
LITTERATUR: 689 1,906-08; 751147. 

ANVENDELSE M. M . 

Jyske hyrder pillede de sejts6rrede strengler itu 
med neglene og skrabede dem med en sls6v kniv, 
til de fine basttrrevler lå tilbage, af disse blev 
flettet piskesnore, bånd, ts6jrreb (hrelsimer) o.a. 
tyndt reb (1), sml. siv s. 183; eller basten blev 
spundet på en lille håndten og solgt som binde
garn i ks6bstaden (Hanherred; 2), dette bånd 
bandt man om sms6r indpakket i et kålblad 
(VJylland o. 1870; 3). 
Spiste man om foråret tre frytleknopper, undgik 
man feber (St. Lyngby NSjrelland 1825; 4). -
Når blomsterknopperne viser sig, kan kvreget 
klare sig ude - disse knopper er lige så gode 
som havrekrerner (NSamss6; 5). Hvor der gror 
mange frytler, regnes jorden for srerlig frugtbar 
(Slesvig; 6). 
På Frers6erne blev Stor Frytle forhen alm. op
rusket til kvregfoder (7). 

LlITERATUR: (1) 328e 56f,119f; (2) 379 1955,324; 
(3) 107; (4) 251 1942,17; (5) 228e 3,1180; (6) 488/ 

1,36; (7) 751 147. 

Lilje, Lilium 

Med undtagelse af Benbrrek (og Edderkopurt) 
er liljefamiliens vildtvoksende arter i Danmark 
planter med ls6g ligesom de fleste dyrkede. 
Blomsten har 6 blade og sts6vdragere, frs6ene 
modnes i en trerummet kapsel. 
Til Liliaceerne hs6rer mange af vore havers reld
ste og mest populrere prydplanter. 

Li/je o. 1300ff (lilire, lili etc.) af slregtsnavnet 
Litium med uvis betydning. I mange sted- og 
familienavne: Liliendal, Lilienfeldt, Lilienkrantz, 
Lilienskjold osv. 

MADONNALILJE 1914ff, Litium candidum, de 
store hvide blomster symboliserer renhed, jf. s. 
187; hvid lilje o. 1450ff, Sankt lbslilje 1594ff, 
Lolland, Sankt Jakobslilje 1646ff, Bornholm o. 
1870, ibslilje o. 1700ff, Ss6nderjylland, N0Fyn, 
jakobsblomst o. 1700 og jakobslilje Bornholm, 
måske fordi blomstringen falder omkring ka
lenderdagen 25/7 for helgenen St. Jakob (St. Ib), 
jf. s. 189; uskyldslilje 1815, Sjrelland og Falster 
o. 1870; spteklilje 0Jylland o. 1870 vel på grund 
af blomsterbladenes farve og tykkelse; brand

skadelilje Sjrelland og Falster o. 1870, anvendt 
som lregemiddel , s. 186f; gravlilje 1894, som op-

standelsens symbol i gravkranse, plantet på kir
kegårde og hugget i gravsten; kristlilje 1915ff, 
Mors, d(Jdslilje Fejs6, opstandelseslilje Mors og 
gabrielslilje 1921 - af mange digtere nrevnt i 
forbindelse med Kristi opstandelse, jf. s. 189; 
marialilje; gipslilje Fyn, hentyder til blomster
farven eller er omtydet af ibslilje; hvide drenge 

NSjrelland. 

BRANDLILJ.E 1803ff, Lilium bulbiferum, blomsten 
er gulrs6d, men måske også efter anvendelsen 
som lregemiddel på brandsår; brandgul lilje 1648 
ff, brankelilje Fyn, brandkolilje Lolland etc., 
ildlilje 1762ff, Sankt Hans lilje 1769, Bornholm 
o. 1870, blomstrer omkring St. Hans dag 24/6; 
fyrlilje 1802, guld/i/je 1817, 1835, luelilje 1829, 
kejserkrone Thy o. 1870ff, Jylland, kobberlilje 

1907; gulnceser 0Jylland: bs6rn narrer hinanden 
eller voksne til at stikke mesen dybt i blomsten 
(»den lugter så dejligt!«), så den farves gul af 
sts6vdragerne. 

