
Som staudebedets dronning • festlig og sksc;n at 
se, • blomstrer en havblå iris, • vor hjemlige or
kide Thorkil Barfod. Den hvide iris vrelger jeg. 
En spinkel hal • står trefold hvrelvet, tindrende 
som rimkrystal. • Ad åbne porte, ud og ind, 
som selv de vi!, • går lys og msc;rke, hilst og 
fulgt af strengespil Valdemar R(j)rdam (11). 

LITTERATUR: (1) 824 139f; (2) 462 34; (3) 19c 

38; (4) 874 84; (5) 397! 53; (6) 789h 17,23; (7) 

976c 21; (8) 283! 15,25; (9) 980b 99; (10) 561 b 18; 

(11) 7890 10. 

Krokus, Crocus 

De oprette gule, blå eller hvide blomster har 
forneden en rsc;rformet del, foroven 6 frie flige, 

Krokus. (EH). 

som i ksc;ligt vejr slutter sammen og ligner en 
spids eller but handskefinger. Umiddelbart efter 
blomstringen skyder fra den f!adrunde knold i 
jorden de lange, smalle blade med en skarpt af
tegnet hvid rnidterlinie. 

Vårkrokus 1890ff med oftest blå blomster er 
flere steder fundet forvildet fra haver (1). Alle
rede 1647 nrevnes hvide, blå, gule og stribede 
krokus (2); »den pryder vore lysthaver med sine 
tidlige smukke blomster» (1796; 3). De mange 
krokus i Husum slotspark Slesvig skal i middel
alderen vrere hjemfsc;rt fra Orienten af munke 
(4). 

Krokus 1653ft, slregtsnavnet stammer fra et asia
tisk ord for safran, et krydderi, farve- og lrege
rniddel fremstillet af de tsc;rrede stsc;vfang på saf
rankrokus (Crocus sativus). Gul krokus 1845ff 
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(Crocus aureus): gule grekker S9Snderjylland o. 
1870ft, gule fibler VMS'ln, vel af svibel = l9Sg; 
reggeblomme VLolland, nrjJgne skrjJger og far frjJr 

s(/Jn, se blå anemone bd. 2; blå krokus 1845ft 
(Crocus vernus): safran 1697-1923, vårsafran 

1798-1888, Kristi himmelfartslys Als o. 1870 og 
himmellys S9Snderjylland, natlys Bornholm, grine 

til middag Falster o. 1870 blomsterne åbner sig 
kun i solskin, altså gerne midt på dagen, sml. 
arve bd. 3; påskereg Lolland, den halvt udfol

dede blomst er regformet, blomstrer desuden ved 
påsketid; morgenfrue MS'ln, de unge karle 

VFyn; krokusser (med obskS'ln betydning) Ma
ribo, heraf hotelpiger Skive o. 1925; krukker (5). 

LITTERATUR: (1) 94 43,1935,90; (2) 81 101; (3) 

739 1,442; (4) 455 10/4 1959; 486 29/3 1960; (5) 689 

1,435-37; 449 1949,19. 

ANVENDELSE 

Indgår i middel til at regulere menses og ud
drive placenta (1). 

FS'lr 1800 bliver gjort flere forsS'lg på at dyrke 
krokus til safran, bl.a. i K9Sbenhavn på Bleg
dammen, ved NS'lrre- og (fra 1781) Vesterport, 
kongen bidrog med 200 rigsdalere; farven viste 
sig anvendelig til silke og linned, men efter 

strenge vintre og t9Srre somre mislykkedes avlen 
(2). For blegsot skal drikkes safran sat på brren
devin (SFyn; 3). Safran er anf9Srt i farmakopeen 
1772 og blev anvendt mod en rrekke sygdomme. 
Knoldene skal kunne spises (4). 
Når blomsterne folder sig ud, bliver det fint 
vejr (Skiveegnen; 5). 

LITTERATUR: (1) 4880 267; (2) 739 1,1796,443; 

667 3,1802,353-58; (3) 519 77f; (4) 739 1,442; 398 

1806,36; (5) 161 1906/23: 1711. 

PROSA 0G POESI 

Der er noget så fint, så festligt, så strålende 
tankel9Sst letsindigt over de yndige krokus, der 
uden at skrenke fremtiden en tanke folder sig 
ud ved den fS'lrste varme solstråle. De er som en 
flok unge piger, der tager i skoven i lyse, lette 
sommerkjoler, selv om vejret ser ud til alle
hånde Jens K. JrjJrgensen og K. Hee Andersen 

(1). Forårskåde små danserinder i pierouette og 
i stivede balkjoler af det fineste taft Knud Bavn

gaard (2). Med sine åbne blomsterkalke og liv
lige farver, der spiller i solen og striber blom
sternes blade, er den som en ung pige klredt ud 
til karneval Johannes Tholle. Så kommer kro
kus, kraftige i farven, reggegule og purpurblå, 
fingerpeg ikke til at overse; nu går det frem! 
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Johannes V. Jensen (3). En krans af krokus rrek
ker hovederne op over den smeltende snedrive 
Sophus Bauditz (4). Krokus skS'ld op som blå og 
gule stikflammer Erik Aalbrek Jensen (5). De 
tricolore crocus, en treklang i hvidt, blåt og gult, 
lodrette som flammer, et nordlys fra neden sti
gende op gennem grresset Piet Hein (6). Lyset 
blåner svagt, da det synker ned i blomsten, som 
vin i et redelt glas Niels E. Nielsen (7). Krokus, 

der ligner fine små silkeballoner (8). De blå kro
kus har stjernestrenket alle bjerge. De er som 
blå og dybe sjrele, der spår om sommer, om sa
lige dage, om lrengsler mod den blå himmel 
ThrjJger Larsen (9). 

