
Jens Thise (4), småper - det er det pvrige limd, 
. åkandeblade på himmelblåt vand Aage Bernt
sen (5); [Fyn] perle på havets • glinsende vove, 
• vårfriske grpnne • åkandeblad. • som en natur
ånd . pnegtig du stiger • op af det friske, · kp
lige bad Mads Hansen (6), som en grresgr!,'ln 
plet, når sneen må tp, • ligger et åkandeblad på 
den dybe sp, • ligger den vårlige fynske !Il Aage 
Berntsen (7). 
Akanden gynger i gyldenstykskjolen Viggo ';tu
ckenberg (8) . Som en fin, kinesisk kop • den 
midt i åen lå Harald H. Lund (9) - hendes fod
såler var netop så friske og k!,'llige • som åkan
debladene i Guldager brek Johannes V. Jensen 
(10). 

LITTERATUR: (1) 269b 2,445; (2) 237e 53; (3) 
766 10; (4) 892 33; (5) 67 64; (6) 332d 49; (7) 67b 
12; (8) 868 13; (9) 56] C 12; (10) 433 47. 

N0kkerose, Nymphaea alba 
har store cirkelrunde blade med dyb basal ud
skrering og smukke renhvide blomster, der med 
8-12 cm tvrermål er vor floras st!,'lrste; i ~':'':. 
åer, brekke og grave, mangler på Anholt, L~s~I, 
Samsp og .iErp; hyppig prydplante i haver Jg 
fiskedamme, som sådan omtalt allerede 1646. 
Tusinder af npkkeroseblomster er blevet plukket 
i Tåstrups!,'l til Arhus blomsterforretninger (1). 

Navnet åkande grelder i reldre litteratur Jg nuti
dig sprogbrug ofte både denne art og gul 
åkande, der har mange andre frelles folkelige 
synonymer (s. 194). 

•Åmanden•, illustration fra H. C. Andersens eventyr 
»K/okkedybet«. Folkekalender for Danmark, 1857. 

Tommelise på åkandebladet. Tegning af Vilhelm Pe
dersen til H. C. Andersens eventyr »Tommelise«. 

Npkkerose 1769ff lånt fra norsk, hvor n!,'lkken 
er et sagnvresen af hank!,'ln, som bor i s~er og 
elve. »I ordet 'npkkerose' for ... den st!,'lrste af 
alle danske blomster gemmes navnet på n!,'lkken, 
elvenes og str!,'lmmenes ånd, der i viserne dra
ger ungersvenden og ungmpen ved sit yndige 
harpespil, ligesom den rislende brek drager os 
med en lpnlig magt« (2); gribes en badende af 
krampe eller bliver hrengende i vandplanternes 
seje, slimede strengler, er det npkken, som vil 
tage ham - de lumske dammes skpnne hvide 
vandliljer kaldes derfor npkkeroser Gudmund 
Schutte (3). 
Nogle frellesnavne, således s,jJfrue MJylland 
1848, VJylland, og åkone 1887, tyder på, at 
disse vandplanter bar vreret knyttet til regte 
dansk folketro. »Amanden er en gammel, en 
stille, en underlig en med åleskindsbukser og 
skrelfisketrpje med gule åknapper i, siv om håret 
og andemad på skregget« H. C. Andersen, Klok
kedybet 1857; i hans eventyr Tommelise (1835) 
sejler den lille pige på et afrevet n!,'lkkeroseblad 
ned ad åen. 
Nymfea begyndelsen af 1400-t, stjerneblomst og 
vandrose 1835, moselilje og skumlilje 1888, kok
rose Strellev VJylland, kok ber i betydningen 
klump (frugtformen) (4). 

197 



LITTERATUR: (1) 996 13,1948,147; (2) 414 1878, 
804 (K. Jensen) ; (3) 813 85; (4) 689 2,123f; 634 
13935. 

L JEGEMIDLER 

Den knuste »rod« indgives med drik, »hvis kvin
den er meget arch« = gejl,vred (begyndelsen af 
1400-t; 1). Knuste blomster og pileknopper 
blandes med olie til salve for hovedsmerter 
(1533; 2). 
Henrik Smid 1546ff: olieudtrrek af blomsterne 
virker k~lende og s~vndyssende, lreger bylder 
som f~lge af »koleriske vredsker«, stiller smer
ter i bryst og lunger efter hoste, »udslukker na
turens lyst og begrer«, når genitalia gnides der
med. Sukkerudtrrek eller destilleret vand af 
blomsterne gives for »alle hede brrendende kolde
syger i pesttider«, mod svindsot, lever- og milt
lidelser, indre bylder, t~r hoste; slukker t~rsten, 
stiller diarre. Linnedklud vredet med et udtrrek 
tjener til omslag på hjerte og lever; »men de, 
som er karske og sunde, skal ikke ofte brugc 
nrevnte syltet~j eller vand undtagen de, som 
med munden har lovet, at de vil leve kysk og 
ende deres ' liv i kloster. Thi dette sukker og 
brrendte vand drreber og fork~ler f~dselens kraft 
og naturens indplantede begrer og g~r menne
sket kraftesl~s og uduelig til sådan gerning. 
hvilket dog såre få begrerer«. Vinafkog af rod 
eller fr~ drikkes mod menorre, linned vredet 
med det destillerede vand eller olien lagt på 
panden stiller hovedpine og giver rolig s~vn. 