KRANSLILJE 1912ff, Litium martagon, midt på 
strengelen er bladene stillet i krans; forkert /i/je 

1648-o. 1870 (Falster), kronbladene er bs6jet til
bage; guldrod 1667-1897, vranglilje og hcenge

lilje o. 1700, tyrkisk hue 1779 og turbanlilje 

1817ff, jf. oprindelsen til navnet tulipan s. 191 , 
purpurlilje 1813, kr(Jllelilje 1795, 1835; kron( e)

lilje og kcerlighedskrone o. 1845 efter blomstens 
lighed med en kongekrone, jf. kejserkrone o. 
1870 Fyn, Mors, fransk lilje Falster o. 1870 
blomsterformen kan minde om den heraldiske 
(franske) lilje, som dog oprindelig var en svrerd
lilje (Iris); guldl(Jg, gyldenl(Jg og alkymistl(Jg 

slutningen af 1800-t, de gule ls6g blev brugt af 
alkymister (guldmagere); kr(Jllekok 0Jylland, 
Sams!<) o. 1870 efter blomstens lighed med et 
legets6j, se Ls6vetand bd. 4, krcengelilje og kramg

om(-blomst) Fyn, omvendt lilje Langeland, 
YLolland, lysekrone Mors, blomsterne ligner 
lampetter i en lysekrone; livets lamgde Born
holm, s. 187. 

TIG.ERLILJE 1834ft, Lilium ligrinum, blomster
bladene har sorte pletter på ildrs6d bund; fiske

nteb Bornholm: torskens skind er plettet, den 
ikke udfoldede blomst nrebformet; kejserkrone 

Mors, Ss6nderjylland, Ks6benhavn jf. ovenfor ; 
kaf feblomst Ribeegnen måske fordi I egende bs6rn 
har brugt de kaffebs6nnelignende yngleknopper 
i bladhjs6rnerne. 

LITTERATUR: 689 1,855-63 og 3,823; 463h 115; 
19 152. 
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Lt'EGEMIDLER 

1300- og 1400-t: knuste 1!11g af hvid lilje og olie 
lregges på brandsår, ligeledes kogte liljeblade, 
desuden på hugormebid; knuste 1!11g kogt med 
vin bruges til omslag på dårlige negle; kogt med 
olie eller svinefedt til salve, der lreger brandsår 
og fremmer hårvrekst; drikkes med vin som 
blodrensende og miltlregende; bladsaften anven
des kogt med honning og eddike til omslag på 
hugsår; kogte 1!11g og olie fjerner ansigtsrynker 
og modvirker pletter; »liljetrre« indgår i omslag 
på bylder (1). 
Begyndelsen af 1400-t: 1!11g af hvid lilje og gede
mrelk forarbejdes til salve for filipenser; 1!11gets 
yderste hinde koges med honning til plaster på 
lysken for ufrivillig vandladning; 1!11g og trelle til 
salve på fistler; bladsaften kogt med honning og 
eddike lregges på alle sår (2). 
0. 1450: 1!11g af lilje (?) koges i vand med svovl 
og duem!llg til omslag på sår og bylder; knuste 
1!11g af hvid lilje, katost, honning og bygmel bru
ges til omslag, der bl!11dg!11r bylder (3). 
Christiern Pedersen 1533: syge !11jne gnides med 
1!11g af hvid lilje (9b), er komponent i salve for 
sorte trender og i drik for mavesmerter (13a), 
1!11g og kransburre kogt i vin eller !111 drikkes for 
ondt i tarmene (35b), knust 1!11g åbner blodårer i 
anus (hremorroider?) (43b), 1!11g kogt med olie 

Madonnali/je. Simon Paulli: Flora Danica 1648. 