Villahaverne gr9lnnes! Det vrimler med hya
cinther • og tindrende unge crocus; alverden er 
blevet så smuk! Ludvig Holstein (10). Krokus 

trender s9Sdmegul • sine morgenflammer Magens 

Jermiin Nissen (11); og krokus br9Sd frem, violet 
og guld. · Små brogede flammer slog op og 
stod • som glredesblus på den brune muld • og 
lyste den lysende sol imod • med jordens fineste 
blomsterblod Helge Rode (12). 
Det knrekker og det sprrekker, • kul9Srte krokus 
klrekker • små påskereg i breger, • som bS'lrn ved 
påske får Alex Garff (13). Små krokus stod 
med fyldte guldpokaler • og klinked med hinan

den to og to Erling Petersen (14). Den f9Srste 
krokus stod ud i hedet • som en halvt oplukket, 
gul parasol Hans Storm (15). Herolderne de 
små, • krokus blå og gule • - tret bag sabler de 
sig holde, • de er bange, de små knolde Chr. 

Richardt (16). Så gul og så rank som en soldat • 
med svrerdet opret ved din side • til stram hon
nsisr du er parat • for vårens lyse dage blide Jens 

Jacob Jensen (17). 

Hvor krekt de hitte krokus hvirvler frem • og 
lyser i et festligt brus af farver · af safrangult, 
chinchillablåt og lilla Sig/red Pedersen (18). Som 
himmelblåt, som solskinsild • står krokus her og 
hilser: »Hil! « K. L. Kristensen (19), og år for år 
står små • naive krokusbsisrn og smiler smittende, 
• forkrelede af solen ... Thorkil Barfod (20). Den 
lille gule krokus • er sprunget ud, helt solskins
vild, • skS'lr, spred og nS'lgen som en ild · med alle 
fibre fulde , af trods mod jordens kulde Valde

mar RrjJrdam (21). 

Man taler om • naturens spil .. . • men går det 
mon • naturligt til? • • At muldjord blir • til gule 
krokus, • det er det rene • hokus-pokus Piet Hein 

(22). 
Olaf Andersen, Krokus (23); Thorkil Barfod, 
Krokus (20); Hakon Holm, Krokus i 0regårds
parken (24); Thora Lange, Krokus på mit Bord 

(25); Valdemar RS'lrdam, Vild Crocus (26) og 



April (21); Dagmar Schrader, Min lille Krokus 
(27). 

LITTERATUR: (1) 462 55; (2) 455 24/3 1955; (3) 

433t 193; (4) 51 8; (5) 431 27; (6) 361g 144; (7) 65 

13/5 1954; (8) 65 4/2 1947; (9) 530g 139; (10) 397c 

20; (11) 649b 12; (12) 417 1913,359; (13) 295d 15; 

(14) 710b 16; (15) 863b 29; (16) 417 1877,280; (17) 

151 8,1935,481f; (18) 707b 23; (19) 490d 63; (20) 

48b 17; (21) 789d 23; (22) 361 1. sml. 6; (23) 27d 

12f; (24) 392/ 37; (25) 523 12; (26) 789q 18f; (27) 

809 23. 

G0geurt, Orchis 

PLETTET G0GEURT (Orchis maculatus), MAJ
G0GEURT (Orchis majalis) og TYNDAKSET G0GE
URT (Orchis masculus) er vor vilde orkide-floras 
mest almindelige arter; om foråret smykker de 
moser, fugtige enge og skove med deres blom
steraks i rs>Sde nuancer: ranke gs>5geurter • har 
sommerfakler trendt Lauritz Larsen (1). 

Mange af gs>Sgeurternes fotkelige benrevnelser 
skyldes deres anvendelse som elskovsmidler 
(afrodisiaka), inspireret af nogle arters testes
lignende par ovale rodknolde, se s. 233f; Maj
og Plettet GS'5geurt har håndfligede knolde. Nav
nestoffet er - hvor anden kilde ikke anfs>5res -
hentet fra 689 2, 144ff. 
Gf(Jgeurt 1535ff blomstrer samtidig med gs>Sgens 
tilbagekomst og kukken, desuden tilskrives fug
len en gejl natur; »vokser, hvor gs>5gen har ka
stet sit skam« (Falster ; 2); gf(Jgebid 1546-1859, 
efterleddet hentyder vel til de dybt delte knolde; 
vor frues finger o. 1530 efter de håndformede 
knolde; giljeurt 1594ff til gilje = bejle, forfs>Sre; 
gf(Jgsgrf(Jd slutningen af 1500-t med talrige senere 
forvanskninger og omtydninger: gf(Jgsgrå 1648, 
gf(Jjserrod, gf(Jgsgryn osv.; Vorherres får 1648-
1838, vor frues får o. 1700, uvist hvorfor; Guds 

hånd 1688-1821, Jylland 1796 også Vorherres 

hånd; jomfru Maries og /andens hånd, mari

hånd 1786, Jylland og Sjrelland 1796, /andens 

sten o. 1700, hundenosser 1648-1769, Himmer
land, Sjrelland og hundetestikler 1768; hareurt 

JErs>S 1796, haren betragtes som et gejlt dyr, rce

venosser 1799; kukkerurt, -blomst 1786-96, 
Fyn, Tåsinge, Langeland, VSjrelland, Falster; 
fårebrcege Jylland 1796ff måske fordi hyrde
drenge frembragte en brregende lyd ved at blrese 
mod et stramt udspilet blad, sml. gederams bd. 
3 og bs>Sg bd. 2; o. 1870ft: kukkemandsurt og 
-blomst Ss>5nderjylland, kukkerkam Samss>S, Fyn, 

Plettet gf(Jgeurt. (Es). 

231 


	Image 0223
	Image 0224
	Image 0225

