa, at der kun maa bruges ren udsæd; 
saaledes og med hyppigt sædskifte, avl af 
kløver, kartofler og kaal vil ethvert ukrudt 
efterhaanden blive udryddet. en instruks af 
24. april 1777 giver sognepræsterne ordre til 
at kundgøre, at alt sædekorn skal renses for 
Wuchersamen med en særlig sigte; der maatte 
ikke sælges korn, straa eller gødning fra lands-
byer med dette ukrudt, og befængte agre 
skulle oftere brakkes og tilsaas med hør; ende-
lig skulle kontrollen gennemføres af uvildige 
mænd fra en anden landsby.

som de foregaaende bestemmelser gav hel-
ler ikke denne det tilsigtede resultat, thi alle-
rede aaret efter hedder det i en regeringsskri-
velse: efter hvad vi har bragt i erfaring, skal 
forordningen af 24 april ... være blevet meget 
daarligt fulgt hist og her i landet.

i hannover, hvor Chrysanthemum segetum 
blev en hel landeplage, dikterede en lov af 31. 
maj 1817, at alle korn- og brakmarker skulle 
synes visse dage i juli og forsømmelige bønder 
idømmes 2 dalere; de slap dog med den halve 
bøde, hvis planterne fandtes i sommersæden, 
der var sværere at holde helt ren. mange ste-
der blev skolebørnene efter endt undervisning 
kommanderet ud paa markerne for at luge onde 
urter.101 ogsaa i mecklenburg, niedersachsen 
og schleswig-holstein lugede landsbyernes 
indbyggere i fællesskab markerne. det var en 
kærkommen lejlighed til at holde et afslut-
tende gilde: Wucherblumenhöst med dans eller 
et Hackeball.102 i mecklenburg skulle ejerne af 
agre, hvori der ved kontrollen fandtes Wuch-
erblumen, betale en dreiling (halvanden pfen-
nig) pr. eksemplar. de indkomne bøder blev 
samme dags aften drukket op paa kroen, mens 
man drillede hinanden.103 i Weidelbach (hes-
sen) var bøden 2 heller til 1 kreuzer. og her lyk-
kedes det virkelig at komme ukrudtet til livs. 
havre til udsæd fra denne by fandt rivende 
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afsætning og dette ry er bevaret til vore dage.104 
en bestemt dag hvert aar omkring 1910, som 
i forvejen blev meddelt markejerne i esingen 
ved pinneberg, foregik det saakaldte ”Wucher-
blumenschau”. beskikkede mænd undersøgte 
agre og haver og for hver gul okseøje vankede 
der en bøde paa 5 pf. pengene gik til et gilde 
– wokerblomenköst – med dans for hele byens 
befolkning. traditionen skal gaa 3–400 aar 
tilbage, da egnen blev hjemsøgt af ukrudtet 
med hungersnød til følge; derfor kaldes plan-
ten endnu Hungerblume. i lippe var bestem-
melsen om bødestraf i kraft til 1910; en særlig 
kommission foretog eftersynet – bøden var da 
25 pf. for hver blomst.

Udryddelsepligten er stadig gældende i 
schleswig-holstein, hvor gul okseøje optræ-
der massevis i flere egne.105 den gav ogsaa 
anledning til nogle øgenavne:106 Batzenkraut 
(rhinl. 1862ff.), Dreigroschenblume (dreegro-
tensblome – niedersachsen 1877), Zwölfgro-
schenblume (twölfgrotenblome – bremen, not. 
1919), Hellerblume (birkenfeld 1920); brâek-
blome (nVtyskl., til brüche ’straf, bod’), jnf. 
holl. pandblom.107

engelske lovruller fra 1300-tallet kræver, 
at fæstebønderne oprykker en vis urt kaldet 
gold (quandam herbarn vocatam gold). ogsaa 
i skotland var det strafbart ikke at udrydde 
the gools eller golds. synsmænd, kaldet gool-
riders, blev udpeget til paa en bestemt (hem-
meligholdt) dato at inspicere markerne. de 
red tværs over dem, og bønder, som havde 
gul okseøje paa deres jord, maatte bøde med 
3 sh 4 d eller et vædderfaar (!) for hver plante 
i kornet. henry Vi:s vicekansler (1400-tallet) 
nævnes som den første, der indførte denne 
gool-riding. kontrollen fortsatte lige til 1877, 
dog efterhaanden under mildere former med 
bøden sat saa lavt som til en penny.108 navnet 
sheriff pink til hvid okseøje, optegnet i Usa 
(Virginia) kan skyldes skotske nybyggeres 
minder om udryddelsen af den nærtbeslæg-
tede plante i hjemlandet.

