Høst-Tidløs
Colchium autumnale

mund og svælg et par timer efter indtagelsen.
Giftstoffet anvendes i dag i arbejdet med planteforædling.
Bliver haven benyttet af meget foretagsomme
småbørn, bør man måske nok overveje, om man
vil invitere den nøgne jomfru indenfor.
Vil man gerne se den smukke blomst kan man
anbringe rodknolden i en skål med vand og på
den måde bringe den til blomstring. Det tilrådes,
at dække knolden med lidt porøs jord, for på den
måde, at sikre den mod småbørn og kæledyr.
Høsttidløs ses ofte i ældre haver, hvor de lyslilla
blomster er et smukt syn på tidspunkter, hvor
blomster er ved at blive sjældne.
På grund af sit giftige indhold er den i dag knap
så populær, men man bør holde sig for øje, at
forsigtig omgang med naturen altid er påkrævet
og at haven bliver meget tom, hvis der slet ikke
må vokse noget, der kan være usundt at spise.

Høst-Tidløs kaldes ofte ’nøgne jomfruer’.
Den har krokuslignende lyslilla blomster, der
blomstrer sidst på sommeren.
Der er ingen blade at se, når planten blomstrer.

Den blomstrende høsttidløs ligner en krokus,
men burde ikke kunne forveksles eftersom de to
planter blomstrer på helt forskellige tidspunkter:
krokus om foråret, og høsttidløs sidst på sommeren.

Det har der selvfølgelig været. De var fremme
allerede i april og maj, men visnede bort i højsommeren, da de var færdige med at skaffe lys
og energi til rodknolden, der kvitterer med blomster i august/september.
Den stammer fra det sydlige Europa og træffes i
Nordafrika og det vestligste Asien,
Den har en lang historie som medicin mod gigt,
og har været brugt til aflivning af dyr.

Middelalderhaven fakta:

Navnlig skulle gigtmedicinen være virksom, hvis
den tilsættes lidt pulveriseret hovedskal!

Høst-Tidløs ses i haver, ved flere kirker,
den kan klare sig i både græsplæne og
perlegrus.

Den vokser fra en rodknold, der indeholder giftstoffet ’colchinin’, der er dødeligt ved indtagelse
af blot 4 gram.
Forgiftning mærkes som en brændende smerte i