Simon Paulli 1648,95f: af blomsterne tilbereder 
apotekerne syltet~j eller sirup, som virker s~vn
dyssende, det er også godt mod sredafgang i 
s~vne, hvis årsag er »hidsighed i livet«; dekokt 
af r~dder og fr~ anvendes ligeledes mod sper
matorre, endvidere for blodsot, menorre og leu
korre. Man skal vrere varsom med denne lrege
dom og ikke bruge for meget, thi så svrekkes 
ens krop og man bliver »til mands bestilling 
[ coitus] uduelig« (sml. åkande). Destilleret vand 
af blomsterne er godt til inddrypning eller om
slag for ~jensygdom og hovedpine, det stiller 
koldfeberpatientens t~rst. 
N~kkerose-vand er bestanddel af salve eller om
slag på tindingeme, »når hjernen er hidsig« 
(1600-t; 3). En olie af blomsterne bruges til 
indgnidning for hovedsmerter, på ryg og lrender 
mod heftige pollutioner (4) . Et vanddekokt af 
roden får håret til at gro (5) . Planten har k~
lende og smertestillende egenskaber (6). Blom
sten anf~res i farmakopeen 1772,57. 
Roden er givet k~er med lungesot og til syge 
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svin; vaskes hest med lud af rodens aske, får 
den et trettere hårlag (7). 
Se også åkande s. 195f. 

LITTERATUR: (1) 15 94; (2) 703 6a; (3) 1004 
1632,217; (4) 186 36; (5) 328! 2,247; (6) 398 1806, 
516; (7) 83 129,154,310. 

0VERTRO, SYMBOLIK 

Det bringer ulykke at plukke blomsterne og/eller 
tage dem med ind i stuen; man bliver »tosset« 
af at lugte til dem (Fyn; 1), der d~r snart en 
person i huset, hvor man har en n~kkerose 
(T~nder; 2), srnl. åkande s. 196. 
Gav karlen sin pige en n~kkeroseblomst, hyl
dede han hendes sk~nhed og uskyld (MJylland; 
3). 

LITTERATUR: (1) 519 120; (2) 161 1906/23: 
3092; (3) 783b. 

PROSA 0G POESI 

Som bellis på en eng stikker deres skinnende 
hoveder op af grresset, således dukker n~kke
roserne frem af s~ens blanksorte vand ... De 
store, hjerteformede åkandeblade flyder side 
om side med blomsterne, og når kastevindene 
jager hen over de m~rkl~vede trrekroner og slår 
ned, vender de alle bladenes rustr~de underside 
i vejret, så det glimter og lyner og ser ud, som 
om det var vildrellinger, der dykkede Svend 
Fleuron (1) . N~kkerosen hviler sin nakke mod 
b~lgerne og vender sit hvide, dejlige ansigt mod 
solen i en enfoldig, hellig ubevidst tro på, at 
meningen med livet er denne simple, sk~nne: at 
vrere til. Kaj Munk (2). 
Den pragtfuldeste af alle Danmarks vilde blom
ster ... dronningen i den danske blomsterverden, 
stolt og ensom hviler den på sin trone .. . Den 
er kold og utilnrermelig i sin klassiske sk~nhed, 
men beundret og elsket som ingen anden af 
alle vore vilde blomster. I tusindvis kommer de 
til byen i de varme sommerdage for at srelges 
på torve og gader, de dufter af å og mose og 
ligner gr~nne ålehoveder Jens K . J(Jrgensen og 
K . Hee Andersen (3), - en prrest set ovenfra 
med pibekrave, så han ligner en åkande Hans 
Bjerregaard (4). 
Fra dybets m~rke stiger op • en lang smaragd
gr~n navlestreng, • som flyder, rokker med sin 
knop • i str~mmens solskins-stukne seng. •· Den 
åbner sig en sommerstund • f~r solen med en 
k~lig pragt, • en mangebladet blomstermund, • 
som ånder vellugt af sin tragt Johannes V. len
sen (5). Slotsgravens vand står tung af plante-