121. Liliumalbum. 
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fremmer menses (53a), knuste blade bruges til 
omslag mod spedalskhed (66a), 1!11g kogt i vand 
og knust med rosenolie til omslag på sår (82a), 
stegte og knuste 1!11g med rosenvand til omslag 
på St. Antoniusild (84a). 
Henrik Smid 1546ff: destilleret vand af hvid 
liljes blomster og 1!11g indgives for tabt mrele, 
drikkes mod leversyge og vattersot, for at ud
drive d!lldt foster, derfor »holdes samme vand i 
stor rere af kvindfolkene«; en olie af blomsterne 
bruges som salve og blomsterne til omslag, der 
lindrer og lreger smerter, brandsår, pestbylder; 
olien opbl!llder hårde sener og årer, den hrevede 
livmoder, er »en kostelig dyrebar sm!llrelse, hvil
ken alle jordem!lldre skulle have« (sml. neden
for); 1!11get stegt i aske, knust og blandet med ro
senolie bruges til plaster på brandsår; st!lldt med 
honning til omslag på overskårne blodårer og 
lemmer af led; lreger sår i hovedet og fjerner 
ansigtspletter, blandet med eddike lregges den på 
gamle sår; 1!11g med bulmeurt og bygmel til pla
ster på hrenders og k!llnsdeles bylder, kogt i 
gedemrelk på lemmer af led og isrer på hårde 
kvindebryster og bylder i lysken (k!llnssygdom) ; 
de gr!llnne blade på St. Antoniusild, sorte vabler 
og bid af giftige dyr; liljeolien lindrer rygsmerter 
og opbl!llder bylder, vrerdsrettes meget »af rer
lige kvindfolk og jordem!lldre«, som dermed åb
ner, lindrer og bl!11dg!11r f!lldselsvejene. 
Simon Paulli 1648, 271f: st!llvknapperne samles 
af kvinder, et pulver heraf hreldes i liljevand, 
kanelvand eller vin og indgives barselkvinder 
»på det at f!lldselen som nu er nrer kan desto 
snarere (nrest Guds og en forståelig jordemoders 
hjrelp) befordres og gå for sig«. Af blomsterne 
tilberedes en olie, som virker bl!11dg!11rende, af
f!llrende og smertestillende; olien »er ligesom 
jordem!lldrenes anden hånd«, dermed gnides sy
gelige barselkoners k!llnsdele, så de bliver fedte
de og elastiske. Stegte 1!11g knust med rosenolie 
lregges på brandsår, anvendes ligesom olien til 
at »bl!11dg!11re hugen«. Destilleret vand af blom
sterne kan unge piger bruge til at »sminke og 
g!llre sig glatte og skrere i ansigtet, når de vi! 
gå til bryllup«. Af 1!11gene, mandelolie og jomfru
voks fås en salve, der fjerner rynker. L!llget 
stegt med hvidl!llg og blandet med r!lldvins
brerme giver blege barselkvinder »deres rette 
og dejlige skikkelse igen« når de gnider ansigtet 
dermed om aftenen. 
Blomsterblade af hvid lilje anf!llres i farma
kopeen 1772. 
Folkemedicinen anvender af liljer udelukkende 
den hvide lilje. 
Skiver af eller knuste 1!11g indgives i barseln!lld, 



