
(3). - Med hrender til br!,'lde, • så myldrende 
r!,'lde, • din soldug her reder småfluerne op Jeppe 

Aakjru (4). 

LITTERATUR: (1) Landets Poesi 1916,31; (2) 789v 

96; (3) 118 95; (4) 1002i 31. 

Viol, Viola 

Den danske vildflora har et dusin arter, st!,'lrste
parten af det etnobotaniske stof samler sig om 
MARTSVIOI.JEN, Viola odorata, med de hjertefor
mede blade og i det tidligste forår m!,'lrkt blå
violette, s!,'ldtduftende blomster; den er nreppe 
oprindeligt vildtvoksende, men almindelig ved 
beboede steder under hrekke og på grerder, 
gr!,'lftevolde og skovbryn. 
Viol o. 1300ff (violre, o. 1450 fyoell) af det la
tinske slregtsnavn fra grresk ion med ukendt op
rindelse; fiol Angel, VFyn, SSjrelland, Falster, 
fiola Bornholm, lammeleger VJylland, Thy må
ske fordi den gror, hvor får og lam grresser; 
fuglenreb Bornholm, st!,'lvvejen og ringen af st!,'lv
knapper er sammenlignet med kortnrebbet fugle

hoved. 
Martsviol 1647ff, tormånedsblomst (= marts-) 
1546-1905; marieblomst 1885 og Marie med 

barnet SVJylland om st!,'lvvejen og de sammen
voksede st!,'lvknapper; skadeleger og kukmands

blomme Jylland, også til stedmoderblomst (s. 
285). 
MARKVIOL, Viola canina, med blå og lugtl!,'lse 

blomster og hvidlig spore er almindelig i krat, 
på t!,'lrre marker og bakker. 
HUNDEVIOL 1688ff, 0Jylland, dyrenavnet nedsret
tende i forhold til den »rigtige« (duftende) viol; 
koldeurt, -blomst Bornholm, anvendt mod kold
feber = malaria. (1). 
Frer!,'lerne, til skovviol (Viola silvatica) og eng

viol (Viola palustris) : blakolla, -hatt ur o. 1780ff, 
batablat5 om plante med revnet kapsel, dens tre 
klapper er bätanir = bådene, og fr!,'l mrende~e 
i dem (2). 

LITTERATUR: (1) 689 2,812-16; (2) 751 32f, 213. 

PRYDBLOMST 

»Plantes gerne i haver under trreerne eller ved 
grerder og plankevrerk, kun nogle få steder lader 
den sig finde vild på marken« (1648; 1), man 
dyrkede dengang blå, hvide, lilla og dobbelte 
martsvioler. 

Fiolstrrede i K!,'lbenhavn, til 1570 Violstrrede, fik 
navn efter de mange haver med navnlig et vreld 

Viol. Tegning fra Carl Andersen og H. Greensteen: 
Prosa og vers (u.å.). 

af violer, der lå her (3). Der er tradition for, at 
violeme i T!,'lll!,'lse park blomstrer f!,'lrst der på 
egnen (4). 
Martsvioler fra natur og have er forårets mest 
yndede buketblomst; »deres krydrede dufte i 
den lune brise af forår vrekker slumrende lrengs
ler og giver lokkende l!,'lfter« Johannes Tholle 

(5). 

Til o. 1875 plukkede man de f!,'lrste vårdages vi
oler på K!,'lbenhavns volde og glaciser; talrige 
b!,'lrn samlede dem til buketter eller stilkl!,'lse i 
små krremmerhuse og solgte dem for en skil
ling (6). 1967 solgtes på K!,'lbenhavns Gr!,'lnttorv 
ca. 26.300 buketter a ca. 10 blomster. Når b!,'lrn 
srelger buketter af violer og liljekonvaller ved 
Ryde jernbanestation Lolland, er det et sikkert 
forårstegn (7). Violerne bruges meget af b!,'lrn 
til kranse, diademer etc. - Plukkes kronbladene 
af, ses en figur, der tydes som jomfru Marie 
med Jesusbarnet (SVJylland; 8), jf. ovenfor og 
s. 285. 
Martsviolen var overgartner ved Det kgl. Have
selskabs have på Frederiksberg Carl Joh. Han
sens yndlingsblomst (9). 

LITTERATUR: (1) 697 144; (2) 81 1647,69; (3) 844 

25/4 1944; (4) 109 17/2 1933; (5) 285 1923,192; (6) 

417 17, 1876,415; (7) 107 1963. 

