
mod hoste (27a); plantens saft blandes med hon
ning til mundskylning for blegner (14a) og vin
afkog mod tandsmerter (12b); er komponent i 
sårlregende salve (80a). 
Hele planten har kraft til at uddrive menses, 
d\lldt foster og efterbyrden (1648; 3). Saften af 
»gule fiolblomster« gnides på pletter i \lljnene 
(4). 

Biorosten anf\llres i farmakopeen 1772. 

LITTERATUR: (1) 343 27; (2) 841 1577,73; (3) 697 

73; (4) 217 1807,8; 4880 215. 

PROSA 0G POESI 

Det er denne vidunderlige duft, så ren, så fin, 
så fuld af minder, der er årsag til, at gyldenlak
ken kan gribe en om hjertet som nresten ingen 
anden blomst Jens K. lf)rgensen (1). - Jeg t\'lmte 
et stort glas portvin efter at have holdt det op 
for lyset og glredet mig over den gyldenlak
dunkle gl\'ld Knud Poulsen (2). 
Gyldenlak lyser med ravets l\'ld, • m\'lrk som Ita
liens pige, • l\llfter sit breger af vellyst r\lld Olaf 

Gynt (3). Bag ruden ulmer gyldenlak L.udvig 

Holstein (4), men den m\'lrke gyldenlak, • den 
er så sk\'ln og sval, • gl\'lder i den dybe nat med 
r\7lde flammetunger. •· Gyldenlak, min hjerte
blomst, • din duft er r\'ld og tung ... •· Gylden
lak, min lidenskab, · mit vresens dunkle str\'lm. • 
blomst af blod og lrengsel, ingen storm og nat 
kan drrebe, • af rnit hjertes tungsind har • du 

suget liv og dr\'lm, • derfor gl\'lder du som ild 
og rav imod min lrebe Tove Ditlevsen (5). Er I 
små \llmme piger, · der op af jorden stiger • 
med hatte af plys • og gyldent solskinsdrys • og 
<luftens s\7lde gave • fra paradisets have? Knud 

Wiinstedt (6); brunl7ljede, tålmodige og gode! • 
Du mildeste, som vi i verden ved! • • En dråbe 
af den store sommers honning • sank gylden i 
dit solskinshjertes kalk Ludvig Holstein (7). 
Knud Wiinstedt, Gyldenlakker (8). 
»Gyldenlakken« af forf. Severin med musik af 
Aage Hansen er en populrer sangvals med om
kvredet: Men af alle blomster, små og krere, • 
elsker jeg dog gyldenlakken mest. • Fl\'ljelsbrun 
den brer' sit navn med rere, • og frernfor alt står 
den rnit hjerte nrer. 

LITTERATUR: (1) 587 13,1920,31; (2) 730b 145; 

(3) 316c 81; (4) 397c 115; (5) 199b 8f; (6) 976/ 52; 

(7) 397c 52-54: Sang til en gyldenlak; (8) 976/ 52f. 
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Reseda 

FARVEVAU, Reseda luteola, gror hist og her på 
marker og grerder, forvildet fra tidligere dyrk
ning som farveplante; bladene er lancetformede, 
de oprette indtil meterh\'lje strengler brerer !ange, 
smalle og trette klaser af gr\'lnlige til bleggule 
blomster. 
Vau 1688ft (farvevau 1793ff) fra tysk wau, plat
tysk wolde, måske beslregtet med plantens reldre 
botaniske navn Lutum. Svinehale, -rumpe 1688-
1914 efter blomsterklasens form ligesom katte

rumpe Bornholm; fransk gr<es 1773, plantens far
vestof indf\'lrtes fra Frankrig, se nedenfor; sk<er 

og hakkelssessk<er Bornholm også om andre far
veplanter (se engskrer bd. 4) og vel fordi man 
skar dem itu f\'lr afkogningen (1). 
Vau indf\7lres almindeligvis fra Frankrig, isrer 
Marseille, hermed farves klrede og hvidt uldt\'lj 
gult, gr\7lnt t\llj blåt (1761 ; 2). Plan ten blev o. 

1860 dyrket ved Horsens og K\'lbenhavn, en far
ver Linde ved Skanderborg fik prrernie af Land
husholdningsselskabet for sin avi, han solgte 
produkt og fr\'l viden om i Jylland (3) . 
Planten skulle sås i september og ruskes op med 
rod den f\'llgende sommer, når frugterne blev 
modne og bladene begyndte at blive gule; efter 
vejring bandt man strenglerne i små knipper og 
t\llrede dem i lofttrrek (4). - Det er stadig et af 
de vigtigste natulige farvestoffer (5), med Vau 
kan farves blåt, gult og olivengr\'lnt (6). 

GuL REsEoA, R eseda lutea, bliver ca. 50 cm h\'lj , 
har dybt delte blade og gule blomster; sjrelden 
på grresmarker og ved byer. HAVERESEDA,Reseda 

odorata, dyrkes som duftplante. 

Reseda af latin resedare = berolige, stille, lrege. 
De t\'lrrede blomster blev lagt mellem t\'lj for at 
g\llre det vellugtende (7), i NVSjrelland som 

vrern mod m\'ll samt ti1 r\7lgelse, hvor der stod 
lig, eller mod anden ildelugt (8). 

Vilh. Gregersen, Reseda (9). 

LITTERATUR: (1) 689 2,418f jf. 588; (2) 696 360 

jf. 322 1798,113-16 (dyrkn., gul- og gr!1)nfarvn.); 670 

(tillreg) 1,1801,430f og 433; 182 3.1,1805,131-42 

(dyrkn., farvn.); (3) 322 1804,423f og 1806,345f; 

398 1806,458f og 1821,528; (4) 688 2,1805,114; 512 

1895,5 (dyrkes ikke); (5) 599b 2,286; (6) 525b 22, 

946 17; (7) 531b 38; (8) 634 12024; (9) 307 7. 

Blad af den insektredende plante soldug. (N). 
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