
Skuddene er anf!/lrt i farmakopeen 1772. 
Asparges er blevet anvendt som urindrivende 
middel (3), mod vattersot (4), forstoppelse i mil
ten, til at uddrive bheresten og fremme menses, 
»har, sparsomt nydt, en fordelagtig indflydelse 
på avledåden« (1837; 5), men skal spises i store 
mrengder mod indvoldsorm (6). Roden lagt på 
l!/lse trender får dem til at falde ud (7). Spist mod 
gigt og endnu kendt som middel mod gigt og 
vattersot (8). 

LITTERATUR: (1) 343 55,125; (2) 697 25; (3) 398 

1806,327; (4) 187 4; 408 53; (5) 718 106; (6) 408 

43; (7) 4880 203; (8) 328/ 1,213; 599b 1,81. 

Asparges har atter sine r!/lde perler • spredt 
rundt omkring i danserindedragten Hans Storm. 

LITTERATUR: 863 30. 

Liljekonval, Convallaria majalis 

er i vore l!llvskove en almindelig forårsplante; 
klasen af hvide, duftende, klokkeformede blom
ster breres på spidsen af en strengel mellem (sred
vanligvis) to elliptiske blade. 

Liljekonval 1596ff, i!lljnefaldende hvide og vel
lugtende blomster blev kaldt liljer, det reldre 
botaniske navn var Lilium convallium 'dalenes 
lilje'. Indgår i Liljekonvalskifte (Lillcomfall
schift) slutningen af 1700-t i S!llnderborg amt, 
Liljekonval hedder et areal ved Nresekrer i Rin
kenres sogn. Majmånedsblomst 1534-1867, maj

månedslilje 1563, majlilje o. 1700-1826, nyse

blad 1775-1838, se nedenfor, klokkelilje o. 1860, 
pinseblad Ringk!llbingegnen, MJylland, se neden
for, bitte konval S!/lnderjylland og Slesvig (1), 
vårkonval (2). 

LITTERATUR: (1) 689 1,390f; (2) 283i 24; 148 6, 
524 og 7,73. 

LJEGEMIDLER 

Henrik Smid 1546ff: destilleret vand af blom
sterne drikkes mod udtrering og kraftesl!/lshed, 
når man har mistet mrelet; for edder, tarmvrid; 
styrker hjemen og hjertet, lreger sindssyge. 
Simon Paulli 1648,74: destilleret vand af blom
sterne og liljekonval-vin regnes for at vrere et af 
de bedste lregemidler mod apopleksi, epilepsi, 
svimmelhed »som når stuen eller jorden synes at 
l!/lbe om for en«; de t!/lrrede og knuste blomster 
eller r!/ldder er et godt nysemiddel til at uddrive 
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»den slemme uhumskhed, som er i bjernen, og 
det igennem nreseborene«. 
27. april 1641 beordrer Christian IV alle lens
mrend til »at samle så mange Lilia convalia, 

som der er at få, og en god del skovmrerker« og 
snarest sende dem til destillation i K!/lbenhavn; 
10. maj 1643 skriver han om det samme til Kor
fits Ulfeldt (1). 
Midler for epilepsi blev indtaget i liljekonvalvin 
(o. 1600; 2), t!/lrre og pulveriserede blomster sat 
med rav og kommen på brrendevin til badning 
af hovedet mod svimmelhed, apopleksi, kolik og 
lrederede sener (begyndelsen af 1700-t; 3), en te 
af blomsterne drukket for svimmelhed og epi
lepsi (4), preonkrerner kogt i vandudtrrek af 
blomsterne mod mareridt (5). Liljekonval-spiri
tus for »kolik eller [liv-]moderen« (1700-t; 6). 
Et udtrrek har aff!llrende virkning (7). De t!/lr
rede blomster sat på vin, som drikkes af »skran
tere i alle sygdomme«; modvirker krampe og gi
ver lind aff!llring (8). Blomsterne sat på brren
devin til en »konvalsnaps«, der blev tilskrevet 
srerlig opkvikkende virkning (SVJylland; 9) . Et 
brrendevinsudtrrek var godt for mavesvrekkelse, 
mod ford!/ljelsesbesvrer og kolik (10). T!/lrre 
knuste blomster indsnuses, for at nyset skal 
klare hjernen (8); indgik i snustobak som nyse
middel (11). - Blomster og brer er anf!llrt i far
makopeen 1772. 
Man b!/lr ikke anbringe for store buketter lilje
konvaller i sovevrerelse, duften kan give hoved
pine (7) . 
Lavendel og liljekonval-vand i vineddike, brren
devin etc. gives hest for kuller (hjernesygdom) 
(12). 