LJEGEMIDLER 
Harpestrreng-afskrifter o. 1300 og 1400-t nrev
ner 'violer' med brune (gyldenlak), hvide (lev-

279 



Violsadgere på Strrj)get, omkring år 1900. Elfelt foto. 

k!!lj) og sorte blomster (martsviol), men skelner 
ikke mellem deres lregeknefter (1): 
Kan anvendes for brandsår, knust som omslag 
for hovedpine, der skyldes drik eller mad; <luf
ten fra violkrans på hovedet vrerner mod hug
orme; knuste r!/ldder kogt med myrrha lregges 
på hede (bet::endte) S/ljne; knuste violblade blan
det med honning gnides på hovedets bylder, 
blandet med eddike lreger de al udvortes skade; 
afkog drikkes for bylder; knuses og lregges på 
blegner, knuses med eddike til drik mod bylder; 
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drikkes for maven, blomsterne eller saften ind
tages med vand mod lungelidelser og bl!llde rib
ben, samt sygdomme som f!/llge af t!/lrt blod, 
viol- eller rosenolie hjrelper mod b!/lrne hoste, er 
god for mange sygdomme; kommes i susende 
og smertende !llre, k!lller kroppen og giver s!llvn; 
drikkes eller indgnides mod spolorm; mod ho
vedskrel; knust som omslag på sår. 
For hovedpine gnides hovedet med violvand og 
fennikelsaft eller det pålregges knuste violer i vin 
eller eddike; den knuste plante blandet med vin 



Udtr<ek af violen eller dens rad regnedes for et effektivt middel mod hoste og brystsmerter. Maleri af 
Constantin Hansen: »En konsultation hos [<egen «, ca. 1860. 

lregges på sår, stiller smerter, saften uddriver 
materie og hindrer, at der dannes dS?Sdt kS?Sd (o. 
1450; 2). 
Eddikeafk:og af martsvjol drikkes for miltlidel
ser (1533; 3). 
Henrik Smid 1546ff (4) : violer syltet med eddike 
og sukker (»den, som ikke formår at kS?Sbe suk
ker, han må koge violer i vand«) anvendes isrer 
for epilepsi og koldfeber (malaria) hos bS?Srn, det 
»er en nyttig lregedom for fattige folk«. Violer 
samlet i marts opblS?Sdes i vand, blomsternes ud-

pressede saft koges med vand og sukker til en 
sirup, der stiller »den brrendende koldesyge« og 
sidesmerter, åbner maven, styrker hjertet, opblS?l
der pestbylder; blandet med kildevand gives den 
for patienters tS?Srst. Viololie, -vand og -eddike 
som omslag på tindingerne stiller hovedpine, og
så til omslag for »den hede lever«; viololie stil
ler strubens, brystets og lungernes »onde hede 
og skarphed«, krarnpe og vrerk »som kommer 
af tomhed«, er god for bylder. 
Simon Paulli 1648,144: af blomsternes saft til-
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beredes om foråret en s.irup, på apoteker et syl
tetj1lj godt for »brystets hidsige flod«, slukker 
»koldens hidsighed og brynde«. Man plejer at 
lregge tj1lrrede violblomster i pose over brystet, 
»thi de har fornemme krrefter til at vederkvrege 
hjertet«. Urten anvendes ofte af lreger i klyster 
»til at bl!1ldgj1lre bugen med« (mod forstoppelse). 
Bladene koges med kamilleblomster og katost 
til brystomslag for pleuritis (?). Frj1lene er gode 
for blreresten. 
Viol- og rosenolie blandes med voks til salve på 
bj1lrns tandkj1.Sd for at lindre trendernes frembrud 
(o. 1700; 5). 
Martsviolen hjrelper mod hoste, lindrer smerter, 
der skyldes trj1lske, urten giver blj1.Sdgj1lrende om
slag, frj1lene har svagt urindrivende virkning, ro
den bevirker opkastning og diarre (1800; 6). Af 
blomsterne fås violsirup og -eddike (7); blomst 
og fr!1l af martsviol anfj1lres i farmakopeen 1772, 
urten srelges endnu på apoteker; frj1lene kan an
vendes mod blreresten, blomsterne i krydder
pose (8). 

Mod trering drikkes violer og agilkefrjZS (ake
leje?) kogt med vinsten; violsirup i brrendevin 
anvendes til gurgling for »tungens hidsighed« 
(9), violte er brugt til gurgling mod halsbetren
delse (10), dekokt af bladene (»violvand«) til 
badning af skinnebenssår og hudlj1.Sshed (11). -

Martsviolens blomster virker urindrivende og 
slimoplj1lsende, violsirup indgår i en hostesaft til 
bj1lrn (12), afkog af hele planten med blomster 
kan bruges som skintonic til tj1lr hud, endvidere 
mod halslidelser, mavebesvrer og nattesved (13). 
NB. Violrod er farmaceutisk rodstokken af 
svrerdliljearter (Iris germanica, Iris florentina, 
Iris pallida). 

