
ber . rrekker sig og strrekker sig, · nikker flmt 
mod solen • • Solen, den brutale fyr, · sprrengte 
silkekjolen. • Sved den fine pigekind, • brrendte 
hele sjrelen ud • på de fire forflf.ljne Leo Estvad 

(19). Du er kvindelig moden, voksen og modig · 
som de r9lde tulipaner, • der står ranke og slanke 
. i haverne i Valby Harald Herdal (20); dine 
9ljne er smukke • og tungsindigt dvrelende · som 
to mflrke tulipaner, • der higende åbner sig mod 
lyset • i skyggen af dit dunkle hår Poul S t/)ren

sen (21). 
Tulipanen kom med et strerkere sind. · Dens 
farver er mrettet med ro og mod. • Den vajer 
som flag under vårens vind, • den blander sin 
flamme med lysets flod, • for den er frygtlfls 
fra top til rod Helge Rode (22). Se! Tulipaner · 
gror op af et bed. • Et rfldt geled! · - - Det 
smelder af flag og det blusser af rfldt: • en ar
bejderhrer har i våren jeg mfldt! • • Lrer af det 
blodrf.lde bed tulipaner! • Se, hvor de maner • 
og regger dit mod. • Blomster af blod. • Oprf.1-
rets hellige farve, der gror • op af den sorte, 
groende jord. • • Lenin, du ler • hånligt og stri
digt, • forfriskende nrer • i tulipanernes • rflde 
skrer Harald Herdal (23). 
Hans Ahlmann, Tulipaner (11); Thorkil Bar
fod, Tulipaner (17); Johannes Jf.lrgensen, For
årsvers (24) ; Kai Hoffmann, Hvide Tulipan (25). 

LITTERATUR: (1) 698 7; (2) 725 14/5 1900; (3) 

4330 81; (4) 433h 1916,93,96; (5) 65 4/2 1947; (6) 

64 14/ 6 1949; (7) 665k; (8) 417 nr. 42,1898; 397d 

74; (9) 425 llf; (10) 361 13. sml.,21; (11) 9 5f; 

(12) 9b 54; (13) 397c 27; (14) 295 71; (15) 367e 26; 

(16) 863 43; (17) 48d 70f; (18) 967/ 8; (19) 223 19; 

(20) 370b 48; (21) 888b 32; (22) 417 1913,359; 776b 

88; (23) 370c 70f; (24) 463d 5; (25) 386 16. 

Kejserkrone, Fritillaria imperialis 

Den kraftige oprette strengel brerer april-maj 
under en dusk lancetformede blade en krans af 
store hrengende, teg!- eller h9ljr9lde blomster. 
Hvert blosterblad har indvendigt ved grunden 
en stor hvid nektargrube, »her hrenger gerne 
nogle dugdråber så store som en stor perle, hvil
ken de også ligner, de ... har en sfld og liflig 
smag« (1648; 1). Hjemmehf.lrende i Iran, Turke
stan og vestlige Himalaya; alm. prydblomst i 
vore haver. 

Kejserkrone 1648ff efter blomsterstandens form, 
men sigter måske også til, at planten blev dyrket 
i Wiens kejserlige have som sit ff.lrste europreiske 

13• 

3 7. Corona Im perialis. 

Kejserkrone fra Simon Paul/i: Flora Danica, 1648. 

dyrkningssted; kejserlilje 1648; Jylland; kron

lilje 1648ff; NSjrelland, krone 1648; majklokke 

Lf.ljt S!llnderjylland, kejsertåre Hvalpsund, Sankt 

Peders tåre Himmerland og Judaståre Kregme 
NSjrelland, jf. legenden nedenfor; tjrerestikke 

Vendsyssel ve! på grund af den kraftige blad
dusk på et stift skaft; hrengekrone N og MSjrel
land, hrengelilje S0Sjrelland (2). 
I paradiset vendte blomsteme opad, men de 
blev hovmodige over deres skf.lnhed og Gud 
bf.ljede dem nedad; de blinkende tårer i bunden 
af hver blomst har planten grredt af sorg og an
ger (3). 
Bflrn suger nektardråberne op gennem et strå. 
Lflgene ff.lres ikke på apoteker og anvendes ikke 
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af heger, de kan imidlertid bruges mod livmo
derens sygdomme (1648; 1). 
Plantes på steder i haven, hvor man vil holde 
muldvarpe og mosegrise borte (3a). 
Mange blomster på kejserkronerne spår en 
frugtbar sommer (4), kornet bliver det år dyrt -
og vice versa (Fyn 1885; 5). 

LITTERATUR: (1) 697 49; (2) 689 1,614f; (3) 280 

17 /4 1960; (3a) 455 9/11 1974; ( 4) 548 8/5 1956; (5) 

19 157. 