LITTERATUR: (1) Kancelliets Brevbji'lger 1640-41, 
455; Chr. IV's egenh. Breve 1641-44,338 nr. 282; (2) 
854 4,1936,88; (3) 4880 295; (4) 186 36; (5) 4880 

158; (6) 488 9,1888,384; (7) 739 2,1800,461f; (8) 718 

1838,200; (9) 854 20,1958,82; 634 11500; (10) 576 

8,1800,239; (11) 689 1,391; (12) 83 34. 

ANDEN ANVENDELSE 

Nathuer kan g!/lres vellugtende med et pulver af 
de t!/lrrede blomster (1648; 1). lndgik i »hoved
vand« = parfume (1735; 2). 
Uldt!/lj kan farves gult med bladene og blom
steme (3). 
Om foråret blev liljekonvaller stillet i vaser og 
buketter heraf hrengt op ved loftbjrelken (Him
merland o. 1900; 4), i VJylland (bl.a. Rind) 
smykkede man stuen til pinsemorgen med pinse
blade (5). B!/lm og koner i Hobro solgte bu
ketter for 10-15 !/lre (4), daglejerkoner gik om-

Liljekonval.(EH). 





kring i byerne og falb~d liljekonvalbuketter og 
skovmrerkekranse (S~nderjylland o. 1900; 6). 
Ved Ryde station på Lolland srelger b~m om 

foråret buketter af liljekonval o.a. blomster til 

togpassagereme. 
I 1600-t blev planten ofte f~rt fra naturen til 

»fornemme haver, hvor den tit ikke alene er i 
bedene, men også under trreerne, ved mure, 

grerder og plankevrerker« (7). 1907 blev i Odense 
stiftet en konvaldyrkerforening (8); planten dyr
kes nu i vreksthuse til salg ved juletid, fra Dan

mark blev 1948 eksporteret liljekonval-spirer til 
USA for ca. 30.000 kr. og til Sverige for 55-
60.000 kr. (8) . På K~benhavns gr~nttorv solgtes 

1967 ca. 838.350 stk. Odense salgsforening 
29.745 stk. Almindelig benyttet i brudebuketter. 

Liljekonvallen er dronning Ingrids og Anne
Maries yndlingsblomst (10) . 
En lille dreng så Jesus blive mishandlet og bad 

grredende soldaterne slå ham i stedet for. Man 
jog ham bort, men hvor hans tårer faldt, spirede 
siden liljekonvallen frem (11). 

LITTERATUR: (1) 697 74; (2) 4880 295; (3) 718 

1838,200; (4) 634 19188; (5) 328e 166; (6) 634 12358; 

(7) 697 1648,74; (8) 296 47,1931,101; (9) 164 7, 

1948,232; (10) 229 nr. 58,1958; 65 4/12 1964; (11) 

604 6/10 1936. 

POESI 

Små snehvide klokker med flid er st~bt . og 

stemt og d~bt • liljekonval A. l. Gejlager (1). 

Konvaller med dr~mhvide klokker Knud Wiin
stedt (2). Nu r~rer vårens rappe vind • påny 
konvallens klokkespil Sig/red Pedersen (3). Alle 

pauser lignede konvaller, • der skjuler deres 

bjrelder i de k~nne • og friske krremmerhuses 
forårsgr~nne. 0. l. Riisberg lensen (4). 
Liljekonval med de hvide kar, • r~gelseskar med 

den ~mmeste duft, • faste og skrere, som om de 
var • skabt af marmor og luft. • Liljekonval! Dig 
vil jeg kåre, • blomst for smil og den milde tåre 
Helge Rode (5). Konvaller! I vokser som skyld

frie vidner • om landet, der åbnes bag visnen 

og d~d, • hvor blomster er dr~mme på streng
lernes buer • og svanger med vellugt er dalenes 

sk~d Ebbe lahn-Nielsen (6) . Snehvid og sval, 

men din duft er så s~d; · rundet af sommerens 
livsfyldte sks;Sd • ejer du inderst al s~dme og 
gl~d. - • Hvor er du sk~n og jomfruelig skrer -

· dog er i dig så berusende nrer • det, der vil 
bruse af blod og begrer K. L.Kristensen (7). 