Martsvioler, som står natten over i indelukket 
vrerelse, er skadeligt for sundheden (1806; 7). 
Om foråret skal man spise den fj1lrste eller de 
tre f!1lrst sete violer, så får man ikke koldfeber 
( = malaria), feber og halsonde (14). 

LITTERATUR: (1) 343 27f,145f jf. 278f; (2) 348b 

42,81; (3) 703 30b; (4) 841 1577,72,115b,120,125b; 

(5) 82 25; (6) 739 2,103f; (7) 398 1806,204 og 1821, 

250; (8) 186 36; (9) 4880 113,206; (10) 64 21/2 1945; 

(11) 210 25/11 1953; (12) 599b 2,616; (13) 380 nr. 
23, 1967; (14) 488 4,1880,395; 488i 4,621; 466 176; 

483b. 

ANDEN ANVENDELSE, SYMBOLIK 

Ved kemiske forsj1lg har man benyttet martsvio
Iens blomster til at påvise syrer og salte (1), de
res saft blandet med kobber giver en grj1ln maler
farve (2), et vinspritudtrrek kan anvendes til at 
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parfumere Iik!1lr (3). Gnides hrenderne med 
martsvioler eller bingelurt, kan de stikkes i ko
gende vand uden at blive skoldet (0Jylland; 4). 
Violblomster blev som duftgivere strj1let på gul
vet (1500-t; 5). - I H. C. Andersens eventyr Sne
dronningen (1844) er en silkedyne stoppet med 

violer. 
Blomsten symboliserer uskyld, blyhed, ynde, 
venlig dyd (Adam Oehlenschläger, Fiskeren 
1840). I visen »Fiolen blå«, sunget på Als o. 
1700, lj1.Sd et vers: Nu mrerk, min krereste, hvad 
jeg der så: der stod en frydelig, ja meget dyde
lig fiolen blå (6). 
Under 2. verdenskrig opstod slangudtrykkene 
viol og violplukker om cigaret- og cigarskod 
samlet op på gaden - man bj1ljede sig for at 
»plukke« dem. 

LITTERATUR: (1) 739 2,1800,103; (2) 739 2,104; 

(3) 480 48; (4) 161 1906/23: 2214; (5) 931 2,305; (6) 

944b 286f; (7) 725 20/10 1943; 85 100. 

POESI 

Små violer! hulde bj1lrn! som sj1ldt • medens for

årshimlen venlig dufter • under grresset, svalt og 
lunt og blj1.Sdt, • står og ser så fromt til Gud og 
dufter Adam Oehlenschläger, ved botanikeren 
M. Vahls d!1ld 1804 (1); små violer, o hvor sj1ldt 
• mellem grresset ungt og blj1.Sdt • frem I blåne! • 
Solen varmer Eders luft, • vemod suger Eders 
<luft • af den blege måne Oehlenschläger 1805. 
Fuglen synger hj1.Sjt i sky • over krempehj1.Sje, · 
men i dalen smiler bly • vårviolens j1lje B. S. ln

gemann 1816. Alle de violer blå • er hendes bru
depiger små. • Kom ud! kom ud! • thi bj1lgen er 
så k!1ln en brud Chr. Richardt (2). Blomster i 

vår, • milde violer i grj1lnsvrerets sk!1ld • smilende 
spår: • Sejre vi! livet, hvor solen frembrj1ld J. C. 

Brandt 1868. Violens duft bevidner bly, • at jor
den drager sj1ldt påny • sin moderlige ånde L. 

Brj>dtcher (3). 

I solsmil om stammernes sj1.Sjler • violerne gror 
Lauritz Larsen (4) - vilde violers duggede flor, • 
der flj1ld som en blånen bag hegnet Grethe Helt

berg (5); en Iillebitte bid • af himlens blånen • 
vokser på skrrenten • mellem tjj1lmebuske. • Midt 
i den · har de sj1lde solskinsstråler . tabt nogle 
smil, • så tindrende og gyldne Annelise J(/Jrgen

sen (6), skråninger • hvor violerne • om foråret • 
1!1lfter deres triste bameansigt • op ov~r det 
grj1lnne Grete Bendix (7). De nikker frem imel
lem tåmets stene • så milde, glade, fine, fromme, 
rene Poul Hedemann (8). Du dufter ikke fyrig 
hed, • du pranger ikke stor og bred • men knop
pes i det lave, • dog ved jeg ingen duft så fin, . 



