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pxq saqqaj bs§o peqs qep ug -pap joj Sraq xa jap jbu ‘quauiaSeSua §o assaj 
-aqux saaaC joj jamuappam suaSuxuajoj oppe pxq qej ua aqqaj SaC pxA qnps pxp

* qjops a8xp 3xp
-bjs aa ‘pumajøS aSuøn aaoA yrq japuqop jøag apea ub^ qauus xa je ‘ujo paqEu

•apxs qsxqxpod ejj jaqaæui xa ‘aspapuaq 
-jauB uap pures (uapjoC x Suxp aSxpaqjæui,, uio jaspapuaAuaq ajapj 4 pupsuiappam ap 
-uaSxps pxiAæC) Suxuajoj joa joj assajapux apuaSxps ua jaqjæui uaspaa^psag

*(uapjB uap
uaAq x jba jap ‘ap jb %c,z 'bo) pgøsaq ppoS jba Suxppxpspn auuaq • upuBppæfs 

-psaA T punjappBqs,, pooppoui japun uapBjquaosqmv pd Suxppxpspn ua paui xa Soppap 
‘aspaSups jb umjpuao jb apsam pap jøag qxSajoj mos ‘„uappBUjnqpnx, ppx *apB§ 
-apajg pd paasnmjaqjæApupH paA qxSajoj mos So „Sbq aqsxjopspH uaa„ paq Jap 
‘puauiaSuBJJB pa x paSuppap Suxuajoj joa jsq japapxAxpqu apappajpupn jp

•SubSx pbs jaAxpq japfaqjBaABjS aÅu jbu ‘punj 
So japjxqsppÅj jb aspauSapdo So jauoxpBAaasqo puis assBui ua jaAopxaan

• (j OO1? bjj Sapspjuispn) ABjSspuBq - 
‘(‘Xa 006 -1? IT5 '3TJ 001? jb ‘auappuqsApøs paui qappjuio) apunpsaog - 

‘(jappadsqABjS So aqjxqjapsopq apsjøj uap) aqjxqspops AoqsJOApup - 
‘(0081 - 00ZI xp) japoxjadaSSÅq ajapj paui apeSapajg pd japsopg -pø -

rapuaSpøj pajæA
JBq ‘x pajaApoAux pajæA jBq uaSuxuajoj uios ‘japCaqjB aqsxSopoæqje ag

• pjpSSjoqujpx pd jaSuxppxpspn jb SuxjapqBpa paA So paasnpi pd 
ajaSpæspappxq uios pjsjqspCaqjB sajap ppnqpxp jaimiappaui sEjsopSsps jb apSou 
JBq ‘jauiapqojd ajops ap uapn ppunj aqøp pb pxp pap pj usq Suxuuau pB joj 

•uaxuiouoqø x pajpqsaq paAapq ja ‘uaspax^ Suxuuan jb papap ‘jøsjoq x SuxpapjB 
aqsxSopoæqjB uag ■ ppæSuaS pxp jaupjBdspfaqjBures spaamjæu joa jøS pag

•aSxpSsp pap x uio jajøq Jappa jas aqqx 
Suxuajoj joa x xa uios ‘uspd aqsxpxpod So aAxpBJpsxuxuipB pap pd pap ua ps 

-So Sop Jaqs jag • sAp suaSsp joj Suxp aAu pap ua qamuioq cggp x psSo jap ja 
jojjap So ‘sua ja uios ‘ jb i Sxjpps jap ja appjuio aqsxSopoæqjs pap ud uapj 

•aso jpjapja ‘jauimos paui ‘jb apuapSajoj ap uios papS qsxsAj ja gg pajp
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*a9uo>[ aSoj^l suapx^Bp ‘ „ss^sq,, jb 
^paaAUB aSTpAjp xaxæA xnq sp §o ‘jsxsqæA 9§xx3qJ3eui sssxp xoj 

assaxaxux xøaxS xeq ojx^sao suaSuxuqxojsqs™11!12 bs§o ua^ 'uapS 
-oxoqBmxBj x ppuaAUB paxæA xeq ap ‘xapSuæui apaxaxx0-3^11^^ T fs§o 

sp ja jap §o ‘aSxjqxS jaSam axXB jajuBpd ajp^^1110 JS11 S(I
•pXBjjBaqsxj pam japø§ So jap J9 uapjof jOAq 

£jaspapdapfsjs saujaqsxjpuBJjs sSuap juiospxoA Sxs jpaxq uap 
jBq apuauimoqpaA suB^ufa^ joj Sq * jaABqÅqspuBp §o aAoqs x ‘jap 
-jæS sSubx ‘qBqspuBp aqsusp jap x pn aSjoq So ajjsopq bjj Sxs 
jpajq aujapajpunqjB mauuaS JBq jajuapd ajuAæu ap jb aSuBp[

•Sjoq ua paA joj Snjq ajæA qou 
jap auunq jap So ‘apuaxsqufs apaqjjA ajuapd auuap dojajj • 3abjS 
—ppoA apuiBS sSubx Jaqqxisxn)! apuxj jb jSxxspuxmx® sapapsSxx us 

jaq 'jajsoxx mø paA jaSuxuABjSpn aqsxSoposeqjB apSou jajja jjnam 
-pug paui majj jap apajpæA sapapsg *jauuou So aqunm sauajjsopq jb 

sxasuxjjjoj ‘BJjpÅs jajjB ajjøjpux sxASxpapuxuipB ja jajuBpd as 
-sxq • jauxnjjajsopq ajoA paA So japajsppoA apuiBS ajOA Bd sas aj 

-jo jap ‘bjopj aSxpamuiopuaCa uap joao Sxs jajpun JBq aSuBw
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BULMEURT

HYOSCYAMUS NIGER

Bulmeurt er en af vore ældste, 
beskrevne medicinplanter. Den 
er en halv til en hel meter høj 
plante med takkede blade og smud- 
sigt-gule blomster med violette 
årer og et mørkt øje. Frøkaps
lerne, der placeret på nedadven- 
dende stilke, ligner små krukker 
med takket kant. Grundet formen 
kaldtes frøkapslerne Fandens 
pung, men også mere ligefremme 
benævnelser er blevet brugt i 
folkemunde.

