sted, Om Sygd. hos Planterne (1863)207-28; (34)
919 3.3,1866,207-28; (35) jf. 191 2,399; (36) 725
5/9 1937; 163 15/12 1938; (37) 163 nr. 21,1952;
455 9/9 1953; 401 8,1954,25-28; 950 157.

Valmue, Papaver
KoRNVALMUEN, Papaver rhoeas, har fire store
skarlagenr!llde kronblade, udstående hår på
blomsterstilken og kuglerunde fr!llkapsler. K.01,LEVALMUEN, Papaver argemone: mindre ildr!llde
blomster, lilla pollen og kl,'llledannede stivhårede
kapsler; GJERDEVALMUEN, Papaver dubium:
m!llnjer!llde kronblade og tykkere, glat kapsel.
Forhen meget almindelig på dyrket jord, diger
osv., sikkert indshebt med urent sredekorn allerede i oldtiden (1).
OPIUMSVALMUEN, Papaver somniferum, er
hjemmeh!llrende ved Middelhavet, i det hele
stl,'lrre og blådugget, med hvide, violette eller
r!llde kronblade. Nu som for 300 år siden dyrket som prydplante i haver (2), men også til
produktion af en spise- og teknisk anvendelig
frl,'lolie, opium og »birkes« (de ristede fr!ll på
franskbr!lld o.a. bagvrerk), således ved Kl,'lbenhavn (1839 ; 3), Sl,'lnder Omme, Vorbasse, Eg,
0lgod, Jyderup og på Grindstedegnen (1935-36;
4), under 2. verdenskrig mange steder; 1941 udgjorde arealet knap 100 ha (5), 1958 1.482 ha,
1961 241 ha, 1971 blev h!llstet 2.584 t. fr!ll på
2.554 ha. Kapslernes mrelkesaft kan have et relativt hl,'ljt morfinindhold (1972: ca. 1.7 mg pr.
kapsel); stofmisbrugere stjal kapsler fra marker
ved Vordingborg, hvilket gav anledning til overvejelser om forbud mod avlen eller påbudt dyrkning af sorter med lavere morfinkoncentration
(5a). - Fr!llene kunne som kommen bages i br!lld
og var »lystige i al slags mad « (1500-t; 6).
Navnet valmue kendes litterrert fra o. 1300 som
walmughre, walmure; val måske til norsk vale =
dyb s!llvn, jf. dansk valen = f!lllelsesl!lls, eller
det reldste navn var mo, mue etc. og forleddet
karakteriserer planten som vrelsk (fremmed),
sml. valn!lld, valbirk; i begge tilfrelde var rimeligvis tale om opiumsvalmuen. Efterleddet
kan sproghistorisk förbindes med norsk dialekt muga, mue = dynge, hob og har formentlig også betydet k!lllle, c!er sigtes i så fald til den
store frl,'lkapsel, der måske af b!llrn blev brugt
som slagvåben. Forvanskninger: malvue, malmue, olmor, omtydet til volmerrose Himmerland, Mors.
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Mankop 1601ff, månekop, mannekop, mdneså
V og SJylland, jf. tysk mohnkopf 'valmuehoved' (kapslen) ; kornrose 1648ff, VJylland , klap(per)rose 1649-1891 fra tysk klatschrose, -mohn,
som skyldes bl,'lrneleg, se nedenfor. Storkeurt o.
1700ff Jylland, Fyn vist til norsk dialektord
stork
klods (om knoppen eller kapslen).
Agersilke 1772ff Bornholm efter de silkebll,'lde
og glinsende kronblade, rugtulipan 1777, kokkeurt 1796ff, 0Jylland, lErl,'l; kok = !dump, der
sigtes snarere til kapslens form .
Optegnet efter o. 1870: mannekok Herningegnen, rr,Me kokker Fyn o. 1880, hanerose ved
Hiller!lld; blcerrekok Als, til bladre
brrege,
når bl,'lrn blreser mod et stramt udspilet kronblad, hl,'lres en brregende lyd, eller knoppens to
bregerblade skilles med et let tryk som fårets
lreber, når det brreger; storkerose VSjrelland,
vild tulipan Randersegnen, SFyn, hestetulipan
Sl,'l!ler!lld, forleddet nedsrettende ligesom i snogetulipan Ml,'ln, snogerose Fyn, snogeblomst SFyn,
SSjrelland, snogeurt Fyn, Langeland, helvedsblomst, Vendsyssel, troldblomst, -urt og -heks
Sams!ll, hl,'ljr!llde blomster blev ofte sat i förbindelse med onde magter ; som ondartet sredukrudt
fik valmuen l,'lgenavnene /andens bloms! Himmerland, /andens urt Drej!ll og Birkholm, /andens tulipan Fyn, S!llllerl,'ld, 0M!lln, Bornholm,
tandens pceon MSjrelland, tandens <)jne NSjrelland, /andens nathue Tibirke, Helsinge - bregerbladene kan skubbes af som en hue, /andens
skarlagen Ml,'ln (skarlagen = Jet klrede til vregtreppe eller sengedraperi, men ve] også efter
blomsterfarven), /andens skofedt Falster måske
fordi knuste kronblade efterlader en blåsort saft;
dr,;dfceld Salling skal hentyde til misvrekst og
dl,'ld. Soldater Arhusegnen o. 1870, blomsten
blev måske sammenlignet med landsoldatens
r!llde uniform, jf. r<)dmand Rads herred o. 1890,
r<)dhat Anholt, r<)dmysse Sejerl,'l 1894, til mytst>
hue, r<)de eller r<)dhovede drenge, r<)de t<)se
Fyn, Sjrelland, t<)se og drenge Roskildeegnen om
henholdsvis de r!llde og (sjreldent) hvide blomster; sk<)ger SSirelland, Om!ll; spansk hesteblod
0Fyn, spansk blod Nyborgegnen, spaniolernes
blod Langeland, se nedenfor. Vadmelsrose V og
0Sjrelland, vadmelsurt Sejerl,'l 1894, vadmelshue
Bornholm: efter en god hl,'lst havde bonden råd
til at k!llbe sig en fin »hvedehue« af skind, men
efter en dårlig (som f!lllge af mange valmuer)
måtte han n!lljes med sin gamle vadmelshue ;

