
sinde, • at jeg i haven ville gå • for der en 
blomst at finde. • Jeg fandt den bag min mors 
hrek, · dens navn er vintergrek (14). En vinter
grek, en somrnernar, • en fugl foruden vinger, • 
en lille ven, som har dig krer, • en venlig hilsen 
sender (meget alm.). En lille nisse på potten sad, 
· og hvad han gjorde, det ved jeg ej, • men da 
jeg ned i potten så, • en vintergrek på bunden 
lå. - Bag busken fandt jeg en grek så spd, • jeg 
troede den var af kulde dpd. • Nu sender jeg 
den til dig, min ven. • Trel prikkerne små og 
gret fra hvem. 
Samlinger af grekkebrevsvers er trykt bl.a. fpl
gende steder: 19 1885,164--66; 794 191-92,122f; 
488l 1896,160ff; 135 19/3 1900; 351 1,1901,183-
89 og 32,1932,4~3; 488g 4,40-48 (o. 1900); 
166 1907,540; 65 24/2 1924, 7/2 1926, 16-19-20 
-22/3 1952; 885 2,1925-26,142f og 17,1941,75-
80; 549 1937,184; 986 4,1938,265-68; 210 19/2 
1949; 511 8-15-20/3 1952,3-10/4 1952, 4/3,1-
15/4 1959, nr. 16 1965; 380 nr. 15 1960; 517 
nr. 16 1960; Margit Brandt, Vintergrek og som
mernar. 1975. 
Navnet bruges også i overfprt betydning. Så
ledes blev et udvalg, som februar 1965 behand
Jede »buketten« af nye afgiftslove, kaldt Vinter
grek-Udvalget (15). 

LITTERATUR: (1) 64 4/4 1944; (2) 466 289; 830 
10,1888,47; 885 17,1949,71,75,78; (3) 864; (4) 634 
12748; (5) 854 2,1933,129ff; 466 289; 760 610-12; 
(6) 760 607; 101 181f; (7) 228e tb. 179; (8) 107 
1954; (9) 228e 1,1886-93,153f,447; 830 10,47; (9b) 
359 21,1911,94; Johan Lange, Primitive Plantenavne 
(1966), 25; (10) 783b; (11) 864; (12) 107 1951; (13) 
511 8/3 1951; (14) 517 nr. 16 1960; (15) 725 12/2 
1965. 

LEGENDE,EVENIYR, GÅDE, ANVENDELSE 
Ifplge en legende lovede St. Dorothea fpr hun 
dpde at sende mindeblomster fra himlens have 
til jorden; men hun dpde om vinteren, og en 
engel bragte denne lille hvide klokkeblomst, som 
blomstrer på hendes dag 6. februar (1), sml. s. 
218. 
Et eventyr fortreller om en kristen prinsesse, at 
hun afviste alle bejlere, også en hedensk hpv
ding. Men en morgen, da hun spadserede i ha
ven, kom hpvdingen og drrebte hende med sit 
svrerd. Hvor blodet randt, plantede en engel 
den lille hvide blomst (Fyn; 1). 
Et gammelt ord siger, at vintergrekken skyder 
frem juleaften (2) . 
Gåde: der stander en jomfru så hvid som sne, • 
når man hende ser, kan man ad hende le, • når 

216 

man hende betragter npje, • bli'r hun gul i sit 
pje (3). 
Vintergrekkens grpnne blade bundet om påske
reg under kogningen farvede dem i grpnne mpn
stre (NSjrelland; 4). 
Arets fprste vintergrek skulle spises, så fik man 
ikke koldfeber = malaria (Falster o. 1885; 5). 

LITTERATUR: (1) 19 162,163f; (2) 671 1959,134; 
(3) 488n 144; (4) 941e 46; (5) 830 8,1887,122; 546 
52,1964,103. 