Planten er beskrevet så tid
ligt som for 5000 år siden i babylonske kileskrifter. Og ægyp
terne skrev om den med hieroglyffer på papyrus for 3 - 4000 år 
siden. Gallerne brugte den som pilegift for mere end 2000 år 
siden; og frøfund kan antyde, at planten i vikingetiden er kom
met her til landet som lægeurt.

Idag træffes den ofte på gærder ved landsbyerne eller netop 
ved klosterruiner, på lidt tørre steder. Og der fremkom såle
des mængder af Bulmeurt efter nogle arkæologiske udgravninger 
ved Øm Kloster. Der har ligget spiredygtige frø i jorden og 
ventet på at komme op i vækstlaget.

Som andre populære planter har den fået mange lokale navne og 
er fra 1450 beskrevet som Galbær, Billeurt, Sobønne, Hundetands
frø, Signeurt, Vild Pastinak, Tandurt på Mors, Hundemeje på
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• XsppT«isAo:>[SX3 §o -axX-^3 11103 X11133 
- „aapuæa x xpuo,, - 3uimop§ÅspuB^ poui xpu°AUB ^axæA sxaSxxpx^ 

XBq uaa • xa^^axqB^aSÅsøs XTX xæes ammopSAsspuxs poui X3PPT111 SP 
-uaSxxoxaq tuos qpuaAUB - SxpBqs xaATxq So - ^axæA qsuxoxpBui xeq 
go uxuiBxodoas So uxuiBÅosoi.H aujappope^x3 xappoqapux ua^uBpj

•xaapx apoS axasæp aSxpapuxA^ ap aAX§ ^b xoj ^ba 
-ax>is a^qx ja aqqaq -uaSx gBpd SxjjyCj go gun ua mos gxs aqjøjdo 

aap uaxjaJOAq ‘^unampug ^ap Asg uapuxjoj UBq qa ‘qapaqjBm Bd 

Sø quaCqpn ‘qxauiuIB§ X3 9§Xæ3 9XInil3 J9P ‘J9XPUBlIsX39q uaAqua 
jb qpuaq qap jba sapapaSxq -uaquBpd jb qæjqpn qa pam map aqs 
-ba qs paA jaøq So aqsaq Bd janpj pom bsSo ua^i * aSuBg sauap x 
auapBpq aSgæp qB paA jaqqox go snm agBfjoq qa xTX So uuoq bjj 

Cøqn aAXjpjoj qB ‘B’xq XTX xpusaub qajæA JBq uaquaxdqjxo

•qnxs qaqxo 'Z891 .. iU3m :t9ATTq 3JSX3§ °r ‘uasxds 
ubui ajam op ’øjjamxuq mos ja (qBqsojqn) qsqsxoog,, ixsqxo

•jÅp XTX X9XPU3A:ioJ XOAOXQ ^®a ap x3 japx3 U3X9A 
-æfp pTX Sxs ABguaq go gjaCqsqoxg XTX uaqjnx mauuag Cøxj ap X3 

‘pux gxs aqpxpq 9P JJauoxqauxonxx^q aqsxqsxjxpop op apABq auuap 
japuq *snj apuaugxpuAøs ua uap abS go uapnq mauuag aqguæjq uaq 
-jxg xopT ‘opojasBquaq ap paAJOAq ‘qpeuB ’B'xq ‘Sxs aqjnmspux 
„auasqaq,, aqxTAq pam ‘ jaApBsasqaq x uaquBpd bjj auapappuaqsaq 
qxgpux uajapx3X9PPTlu I 'OXUBpd qpuaAUB qagam ua qajæA jsq qap 

qB ‘mo jaupxA auABU agusm ag 'uaquBpd bjj gøj pam qappuBqaq 
Aapq uaspopTT AOAq ‘puapT0! X^nqBug ‘qaxsujon ?d puBmjapom 
-pjop 'jaqjamspuaq pom qpuaAUB ‘uAg fd qjnampng ‘spy pd >l3qoi 
PXTA ‘Aqx T pupsqx3^ ‘pu3XTæf3XPTW 3(i pojsxdapunn ‘paAapung



fmgæble

DATURA STRAMONIUM

Denne plante har sit 
hjem ved Det Kaspiske 
Hav og Sortehavet. Plan
ten er enårig og kan bli
ve op til 1 m høj. Blom
sterne smukke hvide, fol
dede trompetformede. Der 
findes også en violet va
riant. Bladene er takkede 
og frugten pigget, nær
mest kastanielignende.
Når den tørrer, revner 

frøkapslen og en mængde små, sorte frø drysser ud. Da de er me
get giftige, bør de dekorative frøkapsler ikke anvendes til ju
ledekorationer, hvor børn færdes.

Der er nogen uenighed om, hvornår planten kom til Vesteuropa. 
Ved Rønne på Bornholm skal der være fundet et stor forekomst, 
efter at et tysk skib var strandet ud for stedet.

I 17 - 1800 tallet er planten benævnt som Elskovslilje, Pind
svineknop, Hekseurt, Pindsvineæble, Kæresteæble, Røgæble, Gal
urt, Stikæble, Tordenæble samt Astmatobak.

Pigæble har idag forvildet sig fra klosterhaverne ud i land
skabet, hvor den ynder god, muldet havejord. Den er beskrevet 
i Flora Danica, 1761 - 1883.

