Storkenæb
Geranium sp
G. pratense er den vilde Eng-Storkenæb, som måske er identisk med de mange
geranier i vore staudebede
En blomstrende flerårig plante ud af plantefamilen, Gerancae, der hører hjemme i
Europa og Asien.
Ud af de mere end 300 arter vokser omkring10 vildt i Danmark.
Fælles for slægten er, at planten har håndfligede blade og regelmæssige blomster, der
sidder parvis i grenede, topformede blomsterstande. Den blomstrer med farver fra den
rødblå skala, når det er højsommer og lader sig bestøve af insekter.
På dansk kaldes planten ofte for ’storkenæb’, mens grækerne navngav den med det
græske ord for trane: geranos.
Begge fuglenavne er en hentydning til frugten, der i lighed med ’hejrenæb’ danner et
langt ’næb, mens den modner.
Geranier er forædlet i utallige varianter og dyrkes som stauder i mange haver ikke
mindst for sin tætte vækst og lange blomstringstid.
Især den vilde art med det uskønne navn, ’Stinkende Storkenæb’ har været
velanskrevet i folkemedicinen.
Ifølge signaturlæren var dens rosenrøde kronblade Guds tegn til mennesker om at
planten kan kurere blodgang (= dysenteri).
Stinkende storkenæb, lugter ubehageligt og vokser oftest i skove og på stenede strand
volde.
Sammen med jernholdig jord kan stinkende storkenæb farve tøjet sort. Den indgik i
medicin mod sår på kønsdelene og var også et middel til at kurere kreaturerne for
lammelser og blod i urinen.
Rosenengeranier er modsat deres stinkende fætter alle velduftende.
De er yndede stueplanter, der blev især brugt til at holde utøj væk fra stuerne.
Allermest kendt er nok sorten ved navn geranium graveolens, der i generationer er
brugt mod ørepine, hvorfor den af mange kendes under navnet ’ørepineplanten’.

Et sammenrullet blad i øregangen, blev anset som et godt middel mod den
plagsomme ørepine, der så let opstod, når vinteren suste omkring hushjørnet og det
trak i de kolde stuer.
Som husråd holdt brugen af ørepineplanten sig langt op i det tyvende århundrede,
hvor den blev udkonkurreret af antibiotika.
Ørepineplanten kan udplantes i juni, men skal overvintre frostfrit.