ligeså blomsterstjZ!vet opblj11dt i jZ!l; kronbladene 
indgår i j11ldekokt til lavement, hvis kvinde ikke 
kan fjZ!de (4). 
Olie af hvid lilje med rosmarin- og brevergejl
olie anvendes til salve på tindinger for hoved
pine (o. 1820; 5); fuldt udfoldede blomster sret
tes på spiseolie til badning af panden mod ho
vedsmerter (SSlesvig; 6). Klog kone i NSjrelland 
gav afkog af ljZ!gene for koldfeber (malaria) (7). 
Olien af hvid lilje indgår i salver for gigt og 
vrerk, i sirup og te mod tjZ!r hoste (o. 1820; 8). 
Liljen kan lrege syge j<Sjne (9), dens olie gnides 
på brokskade (10) og er komponent i »Flens
borg Plaster« (11). 
Tj<Srre og pulveriserede blade med brrendevin 
anvendes til särbehandling (Falster; 12), et 
»ganske almindeligt husråd mod brandsår« er 
omslag af kronbladene opblj11dt i bomolie (13) og 
melis (14), samme lregges på bullenskab og byl
der (13, 14); eller man stopper kronbladene i 
en flaske, som hages ind i brj11d, bagefter ligger 
nogle dråber i den, og brandsår vredes med 
denne »olie« (Bornholm; 15). Også de grjZlnne 
blade bindes på brandsår (16) . Frostsår skal 
smjZlres med »hvid liljeolie«, der også indgår i 
salver på senesprrengninger, hug- og stjZldsår (o. 
1820; 17). På Bornholm behandler man snit- og 
stjZldsår med friske liljeblade overhreldt med olie 
eller brrendevin (15). Hvid liljeolie og skorpions
olie smjZlres på bylder, blandet med althreasalve 
på halsbylder og -onde (o. 1820), med dug og 
rosenvand til badning for at få en smuk teint og 
fjerne koppear (18). Lj11gsaften med rosenvand, 
benzoe og regnvand anvendes til ansigtsvask for 
at forshnne huden (19). Udtrrek af lj11gene stegt 
med hvidlj11g og blandet i vin giver et »skj11n
hedsvand« (20). Friske lj11gskiver lregges på hre
velser (19), fuldt udfoldede blomster srettes på 
spiseolie til behandling af hudlj11shed (SSlesvig; 
6). 0mme og sprukne betrendte kvindebryster 
får et smertestillende og lregende omslag af 
kronbladene opblj11dt i olivenolie (21) eller de 
gnides med hvid liljeolie (o. 1820; 22). - Hvide 
liljer indgår i en balsam (parfume) (23); deres 
duft i et lukket rum er skadelig for helbredet 
(1800; 13). 
Bladene af kranslilje er på Bornholm blevet 
brugt til en livsbevarende te og blomsten kaldes 
derfor livets lamgde (24). 

LITTERATUR: (1) 343 25,80,128f,261f; (2) 15 28, 
58,66, 68; (3) 348b 32,52; (4) 4880 291 (beg. 1700-t), 
105 (1846),102f; 328/ 1,207; 273 199; 217 1807,21; 
(5) 4880 234; (6) 161 1906/23: 3400; (7) 624 1, 
250; 869 1923,37; (8) 4880 231f,257,233f; (9) 253 

Odenses reldste 
byvåben med 
rtiliseret iris, 
»fransk lilje«. 

8,1931,80; 280 7 /7 1927; (10) 328! 1,178,202; (11) 
4880 296; (12) 308b 85 jf. 54; (13) 739 2,1800,441; 
417 17,1876,415; (14) 914 1,249 (Rji'Ssna:s); (15) 449 

1939,16; (16) 161 1906/23: 1; (17) 4880 229,245, 
250f; (18) 4880 119,136,153; (19) 718 1838,254f; (20) 
186 38; (21) 186 4; 408 76; (22) 4880 lllf,225; (23) 
273 180; (24) 689 1,862. 