=

=

=

Overfor: • V almuegruppe f ra Strandm~llehaven «. Maleri af Anthonore Christensen, 1892. Statens M useum
fo r Kunst.

Detalje af B. Thorvaldsens relief »Natten med sine bi/!rn•. I englens hår er flettet valrnuekapsler som et
si/!vnsymbol. På siden overfor: Kornvalmue. (EH).

silke, silkeurt, -blomst, -tulipan og -hue Bornholm. Klokkeurt Sams!?! o. 1870 måske af kokkeurt; knaldrose 1899 jf. klaprose ovenfor; rrj)r
mig ej Sjrelland - ved ber!?lring falder kronbladene let af; dolkenrose R!?lsnres NVSjrelland, måklump (fr!?lkapslen). Torske til norsk dolk
denblomst 0Jylland, blomstens farve sat i forbindelse med lynild; blindeblomst Broager Als
og blindeurt Koldingegnen har uvis oprindelse
ligesom krampeblomst Falster. (7). ·

=

LITTERATUR: (1) 443 360; (2) 697 1648,309; (3)
318 170; (4) 64 22/7 1935, 26/8 1936; (5) 44 102;
(Sa) 64 20/7 1973; (6) 841 1577,15b; (7) 689 2,18085; 1014 32,1939,47; 107.
BLOMSTER AF BLOD, ANDEN OVERTRO,
VEJRVARSLER

