Bornholm, Karsekrer 1782ff Uge sogn S!6nder- ·
jylland (6).
Brrjmdkarse 1560ff, brf<'lnd her i betydningen kildevreld, vandkarse begyndelsen af 1400-t og flg.
til 1821, romersk karse 1680, romersk vel i betydningen 'fremmed', vinterkarse 1700-t, planten
er delvis vintergr!<'ln og kan plukkes nresten hele
året; vandagerkål o. 1700, bitterkarse 1775 og
kildekarse 1795 (7).
LITTERATUR: (1) 1004 1632,13; 398 1806,614;
(2) 696 124; (3) 913 4,105-110; (4) 712 15; (5) 518

1800,204; (6) 148 2,42,45; 6 358; 10 220; 11 84;
495 11,1966,207f; (7) 689 2,106f.
LiEGEMIDLER

Mange nrevn af 'karse' (karsre) i reldre urteog lregebf<'lger grelder sandsynligvis denne art og
ikke havekarse (s. 220) o.a. arter.
Saften drikkes for lammelser eller epilepsi (begyndelsen af 1400-t; 1). Knuses og blandes med
brf<'ldkrummer til maveomslag for »vremmelse«
(1533; 2).
· Til tandvask anbefales planten knust i vin, den
fjerner uhumskhed og sretter syge trender på
plads igen (o. 1640, 1700-t; 3).
Anbefalet og spist mod skf<'lrbug (4), også på
Frerf<'lerne (1670, 1800; 5), indgår i »Kong
Hans' sk!<'lrbugsråd«, dronning Sophie (d. 1631)
plejede mod sygdommen at drikke vandkarsesaft blandet med valle 13 morgener i trrek (6).
De unge blade har fordelende og oplf<'lsende
egenskaber (7). Vinafkog er drukket for »koldpis« = smertefuld vandladning (8). Anff<'lres i
farmakopeen 1772. Planten skal kunne lrege forstoppelse (Frerf<'lerne; 9).
Heste med lunge- og leverlidelse får brf<'lndkarse
(1700-t; 10). Nrevnt blandt råd for koens urintrang (11), et dekokt indgives kf<'ler med »skorbutisk lungerådnelse« (12).
LITTERATUR: (1) 15 47; (2) 703 1533,19b; (3)
82 82,102; (4) 697 1648,301; 49d l,1673,267ff; 398
1806,614; (5) 181 108; 518 1800,204; (6) 72 1945,50;
(7) 398 1806,614 og 1821,716; (8) 217 1807,25;
4880 150; 488i 6.1,77; (9) 518 1800,204; (10) 83 59;
(11) 488i 6.2,475; (12) 696 1761,125.

Vejsennep, Sisymbrium
Vild sennep 1601-1821, vejsennep 1648ff, stråsennep 1700-t vel på grund af plantens stive
vrekst jf. jernurt 1596 (nu om plante i anden botanisk familie, bd. 4).
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FINBLADET VEJSENNEP, Sisymbrium sophia, en
indtil 80 cm h!<'lj grågr!<'ln plante med meget findelte blade, en top af ganske små grf<'lngule
blomster og lange tynde skulper. Alm. ved veje
og byer, kom formentlig til landet med urent sredekorn i det reldste landbrugs tid (1).
Barberforstand 1688ff, bartskters visdom 17691821 - tidligere anvendt som blodstillende sårlregemiddel (og mod diarre) jf. stillingsfrr/J .tErf<'I,
det reldre botaniske navn var Sophia chirurgorum 'sårlregernes visdom'. H undesennep 17931907 nedsrettende i forhold til »rigtig« sennep
(2).

RANK VEJSENNEP, Sisymbrium officinale, er noget lavere, har vandret stift udsprerrede grene,
små gule blomster og sylformede, tiltrykte skulper. Hist og her på ryddepladser, ved veje og
byer.
I midten af 1600-t kunne på apotekerne kf<'lbes
en sirup af denne plante mod hreshed og gammel
hoste, »med al ret bf<'lr sangere derfor lade sig
anbefale denne sirup, når de får ondt af hreshed« (3). Fr!6 af finbladet vejsennep indtages i
vin eller suppe mod diarre, ekstrakt af blade og
blomster mod blodspytning, hremorroider og
kvindesygdomme, lregges knust som omslag på
sår, et afkog er feberstillende og uddriver orm
(4). Frjllene anff<'lres i farmakopeen 1772. Rank
vejsennep har urindrivende krrefter (5).
Frf<'lene af rank vejsennep kan bruges som sennep (5), de unge blade koges til gemyse (6).
Strengler og grene af finbladet vejsennep afskåret f!<'lr modningen er blevet anvendt til feje- og
lokoste (7).
LITTERATUR: (1) 443 416; (2) 689 2,603f; (3)
697 227f sml. 4880 233 (1695, også mod blodspytning); (4) 398 1806,617; 718 1837,107; 239 1928,23;•
(5) 398 1806,618; (6) 712 52; (7) 398 1806,617 og

1821,719; 510 2,340.

Sennep, Sinapis
GUL SENNEP, Sinapis alba, bliver 30-60 cm hjllj,
har nresten overalt spredte stive hår, lyreformede, fjersnitdelte blade og lysegule blomster;
skulperne er ret korte med et lige så langt fladt
nreb.
Dyrkes til hf<'lst af de gule olieholdige fr!<'I, som
foderplante og gr!<'lngf<'ldning, men förekom tidligere også som ukrudt på dyrket jord. Sennep
var rimeligvis kendt i Danmark ff<'lr Harpestrreng
(1200-t) (1).