herhjemme greb regeringen ogsaa ind for 
at komme de betrængte bønder til hjælp, men 
paa en anden maade. i 1758 udsatte kongen 
følgende prisopgave (12 dukater):109

Veed nogen at giøre anviisning paa et vist 
middel til at fordrive og udrødde af agerne 
det slags gule blomster, som af nogle kaldes 
morgen-Fruer, men ellers med et alminde-
ligt navn onde Urter, fordi de frem for alt 
andet Ukrud meget hindre og dæmpe kor-
nets Væxt. item: hvad Forslag kand der giø-
res til at skaffe land-manden reent og got 
sæde-korn?

prisopgaven blev besvaret 1759 af fire navn-
givne mænd, nemlig:

Gullkrage ur J. F. Hallenberg, Herman 
Funkquist & Karl W. Åderman. Den praktiske 

landtbrukaren. Stockholm, 1906–07  
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søren abildgaard, ”anviisning paa beste 
maade at udrydde af agerne morgenfruer, 
ager-kaal, klinte og heyre ...” (Danmarks og 
Norges Oeconomiske Magaziin iii, s. 157–66);

k. lange, ”Forslag grundet paa Forfaren-
hed til onde Urter, saavelsom andet Ukrud 
at fordrive, samt sæde-kornet at forbædre” 
(Danmarks og Norges Oeconomiske Magaziin 
iii, s. 355–63);

herm. ruge, ”Forslag hvorledes man sik-
kerst kand udrydde al Ukrud af agerne i sær-
deleshed de onde Urter eller morgenfruer” 
(Danmarks og Norges Oeconomiske Magaziin 
iii, s. 147–56);

n. r. With, ”ringe Forslag til at fordrive af 
sæden de guule blomster, som gemeenligen 
kaldes morgen-Fruer eller onde Urter” (Dan-
marks og Norges Oeconomiske Magaziin iii, s. 
263–74)  – endvidere anonymt:

”Forsøg til en resolution paa det ... oeco-
nomiske problemata ... angaaende onde Urter 
at udrødde af agerne” (Danmarks og Norges 
Oeconomiske Magaziin iii, s. 281–86); ”enfol-
dig efterretning om maaden at udrydde det 
slags gule Urter, som gemeen ligen kaldes 
morgenfruer, eller onde Urter (Chrysanthe-
mum) af agrene” (Danmarks og Norges Oeco-
nomiske Magaziin iii, s. 364–67); Forsøg til en 
opløsning af det problema, som er fremsat ... 
(Danmarks og Norges Oeconomiske Magaziin 
iii, s. 368–78).

tre aar senere afgav pastor otto didrik lüt-
ken en ”kort betænkning om de saa kaldede 
onde Urter eller morgenfruer”.110 – Forslagene 
gik ud paa brakbehandling af inficerede jorder, 
mergling, andet sædskifte (vintersæd), destru-
ering af inficeret gødning, rensning af udsæ-
den eller køb af denne fra ikke befængte egne, 
oplugning. selv om besvarelserne var mere vidt-
løftige end praktiske, gav de dog anvisninger til 
en mere effektiv bekæmpelse end hidtil.

hos os som i udlandet er de onde urters 
udbredelse aftaget i takt med landbrugets 
rationalisering. Fra midten af 1800-tallet var 
det engang saa berygtede ukrudt næsten fjer-
net de fleste steder, og 1880 kunne p. nielsen 
erklære i et foredrag:111 Nu er gul okseøje en uæn-
set ukrudtsplante og i mange egne saa sjælden, 
at man paa hele bymarker leder forgæves efter 
et enkelt eksemplar. – alligevel blev der endnu 
1896 fundet 440 frø pr. kg byg til udsæd fra 
nordøstsjælland.112

som egentlig ukrudtsplante har Chrysant-
hemum segetum i dag snart kun historisk inte-
resse. den er temmelig almindelig paa born-
holm og langeland, sydfyn, sV Jylland og 
sydsjælland samt i visse nordsjællandske egne, 
andre steder stærkt paa retur.113 naar den trods 
alt har kunnet hævde sig skyldes det bl.a. min-
dre konkurrence: de moderne hormonmidler 
dræber andre ukrudtsplanter, den mere sejli-
vede gule okseøje faar derved mere plads og 
lys.114

Gul Okseøje, Chrysantemum segetum. (Efter 
A. & S. Soldin, Den danske Flora eller natur-
lige Afbildninger af danske Planter, 1807, s. 6.)
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