Datura-arterne, altså også Pigæble, er meget giftige. De kan 
fremkalde svimmelhed alene ved at man dufter til planten. I 1936
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• aau
-oxaBasdo uapuT xojxap S3at§ So Sutu^xta apuaSxpoxaq ua ‘xasop 
buis x Apas ‘ ap jnq uxjxojp paui uauuuBg *§Bpx nupua uauxaxpaui joj 
-uapux saSnxq uios ‘uxtuBpodoog §° uxdoxpy xappoqapux apqseSxd

•xsdapTda
So pSx§ pom pSnxq auaøjj jb pqaxpsqa ^a xapBjaquB aSæpuauaxM 
ua papx ‘japaqSxpnui aqsuxoxpam suapuapd jb apapmo ua xap uioq 

-maxj C9ZI T IS-iØd • ajappBjJojsSoqaSæp apuisS ap jb pp^^1110 3:>lilT 
uap sapuxj BdounapsaA T xsiuoqaxoj auas suapuapd jb punxS fq

• xa^XSJuSxa- So xaxBSxoBui^SB £xaAxndaSøxBm 
-5sb :sapuxj mos ‘xaxpxmSøx aSuem ap jb x9PPUB:}SS(;l u9 auapBpq 

So £xaadoqBuixBj aSuam x xx6^1110 XS^seA JBq auaøxq So auapBpa

•paqjBui Bd axxn:>ls U9P uapux 
£do aqqxAq xb pT^ psuimsS ua bj x® xoj ajappusqaxsaq jb
X§nxq xu^ega £øxjaxuTiampnq mosaSxp ‘uapnsap xsq øujapqæSxp

•„apuafps,, auam xsp SJØ§
XB uoj xappø x apqæSxp xspuBpq ubui jBq bux^ So puspsn^ p

■pappxmsAoqspa mos
xSnxq Aapq uap xpxop £uap qxj aCpxpsAoqspa uabu aqsuBp xsq

•uaxJæAOxq pam xsaox
bs auxaAøx axpsp uaxjsuaq fmap axpuÅpd So appBjuaAO xb auaxxsp 

Aapq xap fs £uxa sapuasfax ap So sauaqsnqaouaSxpxp x xjBsaxuspd 
moq aq •auxaAøxsCaAapuBp pam uammss apapCaqxB auxaxxæAoxq xb 
eaAapdo uam auunq SxxquBxq sxsppBx-OOZI I "uaøs apuauSxpapBAp 
xaAxS sxsop appxp ua Apag ’aujappx mauuaS purnuop AqssÅp aSusui 
pxx x§nxq XBAapq SxpaSpøjApas xa apqæSxp mos axuBpdxjxS ug

•qBqox uios auapBpq
xaSøx apABq uBq xb xaxjs ‘xbxjtSxoj sapapaSxp Aapq Suaxp ua Sø 

•auaøxp xsxds apABq unq xb xaxjs xb z ?d aSxd appxp ua apøp



Nævnt i poesien: "Fine blade, gennemsigtigt hvide - af lysen
de skønhed, skælver som i længsel mod mørkets sorte, mystisk
dunkle side". Tove Ditlevsen.

jl j- u- ju ..u y- .u u. »u

<3 ALMEB^ER

ATROPA BELLADONNA

Galnebær er en sjælden plan
te i Danmark, men vokser 
vildt i Syd- og Mellemeuro
pa. Den kan blive en meter 
høj med ret åben vækst. Bla
dene har klæbrige hår, blom
sten er smudsig-violet og 
klokkeformet. Frugten er 
et sort bær, som børn let 
kan forveksle med kirsebær. 
Planten blev af Linné døbt
Atropa efter den af dødsri

gets gudinder, som overklipper livstråden, Atropos. Tilnavnet 
Belladonna, d.v.s. smuk dame fik den, fordi italienske damer 
brugte et vandigt udtræk af planten til at dryppe i øjnene for 
at få store, smukke pupiller. Dette blev også anbefalet af den 
franske botaniker Lecluse i 1576.

Galnebær er ikke beskrevet i oldtidslitteraturen, men omta
les i 1300-tallet i Matthiolus urtebøger. Her beskrives forgift- 
ninstilfælde som Satans værk.

Som med så mange andre giftplanter var der særlige regler, 
man skulle følge ved opgravningen. Den kunne kun graves op nyt-
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•xSoxoqamaBj spaapjo a^spssex^ nap 
x xpua^n jba nap xspT ‘x3PPTmsSæI ^os 

xpua^aauB xsAapq xuas qaa qsaøj aa uaq

•auaaABqÅqspuBx 
x aspapajqpxi snap XT3 ^s^JXApaui aaq ap 

-uaaspn a^^nms suaa -paoCAOiis apøpq usp 
aapuA nap aøAq ‘aAøqs x aaSuxusyCp ‘B*Tq 

XXX §xs xpaaq aapfamo apaqaAp ap Baj aeq 
nag -najaffl i pd apføq ua bu aasxaSuxqaq 
aSxjsunå aapuxi usq uam ‘aaxsmi ua aapun 
ajjO *axuBxd SxaBoq ua aa xØcl:isSuTd 
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•asxsjøjpux suaBqxxoxqxquB aaqja Snaq jb pn xisq X3 
-b§ aa uam ‘xsauas uaxuapd axpuaAUB x?111^0^ sxxsp IPX doxau §q 

•„axsoqSx^ pom Snag aSxxx^u suapoaBuuopBXX39 IPX uanmpv ^oj 
Suxusxauv,, :§oq axiTI ua ggZI T AB§pn ‘aABqqang ‘ aSæx ug

•aspaAxapaojaaxsoj XTX So xsP 
-pxmsAOqspa mos x§naq xa^æA uap aaq UBqxB9 ?d §0 edoaxiaxsø i 

•xaiiax-OOZI T xaAaaqsaq xsaøj aæqaupB^ Aapq x9PPT^sSæI raos

•xa?J ap
—ABq usq ‘psefs sapuaABaS uap aBA aqqx xap XB ‘apaSBpdo uapaAsefa 

uapux ‘qæA ammoq xb pam aaaq xap uba bs §o ’tiaspaaq jb pn ax 
-psax uBm aøj ‘uapaAsefg piX auaq x^os ua aajo ubui appuqs £do 
xammoq aBA uapoa aBjj 'Sxs mo spaaq ua Bps xb paA ‘axuBpd uxs 
aauaæA mos ‘uapaAæCa pom Sxs axX-Zqsaq UBm axxem Bg "xausaB



deligt forekommende plante, troede man i gamle dage, at plan
ten måtte have særlig tilknytning til feernes og nissernes hem
melighedsfulde verden.

