Liden Klokke
Campanula rotundifolia
Mange urter med klokkeformede blomster har
båret marianavne.
Farven blå ledte tanken hen på hendes øjenfarve
og hendes kappe, som kirken havde bestemt var
blå, uanset at folk almindeligvis havde mørke
øjne i Mellemøsten, hvor historien udspiller sig.
Blå var desuden en farve, der var svær at fremstille og derfor kostbar. Blomstens klokkeform
talte til fantasien, og blev til hendes fingerbøl,
hendes hætte, hendes nathue eller bjælderne på
hendes hest .

At Maria havde et ret lille fingerbøl skyldes
formodentligt, at man forestillede sig en kvinde med små, fine fingre, i modsætning til de
grove slidte hænder, der sidder på almindelige, hårdtarbejdende kvinder.
Maria bevæger sig over tid fra at være en fattig almindelig kvinde, der føder sit barn uden
tag over hovedet, til en forestilling om en
overklasse frue med dennes adgang til luksus
og privilegier.
Hvad Maria ikke fik i livet, har troende over
hele verden foræret hende siden: Kostbart tøj,
dyre smykker, blomster og dronningekroner.
Kun hendes uendelige smerte over sit barns
skæbne, har holdt sig uformindsket i mindet
om hende.

Liden Klokke vokser langs hegn, i krat på overdrev og på skrænter og på magre jorder. Den er
omkring 20 cm høj, og er hjemmehørende i vor
natur. Den blomstrer i juli.
Kronbladenes klokkeform giver planten et skær
af noget mystisk:
Kirkeklokkerne var af uhyre betydning i middelalderen. For det første var de ufatteligt kostbare,
desuden angav ringningen solens gang over himlen og fortalte mennesker, hvornår det var i orden, at tage et lille hvil fra kampen for det daglige brød, og vende tankerne mod det himmelske
med et ’ave Maria’.
Kirkens klokker blev omhyggeligt indviet, med
vievand og kostbare oljer, og lyden må have virket overvældende i en verden, hvor lydbilledet
var domineret af dyr og menneskers rumsteren.
Om blåklokken fortælles, at jomfruen en dag, da
hun rejser sig, taber himmerigets nøgler og sit
lille fingebøl, der falder ned på jorden. Der, hvor
det landede, voksede liden blåklokke frem af
jorden.

Middelalderhaven fakta:
Liden Klokke eller Blåklokke
Tilhører Klokkefamilien, en almindelig dansk
plante, som træffes overalt i landet.
Tema 6: Mariaplanter