Kapslernes talrige fri?! bevarer spireevnen i lang
tid. Under gunstige forhold kan en mark derfor
uventet blive helt blodr!lld af valmueblomster.
Omkring Nyborg var (navnlig i Vindinge sogn)
kornet i juli ofte skjult under valmuer, sred udskibet fra byen blev betegnet som landets dårligste (1). Nyborgegnens dybr!llde valmuer forklarede man derhen, at de opstod af blodet fra
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faldne under slaget med svenskerne 14. november 1659 (2); tilsvarende fortrelles om valmuerne
på Nakskovegnen (3). Ifj1llge sagnet blev valmuerne ved Nyborg f!llrst bemrerket efter de spanske lejetroppers ophold 1808 (4); da de sejlede
fra byen, efterlod de ca. 600 andalusiske hingste, og blomsterne skal have bredt sig fra stedet,
hvor en flok sloges og drrebte hinanden (5) eller
der, hvor spanieme selv slog hestene ihjel og
blodet fl!lld (6): En stolt kul!?lr! men de er også
g!?ldet med andalusisk hingsteblod H. C. Ander- ·
sen, O.T.1836 (7). Valmueme kan vrere f!?lrt til
egnen med spaniernes hestefoder.
På en bestemt mark ved Clausholm, Randersegnen, gror usredvanligt store og m!?lrker!?lde
valmuer; her skal en spansk soldat henrettet for
opsretsighed ligge begravet (8). Oehlenschläger
fortreller i Langelandsrejsen (1805; Aftenvandring) , at valmuer vokser frem, hvor mand
drrebte sin far ved hulvej. N. F. S. Grundtvig
hentyder i en salme til en (katolsk) legende:
valmuer spirede frem af Kristi blod under Golgatha, siden bliver blomsten et symbol: den
helbredende, syndsforladende livsurt (9). Valmuer »med hvid tegning, der danner et kors i
[kron-]bladene<<, kom frem ved H!?ljer, da ty-

skerne havde fordrevet de danske farver (9a).
Sml. citater fra poesien s. 209f.
De folk, der bor på månen, holder flagermus
som k!,'ler og valmuer som korn, derfra er begge
kommet ber til jorden (10) - dette er rimeligvis
opstået som en forklaring af navnet måneså. I
H. C. Andersens eventyr De vilde Svaner (1838)
bliver forheksede tudser til valmuer.
På Birkholm ved Tåsinge bliver b!,'lrn af forreldrene advaret mod at plukke blomsterne af
»fandens urter« (11). Lugter man tre gange til
en valmue, får man krampe (12).
Valmuerne begynder at blomstre, når sommerens f!,'lrste tordenbyger kommer (Silkeborgegnen; 13); lukker blomsterne sig, bliver det dårligt vejr (Salling; 14).
Valmuens kapsel er ofte anbragt på reldre gravsten som symbol for d!,'lden som s!,'lvnens s!,'lster
(jf. tysk schlafmohn); Thorvaldsens engel »Natten« brerer kapslerne i sit hår.
LITTERATUR: (1) 136d 1837,209 jf. 267; (2) 941g
184; 280 30/9 1956; (3) 151 21,1948,413; (4) 94 20,
1895/96,274; (5) 28 42; (6) 522 39f; 107 1940; (7)
22 47f; (8) 107 1961 (o. 1930); (9) 754b 212f; (9a)
286 1,1887,553; (10) 488 4,1880,366; (11) 519 113
(1928); (12) 783b o. 1870; (13) 107; (14) 161 1906/
23:2474.
UEOEMIDLER

Harpestrreng-afskrifter o. 1300 (1): den bedste
til lregedom har hvide blomster ( = opiumsvalmue); når man ridser i den umodne fr!,'lkapsel, flyder saft ud, og denne indsamles, andre bruger saften af knuste kapsler. Fr!,'lolien
giver god smag, virker s!,'lvndyssende ligesom
dekokt gnedet på ansigtet; vild valmues saft
blandet med vin stiller diarre, kvinders blodflod, giver s!,'lvn og lindrer hoste. Knuste blade
med vin hjrelper for brevet svrelg og den onde
ild = hudsygdom. Kapslerne kogt med bonning og drukket giver s!,'lvn, fördriver hoste og
er god mod diarre og hreshed; blandet med rosenolie og gnedet på hovedet stilles alle smerter,
virker sj,'lvndyssende, anbringes blandet med
safran i !,'lre for !,'lrepine, med safran og kvindemrelk på f!,'ldder mod scabies, anbragt i anus giver det s!,'lvn.
1400-t: kan man ikke sove, gnides saften på tindingerne (2). (Opiumsvalmue) knuses og blandes med mrelk og havremel til vrelling, der spises om morgenen tre dage i trrek, hvis man lider
af s!,'lvnl!,'lshed; knuses med vin og bulmeurtfr!,'l til
plaster på hovedet mod svimmelhed. Den, som
fastende drikker plantens mrelk, får ikke »k!,'l-
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