Fingerbøl er meget giftig. Den indeholder Digitalglykosider 
og Gitalin samt slimhindeirriterende Saponiner. Frisk saft frem
kalder mund- og svælgbetændelser. Digital-glykosider har ind
virkning på hjerteslaget. Tages der for stor dosis, går hjer
tet i stå. Det er derfor livsfarligt selv at eksperimentere.

Den omtales første gang i 1542 af den tyske læge Leonhard 
Fuchs (1501 - 1566), som gav planten navnet Digitalis

Først i 1775 begyndte den engelske læge William Withering 
at benytte planten, da han havde hørt, at man på landet brugte 
afkog af Fingerbøl som husråd mod Vattersot. Han turde ganske 
vist ikke benytte dette middel til at kurere sine patienter i 
Birmingham. Han ordinerede derfor denne medicin til de fattige 
patienter, som han behandlede gratis, eftersom Fingerbøl er en 
meget farlig plante. Men kurens gode virkning gav ham mod til 
også at anvende medicinen til sine mere velstående patienter.
I 1785 bekendtgjorde han i en afhandling Fingerbølplantens me
dicinske egenskaber. Fra da af steg plantens ry fra at være 
et gammelt husråd for kloge koner til at være et af lægeviden
skabens vigtigste midler mod hjertesygdomme.

I Norge, hvor planten kaldes Revebjølla, anvendtes bladene 
til at lægge på betændte sår og bylder som trækplaster. Især 
blev den anbefalet til sår på fingrene, måske som følge af sig
naturlæren .

I Irland kaldes den Fairis Herb (hekseurt) og er brugt til 
at give forheksede børn, ofte med det sørgelige resultat, at 
børnene døde.

*
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‘^an-punA euuap jjb ^pejsq ‘peqpueA xpn §xs aq^ss mos ‘xapoui 
-snnH ug,, -2^91 vxj Soqaqxq a^suBQ;,, uxs x xapBquio ‘ qaqxsxaAxuq 

suABquaqø^ paA xossajoxd ‘(089I-£09I) Tilnød uomxg §0 *qSnxq qaA 
-xqoui sapuxj (1 jaqqBpsusxABq uxqsxx^,, :qxæA sqaspun pxxSxg 
-qBjxoj aqsxoii uap j • „uxxqqCaj,, amp qa qaB§aq apABq qaqBqs 

-aq§æ jøj mos ‘xaSxd a§un jb saSnxq auuni[ poxxa^^nspxi^ jb SoqjB 
qa qa ‘oxqxaAO qpaxqpn qagam ua sapapsSlp qap ^ba axaSxppxx

* „uamuiBS as^OA s^Bxqs auxa^^Åqs 
-pøq apiTA ‘pøq aqSoq usm uoAq ‘uap^xS x qap usm mo>i 3o ‘uammas 

asqoA qB pxq xadmnqsuaq bj auun^ uaq,, :uaupoxpauia^p0? T :t9u: 
-oxsuamxp aSxpxnqBuxaAo qpaq Soqua xaqaqsuaSa apuapaqjBs suap 

qa ‘qxoqs bs uapuBqxaqja Aapq pamxoj aqqap XT5 suap So ‘pap 
-pxmxBS mos qSnxq qexæA 
japuxsnqxB x xaq uaq

• sqx xamBpxojp 
pxq Sopua So Bdoang ap 

-aq aaAO qpaads nu aa uam 
‘uaxsBqsaA §o adoanaqsø 

-pAg Baj aammsqs uaquapj 
•j*m’o auoaqpnfH ‘CaSxm 

-mapSaoj pam axpxmBj x aa 
uaq -aaxqapmnq jb qSøsaq 

qaSam aa aap ‘aaqsmopq 
Bsoa/aqqapoxAsAp jb aaS 

-uApq pam So apspq apaapq 
‘aSxqSaaxdBdpuBS uaqsæu 

pam aquapd Cøq aaqam uaa 
ua aa uaquBpdaaqqnspn)!
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udi huilcket hendis Tienieste-Pige, som var Festemøe, oc skul
de med det første giftis, hafde toet sig, påå det hendis Fes- 
temand ingenlunde skulde tuifle, at hun endnu hafde sin Mødom". 
Hvad der videre skete, melder historien ikke noget om.

Der er forøvrigt i Frankrig en rest af denne overtro. Det 
opfattes visse steder som en grov fornærmelse at give en ung 
pige en buket af Kulsukkerblomster.

I Danmark er det ret sent blevet brugt, at madmor, hvis hun 
syntes, at datteren eller tjenestepigen kom for sent hjem fra 
ballet, kunne vise en fin hentydning ved at sætte en sådan bu
ket i vand på den unge piges værelse.

Og så viste det sig alligevel, at der var noget om snakken.
I 1950-erne undersøgte en skotsk læge, hvor meget og hvor lidt, 
der var om Kulsukkers sårhelende egenskaber. Han påviste, at 
roden indeholder et stof, Allantoin, som netop har en god virk
ning på gamle sår.