PROSA OG POESI 
Den orientalske blomsterplante med sin hren
gende krans af små turbaner og en esprit af 
blade i midten Christian Elling (1), over kejser
kronen er der 0sterlandets fremmede eventyr
pragt ... Fra Gedser til Skagen, fra Esbjerg til 
Amager har den hejst sine strålende fjerbuskede 
faner [med] den ramme rovdyrlugt fra det lyk
kelige Arabiens telte (2). 
Ser du, hvad blomsten gemmer her: • en tåre, 
skjult for mrengdens blikke. • Så hj1Sjheds ydre 
glans man ser, • men hvad den skjuler, ser man 
ikke H. V. Kaalund (3); i havens gange, • hvor 
kejserkronens tåre • blinker i skjul (a), og kej
serkronens klokker hrenger • i stille fest ved de 
hvide lrenger (b), kejserkronerne står kvarterhj1Sjt 
med de lj1Sjerligt pjuskede toppe, der minder om 
palmer i blrest eller langhåret ungdom på ski 
med bart hoved (c) Valdemar Rr/)rdam (4). 

LITTERATUR: (1) 213 99; (2) 462 61; (3) 506c 140; 

(4) a 789s 22; b 789n 228; c 789v 13. 

L0g, Allium 

Frelles for lj1Sgarterne er en strerk lugt (indehol
der svovlforbindelser); de rj1Sdlige eller hvide 
blomster sidder i en skrerm, mellem skrermens 
grene findes ofte yngleknopper. 

Lr/)g o. 1450ff (lj1Sgh), oldnordisk laukr, navnet 
srettes i forbindelse med oldn. luka, bydemåde 
lauk 'strenge' og et svensk dialektord luka = 
slå, det kan vrere opstået under bj1Srns leg med 
det tunge blomsterhoved (med yngleknopper) 
som slagvåben (1); i stednavne, f.eks. Lj1Sgtved 
1230ff, Lj1Sget 1299ff (nu Sj1Sndermarken) ved 
Vejle, Lj1Sghj1Sj 1488 i Vejle amt, Lj1Sgager 1490ff 
i Vrads herred, Lj1Sgballe 1524ff i Voer herred, 
Lj1Sghj1Sj 1569ff i Olsker sogn, Bornholm (2). 

VILD L0G 156lff, Allium oleraceum, har halv-
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runde, mod spidsen flade blade, som hurtigt 
visner, blegrj1Sde blomster og spidse yngleknop
per. Almindelig i skove og på skrrenter. 
Fårelr/)g o. 1670-1700 og hundelr/)g o. 1670ff, V 
og NSjrelland, Bornholm - dyrenavnet betegner 
noget nedsrettende (i forhold til dyrket lj1Sg); kål

lr/)g 1793-1820, pibelr/)g Sjrelland, bladene er 
hule, grceslr/)g SFyn kan i tret bevoksning ligne 
grres. 

SKOVL0G 1769ff, Allium scorodoprasum, bliver 
hj1Sjere (40-80 cm) og har flade, i randen ru 
blade, svagt tvereggede bladskeder, violetrj1Sde 
blomster og runde yngleknopper. Temmelig 
alm. på samme steder som ovennrevnte. 
Grceslr/)g begyndelsen af 1400-t ff, agerlr/)g 1793 
og sandlr/)g 1793-1821, gedelr/)g, gederams, rams

lr/)g Bornholm 1882ff, både ged og rams henty
der til plantens strerke lugt. 

RAMSL0G 1775ff [ 1688ff: rams( e)] Allium ursi

num, kendes let fra de j1Svrige vildtvoksende ar
ter ved at have lancetformede, langstilkede 
blade, som vender undersiden opad, og en stor, 
noget flad skrerm af hvide blomster på et tre
kantet skaft. Hist og her i skove, navnlig nrer 
kysten. 
Rams er et af de reldste germanske plantenavne, 
hvis oprindelige betydning gik tabt, men sand
synligvis har relation til at planten lugter ramt 
= ilde (jf. engelsk ram = gedebuk); indgår må
ske i stednavne som Ramsing 1404ff ved Skive, 
Ramsdal 1467ff ved Mariager, Ramskov s.f. 
Holstebro, Ramskov ved Brande, Ramshj1Sj Lan
geland. - Skovlr/)g, hundehvidlr/)g og bjr/)rnelr/)g o. 
1700; Bornholm. Hundelr/)g 1847 Fyn, rcevelr/)g 

Lolland og gedelr/)g, gederams Bornholm er ned
srettende, vel på grund af lugten; pceglilje o. 
1700-1829, preg er navn til forskellige vand
planter, bl.a. svrerdlilje s. 227, spansklr/)g 1882ff, 
Arhusegnen, Bornholm, se s. 198, strandlr/)g 

Bornholm, blodpislr/)g Sjrelland, sml. s. 201, lop

pelr/)g SFyn anvendt mod utj1Sj (3). 
Med undtagelse af ramslj1Sg skelner lregfolk 
nreppe mellem de vildtvoksende lj1Sgarter. 

HVIDL0G o. 1450ff, Allium sativum, efter lj1S
genes farve; bilj1Sgene (»fed«) er indesluttet i en 
tynd hinde, de grumsethvide blomster med 
map.ge ynglelj1Sg sidder på et indtil meterhj1Sjt, 
massivt skaft. Lj1Sgene har en meget skarp og 
gennemtrrengende lugt og smag. 
Er som rj1Sdlj1Sg en meget gammel kulturplante 
og stammer rimeligvis fra Vestasiens stepper. 
Nresten hele forbruget indfj1Sres nu fra Mellem-
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