SYMBOLIK, FOLKEVISER, MAGI, EVENTYR 

Den hvide lilje symboliserer kyskhed, renhed, 
uskyld, karakterens enfold og retfrerdig stolt
hed; anvendes hyppigt i brudebuketter; den 
knrekkede lilje udtrykker sorg, som sådan af
bildet på gravsten. 
Kristendommens symbolske lilje formodes op
stået af den regyptiske oldtids lotuskult, mens 
den heraldiske (stiliserede) lilje snarere oprin
delig er svrerdliljens blomst. På mange middel
alderlige mariabilleder ses Jomfru Maria med 
uskyldens hvide liljeblomst (eller et liljescep
ter) i hånden. Liljekorset som amulet kendes i 
Danmark fra o. 1000-1050; krucifikset fra 
1300-1400-t har arme, der ender i liljer. På 
opstandelsesbilleder ses engle med hvide liljer, 
talrige dommedagsallegorier til o. 1535 viser 
Kristus med nådens lilje i hj11jre mundvig eller 
svrevende over ham til hj11jre (1). 
I Sdr. Nrerå kirke på Fyn findes et kalkmaleri 
fra o. 1200 visende en »liljepige«, som brerer en 
stor heraldisk lilje; det kan vrere Valdemar den 
Stores datter Ingeborg, som 1193 blev gift med 
Filip August af Amiens, hvis våbenmrerke 
havde den stiliserede lilje (2). På kalkmaleri o. 
1470 i Vordingborg kirke står hvide liljer i vase 
ved billedet af Maria. Levende hvide lilje
blomster har i århundreder smykket kirkernes 
altre. 
Som heraldisk mrerke er liljen brugt i Danmark 
fra 1272; den findes i mange kendte middel
alderslregters våbenskjold (3). Odense segl 1460 
har Knud den Hellige skrrevende over en lilje 
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Middelalderlig kvinde med »fransk /i/je«, ops/011-
delsens symbol. Ka/kma/eri i Sdr. Nterå kirke, Fyn. . 
Foto: Nationalmuseet. 
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og med liljebanner i hånden; fpr 1400 havde by
ens mrerke sandsynligvis kun en lilje, dens reld
ste kirke var viet til jomfru Maria, som blomsten 
symboliserer. Den er tidligst anvendt på konge
scepteret i Erik Lams segl 1140 og Valdemar 
Sejrs 1216, siden i de fleste middelalderlige kon
gesegl (1). Der findes tre liljer i Holmans ber
reds våben 1584-1655 (4), helt fra nutiden stam
mer de tre liljer i Glostrup kommunes våben 
(1940), der står for kommunens tre gartneri- og 
havebrugsbyer Ejby, Hvissinge og Avedpre. Bpr
kop kommunevåben 1975ff har vandmpllehjul 
omgivet af tre splvl ilj cr. - Det danske Spejder
korps, stiftet 1909, har en heraldisk lilje som 
korpsmrerke. 
I middelalderens digtning (folkeviserne, sml. s. 
187) og frem til 1600-t var den hvide lilje 
uskyldens og den himmelske renheds sindbillede 
og foretrukket frem for rosen (5). Den unge 
ugifte kvinde kaldes en »liljevånd« (-kvist), og 
liljeblad er hendes krelenavn (6). 
Ved kartegildet sang pigerne giftevers, som be
gyndte: Der stander en lilje i min mosters have, 
• jeg frygter, der bliver en petersilje deraf; • til
sammen vokser rod, tilsammen vokser top, · 
tilsammen vokser elskovs vilje herop (Lemvig
egnen; 7), og et legestuevers fra Fjends herred 
lpd: 
God aften, god aften, min skpnne jomfru, • 
hvorfor går du her så alene? • Du spger vel 
blomster, du skpnne, du, • opleder du liljer så 
rene? (8). 
En folkevise fra Frerperne har stroferne: 
Ve! stander I, jomfru Marie, • så smal som en 
liljevånd (7); 
i en folkevise mister pigen sin krereste og sprger 
sig til dpde, sidste vers fort.eller, at 
der vokser to liljer op på deres grav, • den ene 
hun tager den anden i favn (7). 
Liljer nrevnes i en trylleformel til at stille blod: 
Der står tre liljer udi min faders hellige have. 
Den fprste hedder ikke blomster, den anden 
hedder skrukke blomster, den tredje hedder blo
det at stille ... (9) . 
Et eventyr fra Sjrelland beretter om en herre
mands frue, at hun får 12 liljer, som plantes i 
haven, siden fpder hun 12 spnner og en datter; 
trods forbud plukker datteren de tolv liljer - og 
spnnerne forvandles til ravne (10). 

LITTERATUR: (1) 495 10,562,564f; (2) 725 2/ 11 
1947; (3) 711 3f,7,11,14ff; (4) 893 54; (5) 488 1, 
1871,208,329 og 2. sam!. 1876,111,208; (6) 423 

201ff; (7) 310 2,149 og 3,83,128; sml. 488b 2,1876, 
44,207,210; (8) 674 59; (9) 679 46; (10) 128 181-83. 



Brudgomskors med krucifiksets ender udformet som 
stiliserede liljer. Middelfart Museum. 

GÅDE, TALEMÅDER 

Et tne, som fprst er hvidt som sne, derefter 
grpnt som grres og klpver (1). 
Guds kirke er som liljen blandt torne (1622; 2); 
krerlighed er en (underlig) vilje, den falder lige 
så let på et lpg (eller en lort) som på en lilje 
(3). Til snapsen siges: du står for mig som en 
lilje, jeg drikker dig med en god vilje (4). 
Hvide liljer skulle srettes St. Jakobs aften 25/7 
(1634; 5) jf. navne s. 185. 