vrev • og npkkerosers lys den sene aften Eivin 
Suenson (6) . 
I dammen rakte åkandeme • med tyste hrender 
• de lpnligt hvide skåle op mod natten. • Og 
natten drak begrerligt • af deres blege skpnhed 
Hulda Lutken (7) . Akande.::i vugger sin store • 
alabasthvide skål Otto C. Frpnns (8), npkkerosen 
med sin blege skål • forankret i en indsps mprke 
strpmme • lpfter imod mig s i n e svanedrpmme 
Hans Hartvig Seedorff (9). Du, min stille lotus
blomst, fra skovspens vand, • du svane, som på 
bplgen dig vugger; • sig, synker du om natten 
ti1 drpmmenes land? • Er det derfor, at din 
krone du lukker? - De åkander lyste fra skov
spens vand • med kror;er som svanedun brede ... 
.. De åkander lyste med drpmmende blik • og 
gyr_iged for sommerens vinde, . når drivskyer 
hen over vandspejlet gik, • de troede sig i him
len inde. .. Som åkandens blomst er og menne
skets sind, • det flyder på stemningers strpmme, 
· går solskyen frem for medgangens vind - . 
straks svrever mod himlen dets drpmme Vilh. 
Bergsrpe (10), drpmmen vil stige engang som en 
åkandeblomst • og legemliggpre dit flygtige smils 
trylleri Thorkil Barjod (11) . 
Og dit ansigt jeg så, som en åkande hvidt • og 
bpjet henover mig, tret ved mit, • og intet i ver
den var f pr så blidt. .. Som en åkandes hellige 
hvide rund, • der er vokset op af den skjulte 
hund. • Dets rpdder nåed vort vresens grund 
Helge Rode (12); undertiden vil vi tale forun
drede ord, • der fpdes af tavshed, betagende 
blide, • som åkander suger sig tunge og hvide . 
i hvilende vand, hvor de fredlyste gror Kai Friis 
Mrpller (13). Som Nilens !unkne lotus-dynd . dit 
hår er hyllet i en luft • af grer og grpde - livets 
brpnd • af bundlpshed: åkandens duft Johannes 
V. Jensen (5). 
Jeg griber ned i den kple • sp, der snrerer sit 
blomsterbånd • om båden - det er som at f ple • 
en havfruehånd i sin hånd Kai Friis Mrpller (14), 
brysteme smukke • halvtåbnede åkander sne
hvide vugge Hakon Holm (15) - og med sorte 
flpjelskolber • dunham'ren i en brrem af spidse 
siv ... Men ude på den stille flade vugger . åkan
dens blomst sin liljehvide pragt: • en harems
skpnhed, der af badet dukker, • trygt skrermet 
af eunukkers sorte vagt Otto C. Frpnss (16). 
Anton Andersen, Aakanden (17) ; Jean Anker, 
Nymphaea alba (18); Vilh. Bergspe, Huldrens 
Roser (1887); Johannes V. Jensen (5). 

LITTERATUR: (1) 237d 32; (2) 616 73 ; (3) 462 
123; (4) 76 40; (5) 433n 47f,55; (6) 870 36; (7) 566g 
29; (8) 283! 25; (9) 821 k 73; (10) 63 25 og 83b 

172f; (11) 48g 52; (12) 776 97; (13) 625 11; (14) 
625b 40; (15) 392 18; (16) 417 nr. 7, 1901; (17) 
19c 17f; (18) 33 12f. 

Berberis, Berberis vulgaris 
Lpvfreldende, indtil 3 meter hpj busk med tal
rige grene tret besat med oftest 3-grenede torne; 
de elliptiske eller regformede blade har 10-30 
fine tome i randen af hver halvdel; klaser af 
gule blomster, aflange smukt rpde brer. 
Berberis o. 1300ff, oprindelsen til navnet er 
usikker, måske fra arabisk; planten menes ind
vandret fra det indre Asien over Sydeuropa, 
navnet kom fra syditalienske lregebpger til vore 
urtebpger. 1648 oplyses, at berberis ikke er nre~ 
så almindelig som ribs eller stikkelsbrer, men 
mange »fornemme kvinder ved at nedsylte frug
ten« efter at kremerne er fjernet (1). Tprrede 
brer srelges 1672 på kpbenhavnske apoteker; o. 
1800 er busken meget almindelig i haver og 
hegn (2). 
Surtorn 1648-1907; ildtrre MSjrelland, koralbrer, 
-klase (3). 
Berberis er vrertplante for den meget skadelige 
sortrust (Puccinia graminis), der angriber korn
sorteme; den har efter 1903 vreret forbudt ved 
lov, nu er der antagelig kun få eksemplarer til
bage, ses. 201 ff. 

LITTERATUR: (1) 697 99; (2) 918 22,1915,729-80; 
950 156; (3) 689 1,185. 

B IERRENES ANVENDELSE 

1647 og o. 1800 (efter udskiftningen) anbefales 
berberis til levende lrehegn og i lystanlreg 

Berberis har vreret meget anvendt både til syltning 
og i madlavning. Titelvignet fra »KogeBog«, 1616. 
Kgl. Bibl. 
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