•k k kkkk k k k k k kk kkkkkk
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•uapjoC x sumlog auun^ ueui XT^ ‘uaxaxuxA mo 
paui Sxp 9^>tæp xb XT^ ^9XI3 ‘føxn poui pxx Suep x xbsxxoj
ssxpuaAUB uam ‘uaado^BmjBj jb pn Sxxunq Sop xpxBJ nEjuCa^
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KOFISVORTEMÆLK

EUPHRBIA LATHYRUS

Korsvortemælk er ikke alminde
lig i Danmark. Den har det med 
at komme med voldsom vækst nogle 
år og så forsvinde igen. Den hører 
heller ikke til den danske flora. 
Ordet "kors" i navnet kommer fra, 
at hvis man ser planten ovenfra, 
danner de modsat rettede pilebla
de et ligebenet kors, idet blade
ne er placeret lige over hinanden 
på fire sider af stænglen. Blom
sterne er små, uanseelige, gulgrøn

ne knopper,hvoraf der udvikles nogle grønne, kugleformede frø
kapsler .

Vortemælkfamilien er enormt alsidig. Planter som Julestjer
ne, Koralranke, Kristi Tornekrone, Cowboykaktus og Medusahoved 
hører til denne familie. Også vor lille haveukrudt Vortemælk 
samt stauden Fuldbladet Forårsvortemælk er af denne slægt. Og 
fælles for dem alle er, at de har en klæbende, ætsende, mælke
lignende saft.

Korsvortemælk har været anvendt som bræk- og giftplante samt 
til at ætse vorter væk med. Men også mod skab, eksem, fnat og 
udslet. Man skulle dog gøre det varsomt, idet den også kunne 
tage huden med; og netop denne egenskab blev udnyttet af tig
gere, der lod planten ætse dybe sår for at vække medlidenhed.

I Mellemamerika og det sydlige USA findes en træagtig art 
af Vortemælk, kaldet Dødsæblet, fordi dens frugter er dødelige.
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foråret.

I modsætning til andre planter af svalerodsfamilien har den
ne plante ikke mælkesaft, men en klar, grøn saft.

Anvendelse: spæde skud, rødder og unge frøbælge kan tilbe
redes som grøntsager, og blomsterne kan bruges som sødestof. 
Roden får bronkierne til at udvide sig og øge funktionen af 
lymfesystemet. Kan anvendes til behandling af lungehindebetæn- 
delse og bronkitis. Anvendes desuden mod livmoderlidelser, un
dersøgelser tyder på østrogenvirkning. Store doser eller the 
af friske blade giver opkastning. Saften indeholder Asclepain, 
som bruges til at fjerne vorter. Roden har været anvendt til 
at fremkalde forbigående sterilisation.

Alle arter af Svalerod er potentielt farlige. Det latinske 
navn Syriaca, d.v.s. syrisk, er fejlagtig, idet planten er hjem
mehørende i Amerika. Andre arter af denne familie dyrkes som 
stueplanter, bl.a. ådselsblomsterne.

Silkehårene bruges til pudefyld.
i' * * ic-k-k'k-k'k ic ic * * * -k -k -k 'k i' -k -jV Vt -k * i? ic ~k /V i? i< 'k~k 'V ~k -k -k ~k

Afslutning.

Det har ikke været hensigten her at udgive et atlas over 
alle kendte lægeplanter, da det stort set er hele den samlede 
danske flora, der gennem skiftende tider har været anvendt til 
medicinske formål. En sådan gennemgang ville selvsagt blive 
at for omfattende her. Jeg har holdt mig til nogle få af de in
teressante, indførte arter. Dog er Rejnfan måske vildtvoksen
de i Danmark.

Vær vel vidende om, at det er gennem planter som disse og 
andre, at hele den danske og udenlandske medicinske videnskab 
er bygget op. Der lever endnu mennekser, der kan fortælle, at
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UDGRAVNING PÅ GL KLOSTER, BREDEGADE

■ssa-F ~T~ <Z> IB B= 8\1 |-B INI S E I>sl

I foråret 95 var der igen mulighed for at fravriste fortiden 
svar på nogle spørgsmål om Slagelse Købstads tidligste år. Det 
var - traditionen tro - heller ikke denne gang, fordi der fra 
diverse myndigheders side var givet besked om et større renove
ringsprojekts igangsættelse. Nej, det var, som næsten altid er 
sædvane i Slagelse, et rent tilfælde, at jeg kom forbi, og blev 
klar over de uventede muligheder.

Det var et moderniseringsprojekt på Det Gamle Kloster på 
Bredegade. Jeg opdagede, at der blev gravet i jorden inde i 
klostergården, og blev derved opmærksom på, at der blev gravet 
ting op, som absolut krævede en nærmere undersøgelse. Da havde 
gravefolkene allerede gravet en kloakledning ned igennem por
ten ved den sydlige bygning. Forgreninger og tilslutninger i 
i begge ender var også gravet; rørene var lagt, og det hele 
var dækket til igen. Dette var lidt uheldigt, set med arkæolo
giske øjne. Herved mistede vi helt muligheden for at få et over
blik over de jordlag, som kunne fortælle om områdets kontinuer
lige udvikling gennem århundreder. Inde i bygningen var der 
gravet et stort hul, som skulle give plads til en elevatorskakt. 
I siderne på dette hul kunne der ses jordlag fra flere tidspe
rioder og muligvis også en køkkenkælder fra en tidlig periode. 
Det kedelige var bare, at der kun var ca. 30 cm tilbage af kæl
deren; resten var blevet gravet væk, inden jeg kom til stede.
Det kunne ellers være interessant at undersøge en sådan kælder, 
som er meget sjælden at finde.

Her følger en beretning, som er mine personlige observatio
ner om en del af de undersøgelser, der blev foretaget.
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Efter at gulvbrædderne var brækket op og smidt ud, kom der 
et ca. 20 cm tykt lag af byggeaffald til syne. Dette lag af 
tagtegl, munkestensskaller, mursten og mørtel er fra den gang, 
den nuværende bygning blev bygget. Kun i mellemgangen lå der 
munkesten i affaldet. Efter at håndværkerne havde kørt alt byg 
geaffaldet ud i containeren og efterladt et "gulv", hvor over
fladen bestod af kalk og mørtelblandet, løs jord oven på en 
forholdsvis hård jordoverflade, dukkede der nogle interessante 
detaljer frem.