LITTERATUR: (1) 488n 80; (2) 878 1,218; (3) 586 

1,521; 488d 159; (4) 488d 191; (5) 1004 46 jf. 69. 

POESI OG PROSA 

I middelalder-balladerne nrevnes liljen som den 
tredje-hyppigste blomst efter rose og vin (1); 
fra og med H. C. Sthen (1544-1610) er den ofte 
benyttet i salmedigtningen, navnlig af N. F. S. 
Grundtvig. I den katolske tids Maria-salmer ud
gpr blomsten ca. 70 pct. af planteordene; men 
umiddelbart efter reformationen og ve! som en 
reaktion forsvinder den helt og anvendes kun 
sparsomt til begyndelsen af 1800-t (1). 
Den nyere tids elskovsdigtning bruger liljen i 
talrige sammensretninger: liljearm, -bryst, -hånd, 
-hud, -knop (bryst), -strengel osv. (2), srerlig Chr. 

Winthers poesi vrimler hermed: yndigste lilje! • 
fyldig og blid og pm! (Til Een); som blomster
stpvet f pres • af sommerens milde vind, • at 
elskovstanker rpres • i liljens jomfrusind (do.); 
liljen bader sin pande • i rosernes åndedrret (3); 
hendes unge jomfrubarm • bag silketpjet bplged 
• som liljen bly og varm (4). - Fra sidste halv
del af 1800-t bl.a.: lpste lokkers silkeblpde hang 
· kysser barmens runde liljehpje / . P. Jacobsen 

(Hervert Sperring o. 1866); tre pigebprn har 
elsket mig, • tre vrene, hvide liljer, • tre k,elne 
jomfruviljer! Viggo Stuckenberg (5). 
Endnu i tiåret 1911-20 blev liljen nrevnt 117 
gange i 185 danske digteres poesi (6). 
Denne lilje • i al dens bregers pigelige hvide · og 
skyggeskjulte legemsglans Eivin Suenson (7). Jeg 
havde en lilje: • den levede halvt skjult i min 
have. • Om dagen stod den kysk og jomfruelig 
• som en blomstens uberprte Maria. • • Men 
om natten blottede den sit kpn, • og lyste brren
dende i mprket • af en spdmefyldt glpd - • som 
en syndig Magdalene. Hulda Lutken (8). Lyg-

Den korsfrestede Kristus med li/jekrone, krucifiks 
ca. 1150. Tirstrup kirke. Foto: Nationalmuseet. 
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terne var trendt - de blomstrede stille som 
lrengslernes hvide liljer i den dejlige forårsaften 
Johannes Buchholtz (9). I sin rene, ss,Slvhvide 
pragt er den fuldendt, en åbenbaring af sks,Snhed 
(10). Dette ubeskrivelige, ligesom overjordiske, 
glansfulde stof, der minder om voks og alabast, 
silke og atlask; [kongeliljen J har en egen man
gefarvet glans ligesom perlemor, der er blevet 
gennemsigtigt, med et rs,Sdt skrer så fint og sart, 
at man lige netop kan se det, og med en svag 
anelse af gult, hvor lyset falder igennem, og 
blåt, hvor lyset kastes tilbage (11). 

LITTERATUR: (1) 754b 144-50,181f; 690 12,924f; 
(2) 690 12,926f; (3) 980e 30; (4) 980h 178; (5) 868c 

114; (6) 665k; (7) 870 16; (8) 566e 33; (9) 110 157; 
(10) 462 85; (11) 909 23 / 6 1949. 

Hyacint, 
Hyacinthus, Muscari, Scilla 

dyrkes som prydplanter i de fleste haver på 
grund af de smukke og vellugtende blomster. 

ALM. HYACINrH 1648ft, Hyacinthus orientalis, 

danner en reg- til cylinderformet klase af store 
blå, rs;)de, gule eller hvide blomster. Ifs;slge sag
net blev skrifttegnene (h)ya fundet på blom
sterne af en liljevrekst, der groede frem af den 
grreske yngling (H)yakinthos' blod. 
Mange dialektformer og fordrejninger: h(j)jen

sint og sinta Bornholm, eksende Als, desend 

Langeland, m.fl. - N(j)gne b(j)rn 1909ft .IErs,S og 
blå b(j)rn 1928ft, svibel Sjrelland, Falster også 
om andre ls,Sgvrekster i haver, morgenklokke 

Agerss;), blusinder Rs,Ssnres. 