PROSA 0G POESI 

En lille forkommen, hvid og grpn vintergrek, 
det er tegnet for alle blomster i verden og for 
hele livets cirkulerende vrekst Mogens Lorentzen 
(1). Er det en taktfulhed overfor vinteren, at 
sommeren begynder med blomster, der ligner 
sne? Eller er det en underfundighed? Nok er 
det: det er somrnerens endnu blege ansigt, der 
titter frem derhenne Kaj Munk (2), små hvide, 
lysende knopper titter frem mellem de halvt 
åbnede blade. Med et par dpgns pladrende tp vi! 
de vrere rede til at ringe sejren ind med deres 
glade små klokker Knud Hee Andersen (3). 
For hver gang de mpder os, kommer de os nrer
mere; deres hilsen er som et krertegn, et lpfte 
om, at vi endnu engang skal se foråret komme 
. .. når vi bliver gamle, ser vi tilbage, !ytter imod 
jorden og glreder os for hver gang vi hprer vor 
barndoms hvide blomsterklokker atter ringe vå
ren ind Jens K. h/Jrgensen og Knud Hee Ander
sen (4) - hele lagner af vintergrekker, som med 
hvide kinder indvarsler en vår, de selv aldrig 
skal se. Johannes V. Jensen (5). 
Uanselig og med bpjet hoved, som om den bad, 
står vintergrekken i havens stenhpj. Kigger jeg 
ind under de hvide klokker, kan jeg se den 
hvide plissering, og for fprste gang ser jeg den 
grpnne pastelfarve hvrelve sig over stpvdrager
nes strenk af sol som en fint stribet silkekuppel. 
Sne, sol og lpvspring lagt ind i den mest jom
fruelige af alle blomster. - Jeg knrelede foran 
vintergrekken i morges og blev rprt over at se 
et kosmos i den lille, ydmyge blomst, hvor vin
ter, hpst og forår stod tegnet i klokkebunden 
Halfdan Rasmussen (6). 
De fprste vintergrekker stikker hovederne op, 
<lydigt bpjede, som om de ikke turde se forårs
solen i pjnene Ole Vinding (7). Syv vintergrek
ker, syv små hvide normer, der bpjede hove
derne ligesom fordybet i en stille bordbpn Knud 
Poulsen (8); en klynge angrende nonner, der 
bodfrerdigt bekender deres synd: at have vreret 
altfor utålmodige og altfor tidligt givet sig livet 



i vold Knud Poulsen (9); små blokke af vinter
grekker, der hang bodfrerdig med de hvide ho
veder, som om de stod i skammekrogen eller 
bad om forladelse, fordi de så letsindig og for
hippet havde vovet sig så tidligt frem Knud 
Poulsen (10). Vintergrekkene ovre under reble
trreet underbygger indtrykket, de ligner grangi
veligt vandkremmede drenge i matrostpj og med 
nye sko, der klemmer. Hans von Folsach (11). 
Vintergrekken er i tiåret 1911-20 benyttet 50 
gange i 185 danske digteres poesi (12), i pvrigt 
kun et sted i religips digtning: af N. F. S. 
Grundtvig i lreredigtet Sandheden (1843?), hvor 
både Sommernar og Vintergrek nrevnes. 
Ren og skrer i uskylds hvide dragt • stod for
kynderen af vårens pragt, • sommergrekken, i en 
snedrekt have Frederik Schaldemose (13). En 
sne med grpnne stilke • han [ vinteren] til farvel 
os gav! • • Af vinterhvidt og forårsgrpnt • er 
»grekkens« dråber vreldet - • på skellet • der 
passer den så kpnt Chr. Richardt (14). Underlige 
blomst ved vintertide! • lifligt er dit lyse forårs
bud, • der skal varsle os, at vintren lider, • ringe 
våren ind og vintren ud! Chr. Henrik de Thurah 
(dpd 1898). Ser du ej ved hrekken • vugger vin
tergrekken • sine klokker alt i solens skrer. - Og 
som de lpnligt spired' over mulde • som vårens 
varsel midt i kuld' og sne, • de varsler håb i dp
dens vinterkulde • og gensynsglrede midt i sav
nets ve Vilhelm Gregersen (15). 
Vintergrek! Arets fprste blomst. • Trods is og 
sne og mprketid du kommer. • Beskeden hvid og 
grpn, • så simpel og så skpn. · Du nynner visen 
om den danske sommer Fredrik Nygaard (16). 
Du hvide slanke vintergrek, • der står så kpnt · 
med guld og grpnt • i kalken Valdemar R()rdam 
(17). Langs hrekken i min have • er mulden ved 
et kup • besat med stivet grpnt og hvidt, • en 
vintergrekketrup Aage V. Reiter (18). 
Du kommer for tidligt, du 1ille grek, • jeg fryg
ter for, at du fryser vrek, • thi end er det koldt 
og mprke dage • og kyndelrnisseknuget er end 
tilbage Mads Hansen (19). Nu letter våren taget 
lidt på arken • og sender ud sin due til forspg: • 
den hvide grek, som af sit sprede lpg • frempip
per under buskene i parken Otto C. F()nss (20). 
Men grekkenes skrelmske lighed med sne • er en 
rengstelig spprgen om hvad og om hvem, • er en 
sitren midt mellem at grrede og le, • er en bleg 
lille lrengsel, som vover sig frem • fra et pjenlåg, 
der står halvt på klem Helge Rode (21). 
Så vinterligt hvide de står, • syv-otte små spstre i 
flokken, • trykt sammen som frysende får Lud
vig Holstein (22). Den står så spdt i lpn - • det 
skind, den har vist dpjet, • men be'r dog nu sin 