Først dukkede et syldstensfundament, løbende nord-syd, op 
til overfladen. Fundamentet har ikke noget med den nuværende 
bygning at gøre. Uheldigvis har den kælder, der står under den 
nuværende bygning, "nappet" en bid af fundamentet. Kælderen 
under den nuværende bygning er udgravet sådan, at den kun lø
ber under en del af bygningen. Herved er et antal kubikmeter 
jord fjernet fra sin oprindelige plads og muligvis påført over 
fladen et andet sted. Denne nye kælder har "nappet" en bid i 
den sydlige del af fundmentet, så denne del af fundamentets 
forløb ikke kunne fastlægges.

Ved et nærmere eftersyn kunne en række store sten i en ret 
vinkel på syldstensfundamentet konstateres i den sydlige del 
af det nuværende hus. Det kunne tydeligt ses, at disse sten 
var gravet ned dér, hvor de var placeret. Der var ikke tale 
om en egentlig syldstensrække, men kun om en række "løse" sto
re sten, der forsvinder mod øst ud af den nuværende bygning. 
Det nord-syd-gående fundament forsvinder ind i det fundament, 
som den nuværende bygning står på. Der er ingen tegn på, at 
der har været et andet fundament vinkelret på det nord-syd- 
gående. Hvis der har været noget, så må det være at finde i 
det nuværende fundament under det nordlige murforløb. Der blev
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Jorden, som lergulvet var lagt på, havde den helt samme kon
sistens og sammensætning både øst og vest for den nord-sydgåen- 
de syldstensrække. Hermed kan vi konstatere, at denne bygning 
er opført på en plads, hvor der i en længere periode ikke har 
stået en bygning før denne. Eller sagt på en anden måde: der 
har ikke været en bygning, som er blevet afløst af denne.

Under renskrabningen af overfladen kom der en "ru" plet til 
syne i det nordøstlige hjørne af undersøgelsesfeltet . Pletten 
blev omhyggeligt frilagt, og det kunne nu konstateres, at der 
havde ligget en del håndstore sten i denne "ru" plet. Et hur
tigt besøg i containeren gav da også bonus. Der lå, blandet 
rundt med det øvrige bygningsaffald, en del håndstore sten.
Disse sten havde på den ene halvdel noget ler siddende, og på 
den modsatte halvdel var stenene meget sodsværtede. Håndværker
ne fortalte mig, at de mente, at der var 2 pletter med sorte 
sten. Efter deres anvisning blev endnu en plet fundet og opmålt. 
Det interessante var, at de pletter ikke var ens, idet den sid
ste plet var en rektangel. Der havde ikke ligget sten i hele 
plettens areal, men kun som en ramme. Inden for stenrækken var 
lergulvet rødbrændt, udenfor utroligt hårdt.

Spørgsmålet er nu, hvad disse pletter er? Og hvad de er rest
er af?

Den første plet må, på grund af den lidt dråbeformede facon 
af det stendækkede areal, som den omfattede, være bunden af en 
bageovn. Den anden plet, som havde en rektangulær facon, må 
være et ildsted. De randsten, som har dannet rektanglen, har 
haft til formål at holde gløder og aske samlet, så det ikke 
breder sig rundt i rummet. Er disse to varmekilder årsagen til 
det meget hårde lergulv i denne del af bygningen? Der var ikke 
noget lergulv i den sydlige del af bygningen, og i den vestli-
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gennem længere tid, da der kunne iagttages mindst 5 sandstri 

ber i det ca. 30 cm tykke tørvesmuldslag.
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Efter oplysninger fra byggefolkene skulle er graves en kloa

keringsgrøft tværs gennem huset. Dette ville give en sjælden 
mulighed for at få et overblik over områdets udvikling gennem 
tiderne. En sådan mulighed for at komme helt ned til undergrun

den er altid noget, der er store forventninger til.

Her kom så Arkæologisk Afdeling i Korsør ind i billedet. 

Først var museumsinspektør Henning Nielsen på pladsen for at 

inspicere. Derefter blev det arkæolog Niels Wickmann, der skul

le stå for udgravningerne. 12-14 elever fra FOFs daghøjskole 

gravede i den nordlige del af huset sammen med 3 fra Slaglosia. 
Den sydlige blev gravet af 7 fra Slaglosia. Den blev 6 m lang, 

80 cm bred og 2 m dyb.

Af hensyn til byggeriets tidsplan var der ikke megen tid til 

en gennemgribende undersøgelse, så det skete i et forceret tem

po uden pauser til fordybende arbejde.

Efterhånden som vi kom ned i jorden viste det sig, at huset 
med bageovnen også havde en forgænger. Denne afsløredes ved, 
at jorden helt naturligt delte sig ved gravning af profilgrøf

ten. Der, hvor jorden delte sig, kunne der ses et ca. 1 cm tykt 
lag af kalk-, mørtel- og grudblandet materiale oven på det hårdt 

stampede "lergulv". Da der kun var den ca. 1 m brede grøft at 
undersøge i, var det ret sparsomt, hvad der kom frem. Den syd
lige afgrænsning af bygningen sås som en lerbræmme, der næsten 
var gravet væk, formentlig i forbindelse med det i 1848 opfør

te hus. Den sydlige afgrænsning lå ca. 2.5 m sydligere end byg
ningen med bageovnen. „.
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brudt, og en stor mængde jord er kørt på området. Muligvis er 

gruben fra samme tidsperiode som bygningen med bageovnen.

Det stampede jordgulv og det svage grundfundament tyder ik
ke på en bygning, der har været anvendt til beboelse, men sna

rere til et udhus af en eller anden slags. Dette anlæg lå ca.

80 cm under huset med bageovnen. Der blev ikke fundet noget da
terbart, så det er helt umuligt at sætte en tidsperiode på.

Der er et lille fingerpeg om en nedre grænse for bygningens 

alder, idet der blev fundet en mønt i jorden umiddelbart under 
det stampede lergulv.

