lampetter mellem alt det gr!iSnne Axel Garboe (1).
Kulsukker hedder en urt, som gror • på ensomme pletter i forstadsjord. • Kulsukker gror ved
en fjemere kro • förstadens udkant. Der s!llgte
vi ro. · · Jeg smykked hetreren til elskovskamp •
med navne som »kulsukker«, »fluesvamp« Sophus Claussen (2).
LITTERATUR: (1) 486 27/7 1943; (2) 131b 141.

Lrege-Stenfr0,
Lithospermum officinale
40-80 cm opret og grenet, flerårig plante med
smalt lancetformede blade og små gullige eller
gr!llnlige blomster; delfrugteme (»fr!iSene«) er
hvide, glinsende glatte og stenhårde. Rist og her
på !lleme mellem krat, på skrrenter, på !llde, grusede steder, sjrelden i Jylland. Gror isrer på gamle hustomter, sås undertiden i haver (1648; 1).
Stenfrr/J 1793ff lånt fra norsk, jf. det botaniske
slregtsnavn 'stenfr!IS'. Stenurt slutningen 1400-t,
stenbrcek 1533-1721, anvendt mod blreresten
(se nedenfor), stenhirse og stenbikke 1648-1821,
delfrugteme ligner hirsens, bikke = tung spids
stenhuggerhammer, sigter til, at blreresten »knuses« af planten; hirse 1608, perlefrr/J o. 1700,
perleurt o. 1700-1821, perlegrces 1769 og perlehirse 1769, 1837; porcellcenste 1800-t om drogen, certeskruppe Sjrelland måske fordi den ruhårede plante gror i rertemarker (2).
LITTERATUR: (1) 697 273; (2) 689 1,881f.
ANvENDELSE

Koges med sm!llr, brevergejl og hvalrav (ambra)
til »drikkesm!llrelse« (slutningen af 1400-t; 1).
De knuste fr!iS drukket med vin eller !111 »bryder
[knuser] sten i lrendeme og blreren« (1533; 2),
uddriver blreresten; for at stille smerteme bader
man sig med vandafkog af planten (1546; 3). I
barseln!lld og for malaria indtages fr!iSene med
kvindemrelk (1648; 4); o. 1800: fr!iSene blev forherr anvendt som et stenopl!iSsende, urindrivende
og sammentrrekkende rniddel »sk!iSnt uden synderlig nytte « (5). Frugterne anf!iSres i farmakopeen 1772.
Fr!iSene indfreldet som perler i en m!llrk harpiksmasse blev måske brugt til smykker i yngre
broncealder (6). De kan i dyrtid males til br!lld,
rodbarken farver r!iSdt (o. 1800; 7); fr!llene omtales 1880 som kaffeerstatning (8).
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Bladene af RYNKET STENFRjlj, Lithospermum arvense, med noget st!iSrre hvide blomster og brune
rynkede fr!iS (hist og her mellem sreden på !llerne)
blev kogt mellem kål (9).
LITTERATUR: (1) 665i; (2) 703 58a sml. 488 o
190 (o.1720); (3) 841 1546,112a,1577,70; (4) 697 273;
(5) 739 2,1800,37; 398 1806,175f; (6) 145 1899,220;
(7) 576 4,1799,409; 739 2,1800,37; (8) 37 1880,358;
(9) 977b 3,1792,228; 398 1806,175f.

Lungeurt, Pulmonaria officinalis
Alrnindelig forårsplante i skove; de reg-hjerteformede blade er ensfarvet gr!llnne eller (sjreldent tydeligt) hvidplettede, blomsterne tragtformede, f!llrst r!iSde og siden blåviolette.
Lungeurt o. 1450ff (lwngewrth) jf. det botaniske

slregtsnavn af latin pulmo = lunge, oprindelig
til en art lungedannet lav (bd. 1) og overf!iSrt
til denne plante, fordi de plettede blade lignede en syg lever og derfor blev anvendt mod lungelidelser. Plettet rahel 1648, se kulsukker s.
85, lungesoturt 1700-t, lungestyrke 1793-1821
konstrueret navn, rceverose Fyn 1800-t er nedsrettende, rr/)d kodrevel Arhusegnen o. 1870ff
efter blomstens lighed med kodriveren, jf. blå
Lungeurt.
Flora Danica, 1770.