takkebpn • med ho'det stille bpjet Knud Poulsen 
(23). Da sneen sank • fik vi visit • af lette alfer · 
klredt i hvidt. • • Af jorden steg, • blufrerdig-krek, 
• med bpjet hoved • en vintergrek Soya (24). 
Hvid er vinterkåben, • der trods frost står åben • 
... tynde vinterklrer. • . Mange, mange hvide · 
spskende så blide • står i haven hist. • Krinoline
kjolen · ses, når vintersolen • skinner kold og 
trist Cai M. Woel (25). Nys sprang den fprste 
vintergrek i kjolen • og dansede balletdans un
der solen, • og bpjede sig gracipst i dansen, • 
som var hun ballerina frpken Hansen. Hulda 
Liitken (26). I ser en jomfruenke • hvidklredt 
med grpnne kranse • gå lystigt frem for jer • 
med lpftet skprt og danse: • se, mig skal ingen 
krrenke, • så tynd og bleg jeg er! Valdemar R()r
dam (27) . Du lille frpken Vintergrek, • så pible
fin, så kysk og krek • i crepe de Chine og silke 
Ola/ Gynt (28). Hvid er vinterkjolen, • vrevet af 
snefnugsuld, • spundet af kulde fra polen. Alex 
Garff (29). 
De skinner langs dam og dige · i hvide klynger · 
som bprn af et himmelsk rige, • der står og syn
ger Valdemar R()rdam (17). Sprede vintergrekker 
• rrekker . sig som hvide piger, • siger: • kom i 
mine riger! Johannes V. Jensen (30). En lille 
frrek forvoven tps • med lysegrpnne trusser · i 
sneen stod og hundefrps • om sine bare fusser 
Minna Kristensen (31). Og vintergrekker titter · 
op af den sorte jord, • som skjorteklredte drenge 
• i det katolske kor Harald H . Lund (32). 
Borte er sneen, • som jorden var drekket af - • 
der står de blomster, • som vintren blev grekket 
af Piet Hein (33). Sådan er jeg. Til sommer · 
ser I min grav bag hrekken. • Dit favntag, spde 
vår • vil drrebe vintergrekken. • Jeg blomstrer, 
f pr du kommer • og visner, fpr du går Valdemar 
R()rdam (27). 
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St. St. Blicher, Sneklokken (1826); Ludvig Hol
stein, Vintergrek (22); K. L.Kristensen, Vinter
grek (34); Olaf Gynt, Vintergrekker på den fyn
ske Muld og Til Frjiiken Vintergrek (28); Emil 
Larsen, Hvide Klokker (35); Hulda Liitken, Vin
tergrek (36); Henri Nathansen, Grekkebrev (37); 
Holger Rasmussen, En Vintergrek (37); Soya 
(39); Hans Storm, Vintergrekker (40). 

LITTERATUR: (1) 556b 20; (2) 616 68f; (3) 23b 
32; (4) 462 192; (5) 433t 193; (6) 844 20/2 1949; (7) 
979 53; (8) 730b 22; (9) 730d 73; (10) 730c 23; (11) 
65 30/3 1965; (12) 665k; (13) 802 31; (14) 417 nr. 17, 
1876, 270; (5) 307d 21f,131; (16) 664 68; (17) 789g 
62; (18) 761 36; (19) 332b 160; (20) 283b 64; (21) 
417 1913,359; (22) 397c 34f; (23) 380 31/3 1925; (24) 
64 14/2 1948; (25) 982 19; (26) 566h 12; (27) 417 
1924,539; (28) 316/ 243 jf. 106f; (29) 395c 58f; (30) 
433k 14; (31) 380 nr. 15,1960; (32) 56le 21; (33) 
361d 16 jf. 18; (34) 490/ 46f; (35) 526b 45; (36) 
566/ 20; (37) 633 89; (38) 746 38f; (39) 851 16; (40) 
863b 51. 