Fig. 7
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le keramikstykker frem i lyset; de adskildte sig fra kuglepot- 

tekeramikken. De lidt tyndere og hårdtbrændte, grå keramikstyk

ker har de karaktertræk, som gør, at vi kan betegne dem som 
"Østersøkeramik". De går også under navnet "Vendisk Keramik", 
fordi det var venderne, der begyndte med denne keramikform og 
senere indførte den i Danmark. Der blev dog også fremstillet 
lokale varianter af denne keramiktype. Østersøkeramikken er i 
brug fra slutningen af 900-årene og frem til 1200-årene. Det 
er meget sandsynligt, at østersøkeramikken har været i brug 
samtidig med kuglepotterne.

Da østersøkeramiklaget ophører, og et lag uden keramik duk
ker op, er det, der bliver fundet i jorden kun lerklining. Ler- 
kliningen er meget hårdt brændt og kunne godt være resterne 

af en keramikovn, uden at der er fundet beviser for dette. Der 

er også enkelte dyreknogler i jorden, og antallet af disse bli
ver større, jo dybere vi graver. Der er i dette dyreknoglelag 

ingen ingen keramik og ingen lerklining.Det er meget svært at 

sætte en tidsperiode på dyreknoglelaget, så jeg vil helt holde 
mig fra det. Den dybe søgegrøft, som vi efterhånden har fået 

gravet i vore bestræbelser på at kortlægge områdets kulturhi
storie i, levner ikke de store muligheder for dagslyset til 

at nå bunden. Det er meget svært, ja stort set umuligt at se 

de svage fyldskifter. Den fortsatte søgen efter undergrunden 
var endnu ikke blevet honoreret. Da dyreknoglerne pludseligt 
hører op med at dukke frem i den opgravede jord, og der nu duk

ker lerklumper op i jorden, regner vi med, at undergrunden er 

nær. Men til vor store overraskelse viser de jordklumper, der 

er i jorden, at der har været foretaget gravearbejder på ste
det. I fladen kunne ses en lang, mørk stribe fra den sydlige

del, der forsvandt mod nordøst i den nordlige ende af søgegrøf- 
ten.Den lerspættede jord stammede fra den jord, som blev bort-
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Middelalderkeramik

Den tidligste middelalderkeramik er af en gråbrændt type, der 
bliver benævnt som "Vendisk" eller "Østersøkeramik". Denne form 
for keramik blev anvendt i Danmark fra ca. 950 og et stykke ind 
i 1200- årene. Denne keramiktype var næsten enerådende på Sjælland 
i denne tidsperiode.
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I løbet af 1300-årene udviklede kuglepotten sig til stjert

potten, og den bliver glaseret. Fra omkring 1400-årenes begyn
delse optræder stjertpotten som den mest iøjnefaldende keramik

genstand i de arkæologiske udgravninger.

Af importeret keramik er den fra Rhinegnene af et gråt/brunt 
eller gulligt gods den tidligste, der optræder. Denne næsten 
stentøjsagtige keramik begynder at dukke op i slutningen af 

1200-årene. En anden type, som er af et grå-hvidt materiale og 

stammer fra Siegburg, bliver almindelig omkring 1340-erne.
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TRELLEBORG UDSTILLET

— onrs incJre-tniogers ei-f det rsye vIKirsgemuseum

Af Steen W. Andersen.

Opgaven lød på at indrette et museum i tilknytning til vi
kingeborgen Trelleborg. Fundene fra Nationalmuseets udgravning

er i 1930-erne skulle udstilles og hovedtemaet være historien 
om Trelleborg og de øvrige danske ringborge. Ellers var det 

stort set op til udstillingsholdet at bestemme indholdet. Enes

te virkeligt håndfaste krav var, at der den 15/6 1995 skulle 
stå et museum færdigt med udstilling selvfølgelig, men også med 
butik, videorum, cafeteria, publikumsfaciliteter eet. - Tids
punktet var august 1994, bygningen af det 650 m2 store hus var 

netop igangsat og tiden (og økonomien) særdeles knap.

Udstillingen.
Det var hurtigst muligt nødvendigt at få et overblik over, 

hvad der var til rådighed af genstande, og få lagt nogle over
ordnede retningslinier for udstillingen: Hvad skulle fortælles, 
hvilke genstande, hvor mange plancher etc.? Det blev til en 

række hovedprincipper, som stort set kom til at holde udstil
lingsarbejdet igennem:
- Vi ville udelukkende koncentrere os om vikingeborgen. Det er 
det, publikum på Trelleborg kommer efter, og vi mente, histo

rien om vikingeborgen var så god, at den sagtens kunne stå a- 
lene, og at den kunne udfylde det 200 m2 store udstillingsloka
le. Det var ensbetydende med nogle fravalg: Særudstillinger 

kunne der ikke blive plads til, og en mere generel indføring 
i vikingetiden måtte ligeledes udskydes til en senere udbygning 
af museet. Endelig måtte de mange fund fra stenalder og tidlig 

jernalder, som var fundet på Trelleborg, udgå.
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at danne sig et billede af borgen. Til dette formål blev der 

satset på to modeller, der skulle have en fremtrædende placering 

i udstillingslokalet. Den ene fekulle give et overblik og vise, 

hvordan borgen lå i landskabet. Den anden - i en større måle
stok- skulle kun vise et udsnit af borgen, men til gengæld skul

le man her kunne se, hvordan de forskellige dele var konstru

eret: Husene på borgpladsen, forborgshusene, voldens tømmerkon
struktioner eet. For at gøre modellerne lidt mere "levende" 
skulle de endvidere suppleres med AV-udstyr. Det blev dels til 

en 6 min lang EDB-animation, der viser en tænkt tur rundt på 
borgen i "opførelsesåret" 981, dels en fjernbetjent videofor
bindelse til "Trelleborg-huset" - kopi-huset, som Nationalmu

seet opførte i 1941. Selv om huset som rekonstruktion i dag 
på flere punkter er forældet, giver det stadig et ganske godt 

indtryk af, hvordan det må have været at opholde sig i et for

nemt vikingehus. Gennem videoforbindelsen, hvor publikum selv 

kan gå på opdagelse i interiøret, kunne de store formidlings
mæssige kvaliteter, som "Trelleborg-huset" har, inddrages på 

en naturlig måde i udstillingen.