så frisk, så rig, så krer som din, • du vårens mor
gengave Vilhelm Gregersen (9). Martsviol, med 
<luft, som lreger, • og med blade, som fortreller • 
tyst om kys af muld og sol - · martsviol! •· 
Martsviol - • du er vårens barne!7Sje • lukket op 
blandt stille, blide • anemoneforhrengs hvide 
skrerme • om din gr!7Snne vugge Johs. Wiberg 

(10). Et m!'lrkeblåt !'lie • åbnet på klem, • skin
ner mod grressets • visnende brrem. ·· Bare et 
smil • i vejkantens krypt. • Den, <ler vil se det, · 
må h!'lje sig dybt Olat Andersen (11). Lille 
skrelmske pige!'lje, • smilende viol. • Duft af dine 

lreber · mig omb!7Slger • og jeg f!'llger · tro din 
korte blomstringstid H. Thortsen (12). 
Du er pigelig blå og uendelig mild • som for
årets f!'lrste violer • på Vestre Kirkegårds skrå
ni,nger • ned mod banen Harald Herdal (13), dit 
hår er en plrene violer • med skilningens grus
hvide sti. · Jeg vil trrede - blandt l!7Ssslupne fo
ler • min hestehovs indsegl deri Thorkil Bartod 

(14). Her hun står i dine kvinders trette kreds, • 
sk!'lnt prregtig ej, som rosen mellem liljerne: • 
En bly viol, i grresset skjult, men s!'ld af <luft 
Adam Oehlenschläger, Helge (1814). 
Violen åbner sit visir • for forårssolens stråle 
Otto C. Fr/mss (15); tidlige sommerfugle . gyn
ged violemes kyse Viggo Stuckenberg (16); vio
lerne under tj!'lrnen • har nreppe synlige m!'lrke
blå kyser. • Deres <luft, • den ubeskrivelige, • 
anes kun som et lavmrelt l!'lfte . om forår. •· Nu 
brygger violerne i deres skjul • på <luften vi bare 
aner, • den ligger i luften • som en henåndet mu
sik, · et uudsigeligt ord Olat Andersen (17). 
Man bringer mig violer. • Hvor de dog dufter! • 
Nej, nu overfalder de mig! •· Violer, • hele bry
stet spiler sig ud, • det stormer altfor strerkt ind 
på mit hjerte Johannes V. Jensen (18). Jeg vrel
ger mig violer, • violer til rnit hår, • et bundt af 
fryd og farve, • en <luft af muld og vår! Gudrun 

Andersen (19); Dens blå har en rigdom som 
det dybe natteblås, • den drak det ved kvreld og 
sprang stille frem i solen. : Og sol og nattehim
mel, som ellers aldrig sås, • de m!7Sdes dog ved dag 
i violen. ·· Dens <luft bringer bud fra deres sjrel, 
som er musik. • Et pust - kun svagt og angst for 
hvad det rummer Helge Rode (20), så underlig, 
så kysk og karsk en <luft • fra denne vilde, m!'lr
ke blomsterklasse. • Den g!'lr mig visionrer. Min 
dr!'lmmersjrel • fortoner i en lrengselsblå ekstase 
Thorkil Bartod (21); jeg b!'ljer mit ansigt mod 
skålen: · å, <luft af viol! • Violer, som du har 
plukket · i lykkelig sol! •· Og fylder violernes 
ånde • mit sind og mit savn, • så brerer nu duft 
af violer • for altid dit navn. Marin.us B~rup 
(22). Violer plukker man til klare krus; • be-