Dorothealilje, Leucojum vernum 
blomstrer omtrent samtidig med Vintergrekken, 
fra hvilken den let kendes ved at have seks lige 
!ange blosterblade, hver nied en grpn spids. 

Omtales i 1600-t som voksende i landsby- og 
kjiibstadhaver og er også nu en almindelig staude. 
Mange steder forvildet fra haver, således på 
Skjoldenresholms ruin, ved Mariager og Maribo, 
hvor Birgittiner-nonnerne synes at have holdt 
srerlig meget af denne blomst (1) - og talrig i 
Bregninggårds skov VJylland (2), hvor pigerne 
om foråret plukker den til stuepynt (3). 
Dorothealiljen o. 1700ff har flere navne frelles 
med vintergrek; Sankt Dorothea-lilje 1546-1774, 
dorthelilje o. 1700ff. Lolland, Bornholm, thea
lilje Kgs. Lyngby - helgenindens kalenderdag er 
6/2, hos os blomstrer planten dog tidligst sidst i 
februar (4), »opkaldt efter dronning Dorothea, 
gift (1445) med Kristoffer af Bayern« (Sorp; 5), 
sml. nedenfor. Februarlilje 1546-1802, hvid tid
llj)s 1546-1648, vinterlilje 1622, hvid påskelilje 
1647-1774, blideslilje 1648, o. 1700, 1802, af 
blidemåned = februar, februarviol 1770 og sne
blomst 1770-1848, februarblomst 1774, nlj)gne 
jomfruer 1802 og snelilje 1802-43, kyndelmisse
lilje og martsblomst 1820, sneklokke 1834ff, 
Sjiinderjylland, hvidblomme, vår-hvidblomme 
1837ff, stor vintergcek 1843, vinterviol 1869, 
knopblomst 1897 den klokkeformede blomst er 
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tilsyneladende kun halvt udfoldet; klosterlilje 
1905 ofte dyrket ved klostre, gcekkelilje, -pceon 
VFyn, dobbelt gcek Maribo, fllj)jelsblomst Born
holm (6). 

LITTERATUR: (1) 697 1648,7; 540 46; 495 13,542f; 
(2) 94 43,1935,75; (3) 634 12249; (4) jf. 228e 3,160; 
(5) 1611906/23: 362; (6) 689 1,846f. 

LA!GEMIDLER 

Henrik Smid 1546ff: knuste ljiig til stikpille, som 
vredet med honning anbringes i anus for at »ud
drive det forsamlede vand« og »af livet det 
levrede blod«; knuste ljiig som omslag på bar
selskvinders hrevede bryst og på brandsår. 
Simon Paulli 1648 regner Dorothealiljen for kun 
at vrere en prydplante. 
Dorothealiljens ljiig og top indgik i et dekokt, 
hvormed klog mand i Nr. Lyndelse ved Odense 
badede en patients dårlige ben - hvilket 1872 
bragte ham for retten, som dog frifandt ham. 

LITTERATUR: 466b 191f efter 363 13/9 1872. 

LEGENDER 

En legende svarende til den under vintergrek 
nrevnte beretter, at St. Dorothea lovede at sende 
blomster fra himlens urtegård til jorden. Men 
hun djiide midt i vinteren, og hendes venner tviv
dele på, at hun kunne holde ljiiftet, for der var 
ingen blomster, der kunne gro på den årstid. Da 
kom en Guds engel med den hvide blomst på 
en grjiin strengel (1). 
På Sjrelland er optegnet: da den hellige Doro
thea led martyrdjiiden, kom en engel fra himlen 
med disse blomster i en kurv; derfor skyder de 
så tidligt op af jorden, at de kan blomstre på 
hendes dag 6/2 (2). 

LITTERATUR: (1) 280 13/3 1927; (2) 488g 2,200 
jf. 208f. 

PROSA 0G POESI 

Dorothealiljer, sprede frjiikner, som kommer op 
i bede midt i sneen og står med kolde f!iidder 
Johannes V. Jensen (1). Her i solkrogen .. . har 
dorothealiljerne ljiiftet deres hvide, grjiintudtun
gede krinoliner til en fortryllende dans med lyset 
og blresten Valdemar Rlj)rdam (2). 
Min hjiijt elskede dorothealilje, • der kommer 
stille som en hvidklredt engel • i stivet skjiirt med 
grjiintbroderet bort • og åbner paradisets forårs
port Valdemar Rlj)rdam (3). 

LITTERATUR: (1) 433t 193;(2) 789v 14; (3) 789x 37. 
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