Resultatet.
Såvidt planerne, men hvordan er det så gået? Den færdige 

udstilling kom som nævnt i store træk til at følge de udstukne 

retningslinier, men der opstod naturligvis også småproblemer 

undervejs. Vi blev af tidsmæssige grunde nødt til at lægge os 
fast på montrenes udformning før den endelige disponering af 

genstandene var foretaget, og det betød, at én af montrene blev 

lidt rigeligt fyldt, mens nogle af de andre rent genstandsmæs
sigt er blevet lidt "tynde".

Endvidere var der problemer med klimaet i bygningen. Luft
fugtigheden var for høj - specielt for de mange genstande af
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var muligheder for ved et besøg på vikingeborgen. Men tilbud- 
det vil kunne forbedres væsentligt. Plads til særudstillinger, 

foredragslokale/møderum, plads til en generel udstilling om 
vikingetiden og bedre kontor-, værksteds- og depotfaciliteter 
er nogle af ønskerne. Udendørs giver det store museumsområde 
også en række spændende muligheder for udvidelser. Mest aktuelt 
er at få indrettet et område til brug for lejrskoler og andre 

grupper, som ønsker at prøve at leve et par dage eller mere på 

"vikingevis". Her skal rekonstrueres et grubehus samt en række 
telte, og til brug under opholdet skal der fremstilles kopier 
af redskaber, dragter eet.

På længere sigt er det endvidere tanken at opføre en rekon

struktion i fuld størrelse af en del af borgen med langhuse, 
volde, palisader eet. I modsætning til bl.a. flere steder i 

Tyskland og Sverige, hvor man har valgt at bygge den slags re

konstruktioner oven i de originale fortidsminder, vil vores 
"nye" Trelleborg komme til at ligge et godt stykke fra borgen, 

i den nordlige udkant af museumsområdet. Herved sikres, at sel
ve voldstedet fortsat kan betragtes uforstyrret, og at genop
førelsen med alle de fejl og mangler, som en sådan ifølge sagens 

natur har, ikke betragtes som "virkeligheden". Det er idéen, at 
denne borgrekonstruktion dels skal indgå i den generelle formid

ling af borgen, dels som lejrskolepladsen bruges i forbindelse 

med gruppebesøg.

Hvornår de forskellige udbygningsplaner kan virkeliggøres 

er ikke til at sige på nuværende tidspunkt. De kræver forbere

delsestid og en masse penge. Men mulighederne er der, og vi 

håber naturligvis, at det i de kommende år vil lykkes at over

bevise fonde og bevilgende myndigheder om, at de også skal rea

liseres .
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Jættestuerne i GI. Sorø Amt

Langt, langt ude på en mark, et sted øst for Skælskør, ligger 
der en græsklædt høj. Jeg har ikke selv set den, for man kan 
ikke komme derud. Måske er der heller ikke så meget at se, blot 
3 store dæksten og toppen af en bæresten, for gemt i højen lig
ger der noget så usædvanligt som en jættestue, der aldrig har 
været udgravet. Og sådan skal den blive liggende, siger Skov- 
og Naturstyrelsen, der står for tilsynet med og vedligeholdel
sen af alle synlige fortidsminder.

Det er en god tanke, at der stadig findes sådanne steder her 
på Vestsjælland.

løvrigt ligger der en ligeledes næsten urørt jættestue gemt i 
en anden høj ikke så langt derfra, nemlig ca. 1 km nord for 

Lundby ad vejen mod Oreby, og her er der offentlig adgang ad 

en sti langs et skel. Man kan kende den på tjørnen ved dens 
fod. Også den er blot en græsklædt høj med et par synlige sten. 
Der har de ligget i henved 5.000 år.
På skoledage går der bus fra Slagelse direkte til stien (362, 
der i Dalmose skifter nummer til 361).

4-
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De higer og søger

Der var så dejligt ude på landet. Min rejsekammerat og jeg sad 
på Kongedyssen og kiggede ud over det vestsjællandske landskab.

Vi har også været sammen i Ægypten, og nu forklarede jeg hende, 
at nok var dette ikke Kheopspyramiden, men da ægypterne begynd
te at eksperimentere med pyramidebyggeri, havde vores Kongedys
se dog stået her i næsten et årtusind. Rejsekammaraten var skep
tisk og har da også senere meddelt mig, at jeg ikke havde ret. 
Det har været vanskeligt at overbevise hende om, at jeg er klo
gere end Nordisk Konversationsleksikon.

Sagen er jo, at arkæologien har været inde i en rivende udvik

ling. Man har taget nye teknikker i brug og er på mange områ
der nået frem til nye erkendelser.

Hvordan ser Danmarks oldtid ud i dag for arkæologer og andre 
forskere?

Det kan vi læse om i en bog udgivet i 1993 af Det Kgl. Nordis
ke Oldskriftselskab og Jysk Arkæologisk Selskab: Da klinger 
i Muld.... 25 års arkæologi i Danmark.

Her har en lang række fagfolk berettet om hver sit speciale: 
Inden for Oldtidsforskningen. Artiklerne er velskrevne og hen
vender sig til os amatørarkæologer og andre interesserede - 
forkundskaber er ikke nødvendige. Der er også kommet lidt med 

om den arkæologi, der beskæftiger sig med Middelalderen og Ny
ere Tid.

Skulle du efter at have læst bogen stadig have lyst til at_l-æ- 
se mere, så fortvivl ikke. Af bogens 312 sider er de sidste 

25 en litteraturliste, omfattende bøger og tidsskriftartikler
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