PERLEHYACINTH 1876ft, Muscari botryoides, 

har en smal tret klase af små blå, reg- eller 
kugleformede blomster. 
Druehyacinth 1648ft, blomsterstanden drue
klaselignende; muskathyacint 1834ft 0Fyn og 
stivelsesblomst 1834-43, dufter som krydderiet, af 
ls,Sgene fik man en stivelse; kuglehyacint 1839-
1907, perleblomst 1841ft, Jylland, sukkertop 

1851-1903 om hvid varietet; munketop Born
holm o. 1870, munke kaldes mange planter med 
blomsterhoved på ns,Sgent skaft, se Blåhat bd. 4; 
fattigb(j)rn Ss,Snderjylland o. 1870, 0Jylland o. 
1890-1914, n(j)gne drenge Fakse o. 1890, vaj

senhusb(j)rn Horsensegnen o. 1900, fattige drenge 

og blå drenge Vejleegnen 1912-14, Ss,Snderjyl-
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land, n(j)gne b(j)rn .IErs,S, fattiggårdspiger Ss;snder
jylland o. 1920, fattighusdrenge Korss,Sr, bonde

pige Brs,Srup SJylland, munke Fyn og perle

munke Bornholm, se ovenfor, perledreng Vend
syssel, blå perler NVJylland, NSjrelland, prceste

perler Tåsinge 1913, krceller ( = perler), blå

krcelle Ss,Snderjylland, prcestebukser Fyn o. 1900-
25, sml. Lyng bd. 3; musehale, rottehale ./Ers;). 

SKILLA 1793ft, Scilla sp., stjernehyacint 1697ft, 
blomsterbladene stjerneformig udsprerrede, blå

top 1876ft, blåstjerne 1883, blådrue 1903, klok

kehyacint 1926, himmeln(j)gle Bornholm, ellers 
navn til kodriver bd. 3. 

KLoK.KESKILLA, Scilla non-scripta, med tem
melig store ms;)rkeblå og klokkeformede blom
ster i en nikkende klase; undertiden forvildet 
fra haver. 
Vild hyacint 1838, klokkehyacint 1856ft, perle

hyacint Aalborgegnen o. 1870, blåtop Falster o. 
1870, skovhyacint 1897ft, (j)llebr(j)dshyacint Ribe 
o. 1920 var »simplere« end 'regte' hyacint; ucegte 

hyacint Ss,Snderjylland, blå drenge VFyn. 

ITALIENSK SKILLA, Scilla italica, har en tret kegle
eller regformet, himmelblå blomsterstand. 
Blåstjerne 1906ft, blål(j)g 0Jylland, blå drenge 

VFyn, Ks;sgeegnen, blå får Odenseegnen 1920, 
prcestekokker Fyn og prcestepik 0Fyn, begge ef
terled = penis efter blomsterstandens form; 
prcestemunke N0Fyn. 
På Frers;)erne kaldes Scilla verna blålilje. 

LITTERATUR: 689 1,735ff og 2,86-88,552-54; 751 

213. 

A.NvENDELSE 

Blomsterduften kan i lukket rum forårsage ho
vedpine (1). 
Simon Paulli 1648,69 (efter Dioskurides): ls;)gene 
hindrer, at unge menneskers hår vokser »på 
nogle steder«; ls,Sgene behandles med vin til salve 
på hage og kinder for at få skregvreksten til at 
svinde ind, jf. nedenfor. 
Komponent i et middel for »blodspytten af !un
gen« (2). Skregvrekst ophs,Srer, når ansigtet gnides 
med ls,Sget opbls;)dt i vin (3). - Te af hyacinter 
bruges mod hestens blodstallen (4). 
I nogle folkemedicinske opskrifter er med »Scil
la« ment strandls;)g (Urginea maritima), som er 
hjemmehs,Srende ved Middelhavet. 
Bs,Srn trreder perlehyacintens blomster på tråd 
til »perlekranse«. 
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