strenkt med dråber dufter de så friske • - da 
skrelver s!'ldt vort sind i forårssus Marinus B~rup 
(23); sprede, knoppede violer • står og dufter på 
mit bord, •· sprede, bristende violer, . vårens 
f!'lrste svage spor · ånder sol i mine tanker, • 
hvisker svimle lrengselsord Jonna Riegels (24). 
Lille viol, dine farver, • blå som et metaloid, · 
varsler den kommende sommer, • varsler os hjer
ternes tid. •· Vårbrud i hjertet, <ler dr!7Smte • om 
krerlighed og om sol. • Lovsangen er du til vå
ren • lille metalblå viol Hans Werner (25). Den 
friske lille blå viol, • den sidder i sin gr!7Snne 
stol, • helt fyldt af sol • til hjertet inderst inde. • 
Den lader, som den er så lidt, • så kender vi 
dens <luft med et - • o, minde! • Et blik, et smil, 
en <luft forbi, · al livets forår var deri - . min 
blå viol-veninde Valdemar R~rdam (26). 
(I udlandet): Ved dit hjerte, der skifted med by
ger og sol, · lå det blåeste forår, den danske viol 
(a); hun havde ret. Hun ser, hvor vi forbrren
der, · vi blonde drenge, som går ud i ~olen • 
med tropeblomster i de hede hrender - • og håb
l!,is lrengsel efter martsviolen (b); lad mig beskue 
ild og sol, • til <luften af en blå viol • - den f!'lr
ste i et sjrellandsk hed! • mig kalder hjem til for
årsfred (c) Hans Hartvig Seedortf (28). 
Kun lykke ånder fra violens mund. • Et <luftigt 
krertegn kalder fint og l!,inligt, • mit f!7Srste, fjerne 
solskins-nu tilbage, • et minde om en lys og 
barnlig stund Marinus B~rup (29). 
Hvad var det, den dreng der fandt? . Se, der 
går han. - Er det sandt? • Rigtige violer? -
Lugt! • Alle samles. Nre, hvor smukt! • Stille 
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står de der og smiler • i det duftende minut. 
Valdemar R,prdam (30). 
Emil BS/lnnelycke, Violer (31); Harald Herdal, 
Forårsvioler (32); H. V. Kaalund, Til en Buket 
Violer; Mads Nielsen, Vår (33); Adam Oehlen
schläger, Violerne (1805). 
I digtet »Violen« af A. M. Gliickstad med me
lodi af H. C. Lumbye (Musikalsk Museum 1856, 
44) gemmer enkemanden en vissen viol blandt 
sine dyrebare minder om krerlighedens vår: så 
lreg kun i graven • hos mig du den blomst med 
det visnede l9lv; • i dS/ldningehaven • er jeg som 
violen blot st9lv. 

LITTERATUR: (1) 5 29/12 1804; (2) 766 111; 

(3) 114c 63; (4) 529b 60; (5) 64 28/6 1944; (6) 459 

22; (7) 58 45; (8) 354 43; (9) 307d 20; (10) 968 27; 

(11) 27e 12f; (12) 901; (13) 370b 48; (14) 48c 39; 

(15) 283 20; (16) 868c 89; (17) 27/ 16f; (18) 433p 

57; (19) 21 9; (20) 776 82; (21) 48/ 12; (22) 117e 72; 

(23) 117c 74f; (24) 768 13; (25) 960 7f; (26) 789d 

105f; (28) a 821g 119; b 821m 38; c 821m 14; (29) 

117g 19f; (30) 789m 30f; (31) 115b 61; (32) 370e 

39f; (33) 648/ 13. 

Stedmoderblomst, Viola tricolor 

Den uregelmressige blomst har foroven fire par
vis ens lyseblå eller blåviolette kronblade, det 
nedre kronblad er reg- eller hjerteformet, gult 

med sorte striber og en nektarspore. De fem 
gr9lnne bregerblade, (»stole« for kronbladene) 
har ved grunden små vedhreng, st9lvvejen er 
krum, foroven k9llleformet, fra to st9lvknapper 
rager vedhreng (nektarier) ned i sporen. Almin
delig på sandede marker, i haver dyrkes talrige 
storblomstrede krydsninger (V. X vittrockiana) i 
mange farver. 
På leret jord trreffes AGER-SIBDMODERBLOMST, 
Viola arvensis, med mindre, gullige eller hvide 

blomster. 
Navnet kendes på dansk fra 1688 (1648ff blot 
stedmoder) og må som en rrekke andre benrev
nelser vrere inspireret af haveformer, hvis store 
blomsters striber og pletter ofte har tydelige 
»ansigtstrrek« (S/ljne, mund), se Studier i modern 
Språkvetenskap 19,1956,42-60(1) og citater fra 
litteraturen s. 287; i nogle tilfrelde kunne det 
tolkes som en gnavent, vrissent, ondt minespil -
jf. skildringen af stedmoderen i mange folke
eventyr; »underligt er det ellers, at det altid er 
stedmS/ldre, der anses for at vrere så onde, man 
hS/lrer aldrig sligt om stedfredre« H. C. Andersen, 

Kun en Spillemand (1837); han kendte iS!lvrigt 
ikke navnets oprindelse, »den er slet ikke sted
moderligt behandlet«, men nrevner en af de se

kundcere tydninger: de to 9lverste kronblade er 
stedbS/lrnene, der må sidde på en stol (jf. oven
for), mens stedmoderens egne bS/lrn har hver sin 
og hun selv, ond og hadefuld (gul!) breder sig 
på de to sidste stole forneden; samtidig afrives 
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