Liljekonvallen var sagte musik, • tindrende hvid 
og besnrerende skrer. • Fjern som en tone. Is
nende nrer. Ola/ Gynt (8). Gud har ikke skabt, 
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men dr~mt mig • til en satyrs melodier; • tu

sind anelser har t~mt sig • som en duft på mine 
stier Nis Petersen (9). Her skal de findes • i h~j

skovens haller, • hvor duerne kurrer • og kuk
keren kalder; • • hvor solst~vet sitrer • langs til
groede stier • og råen står rolig • mens lammet 

dier - - • • Vi skrelver og standser, • måske er 

vi d~de: • da mrerker vi duften, • der slår os 
im~de. • • Skovalfers ånde, • den evighedsklare, 
• konvalduft .. . så ville • dog underet vare! - • · 
Et evigt minut • og en menneskealder - • I skov

dybet dufter • de skjulte konvaller Valdemar 

Rl)rdam (10). Konvaller tyst i lunde stod • og 

kimed pinsens under ind, • en ungdom gik med 

blottet hår · og bar en lykke i sit sind Mads Niel

sen (11) . 

Liljekonvallen står brud i sit fineste lin Mads 

Nielsen (12). Du står så brevende og hvid · og 
jomfrublid og ene • på bordet i en vase, • som 

en piges unge, rene • og dr~mmeagtigt anende • 
og hemmelige tanker. • Du skrelver angst og 
blidt, som når • en piges hjerte banker lohs. 

Bang (13). Men hvad, om jeg hviskende kalder • 

på en pige, som sover her • med brystet som sky 
konvaller. • De lyser i måneskrer ... Poul ~rum 

(14). Det er din sjrel, der vandrer om i dr~mme, 

· hvis dybe lrengsler gennem l~vet str~mme • og 
vokser som konvaller i det dunkle Aage Matthi

son-Hansen (15) . Du er hvid som de rene sjreles 
· religion, og dine bedeklokker • minder om kon

firmander • med srenkede ~jne • mod et kirke
gulv. - • Angelus burde du hedde, • for du sren

ker dit hoved • som en nonne, • men dine ~jne 
brrender • under sl~ret. • 0, renhed, • du er bare 
en hvid synd Valdemar Vester (16). I s~de 

konvaller · fra skovenes dybder, • små nonner 
fra l~vkirkens • k~ligste krypter: . 0 smil mig i 
m~de, • du duftende sne! Chr. Richardt (17). 
Som rirnfnug skinner i skyggernes fred • skov

bundens vilde konvaller Viggo Stuckenberg (18). 
Så tyst og sart et smykke . er blostrets spinkle 

dråbe, · en dug på m~rkets kåbe, • et skrer i 
nattens skygge - • • Men hver en perleranke • 

mod jordens fugtiggr~nne • er dybe vellugts
br~nde, • der tryller sind og tanke Kirsten Aa

kjtu (19). Alverdens digte er ikke så sk~nne 
som liljekonvallens duft Grethe Heltberg (20). 

Valdemar R~rdam, Konval (10). 

LITTERATUR: (1) 297b 26; (2) 976d 59; (3) 707 6; 

(4) 435b 57; (5) 776c; (6) 425 36f; (7) 490e 86f; (8) 

316c 159; (9) 715c 20f; (10) 789q 46f; (11) 648d 37; 

(12) 648/ 29; (13) 45 25; (14) 994 50; (15) 585b 18; 

(16) 962 51; (17) 766 103; (18) 868d 2,372; (19) 1003 

33f; (20) 365e 22ff. 
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