Også lungeurt bragtes i anvendelse mod den frygtede tuberkulose. Brystsyge br)rn fra kysthospitalet på Refsna!s malet 1907 af V. Irminger.

kodriver Fyn, kopatter Lolland o. 1879 ff, desuden suger b!/lrn nektar af kronr!llret. Oldemors
nathue !llstlige S!/lnderjylland, katter)jne på !llerne
undtagen Bornholm, snogerose Fyn o. 1870 og
snogeurt SFyn, 0M!lln er nedsrettende, stoddertcender NSjrelland vel pendant til krellingetand
om kodriver (Primula), kattepis, -blomst, -mr)g,
-ost SSjrelland: planten lugter noget ubehageligt; mand-og-kone VSjrelland (St. Fuglede) og
mand-og-kone-blomst 0M!lln (1918) hentyder til,
at der på samme plante findes blå og r!llde blomster; fnaturt Lolland o. 1870, man fik fnat af at
r!/lre planten; skovtrold Lindelse VLolland.
LITTERATUR: 689 2,328-84; 107.

Simon Paulli 1648, 114: regnes for at have en
srerlig kraft til at lrege lungernes bylder og sår,
deraf navnet lungeurt; af plantens saft tilbereder apoteker med sukker en sirup, der er »overmåde god for dem, som plages af svindsot eller
også for dem, som er stukket i !ungen og i andre
måder befinder sig utilpas af lungesot og !ungen
befinder sig at vrere såret og bullen«, det er
bedst at indtage sirupen i destilleret vand af
planten. Te af urten hjrelper for blodspytning.
Indgår i en brystte (1736) og dekokt for hoste og
ånden!lld (2). Bladene er anf!llrt i farmakopeen
1772. 0. 1800: planten blev forhen anvendt
mod hreshed og hoste, blodspytning, lungesygdomme, som sammentrrekkende og sårlregende
middel (3). Urten f!llres på nogle apoteker.

ANvENDELSE

Med 'lungeurt' kan i reldre kildeskrifter også vrere ment en art lav (bd. 1).
Sirup af lungeurt er god for leveren, mave- og
miltlidelser (1400-t; 1).

Saften af lungeurt (lav?) ved egetrreer til badning af negl i !lljet (keratitis) hos hesten (4). - Te
af lungeurt og kransburre for kvregets sygdomme (5), bestanddel af !lllafkog mod dets lunge-
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sot (fS?Sr 1700; 6). Roden blev stukket gennem
lungesyge kS?Sers doglap (Vindinge Fyn; 7), sml.
nyserod bd. 2. Bestanddel af magiske midler
mod forhekselse af kS?Ser og deraf fS?Slgende
mangler ved mrelken og smS?Srkrerningen (8).
Man skal med planten kunne farve uld brun; de
unge blade spises sine steder som salat (o. 1800;
3).
LITTERATUR: (1) 348b 34; (2) 488 o 293; 328f 1,
45; (3) 739 2,1800,43; 398 1806,178 og 1821,215; (4)
83 27; (5) 83 212; (6) 178 1935,30; (7) 519 81; (8)
1008 4,1916,529; 328f 1,35 og 2,103f.

Slangehoved, Echium vulgare
Toårig plante med i fS?Srste år rosetstillede aflange blade og en 30-80 cm hS?Sj strengel tret besat
med stive bS?Srster, det andet år med en lang top
af store tragtformede blå blomster med udragen-

de todelt stS?Svfang. Almindelig på marker og diger, langs veje og jernbaner.
Slangehoved 1688ff efter blomstens bygning jf.
det botaniske slregtsnavn af grresk echis = slange, S?Sgle - stS?Svfanget er dens klS?Sftede tunge; det
kan også have spillet ind, at strenglen er plettet
som et slangeskind, og at frS?Sene ligner slangehoveder. Vild oksetunge 1563-1821 antyder en
modsretning til oksetunge (s. 78), som derfor
sikkert er blevet dyrket (som lregeplante), rj)gleurt 177 4. Et oprindeligt (?) prrestepik blev omdannet til prrestepig(er) og omtydet til prrestedrj)tre Slesvig og SorS?S o. 1870, NFyn hindsholmske prrestedrj)tre, hyppig på Hindsholm, »de er
kS?Snne, men ingen nytte til« (1). Blåmrend RingkS?Sbingegnen o. 1870, mrj)llerte Vendsyssel, se
nedenfor, blind f orglemmigej ved Skive o. 1870,
de blå blomster mangler S?Sjet = det gule midterparti; kattehale Djursland, Mols, SFyn, også om
andre planter ligesom katterumpe SFyn, Bornholm slutningen 1800-t, blåfrue SejerS?S o. 1870
blåurt, blåtidsel og slesk slange NVSjrelland; blåsrj)de VSjrelland, blåtop MS?Sn, tigerrj)je Gribskov,

Bistader uden for bondegård. Maleri af Christian Zacho, 1882. Overfor: Slangehoved. (Es).
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