
Blomster 
Blomst, oprindelig en kollektiv-betegnelse: old
nord. bl6mstr; 13OO-t blomstrer flt., en sammen
blanding af frellesgermansk blomme (oldnord. 
bl6mi) og middeldansk bloster, beslregtet med la
tin flos med lydforskydning f til b, f.eks. i eng
blomme, guldblomme; f9>rst fra slutningen af 

18OO-t kommer enkeltformen blomst om plante
delen eller hele planten (isrer prydplanter) i al
mindelig sprogbrug (1). - Blommetårnet 1646ff 
på Hammershus ruin, murvrerket skal tidligere 
have vreret spraglet (2). 

LITTERATUR: (1) 690 2,857ff; (2) 159 10,65. 

SAGN 00 EVENTYR; LiEGEDOM 

Når en ukendt blomst ses på engene, nrermer sig 
den store afg9>relse om Danmarks skrebne og 
Holger Danske kommer ridende for at frelse 
landet (1). »Vidunderblomsten fra 0sterholm« i 
Egen sogn på Als skal med mange års mellem
rum vise sig på engen ved slottets ruiner eller i 
voldgraven, den stammer måske fra slotshaven, 
men er forgreves efters9>gt (2). 
En strålende gul blomst, som kun blomstrer en 
nat hvert hundrede år, lokkede mand til kong 
Abels forsvundne slot og skat på en I') i Slien; da 
han r9>rte ved låsen, sprang den op og han tog et 
s9ilvbreger, men lod blomsten ligge, den kan gen
findes om hundrede år (3). På tange ved halv9>en 
Helnres SVFyn gror i grresset over skat altid 
blomster, der danner et 7-tal, men endnu har in
gen fundet stedet (4). 
Sommer og vinter blomstrede en plante der, hvor 
herremanden på Raminsgård (Ketting sogn, 
Als) sk9id en heks i hares skikkelse (5). En kone 
berygtet som heks gav to jyske hyrdepiger nogle 
gule blomster, kort efter fik de begge St. Veits
dans, og man var ikke i tvivl om årsagen (6). 
I eventyr kommer trold med 12 fr9>korn, som 
skal sås på Etterbjerg ved Slagelse, heraf gror 
kremper frem (7). 
I H. C. Andersens eventyr »Tommelise« (1835) 

Poetiske vresener i blornsterkroner tegnet af Vilhelm 
Pedersen til H. C. Andersens eventyr. 

ligger et spredbam i hurtigt fremvokset blomst, i 
en anden stor hvid blomst finder hun blomster
nes konge, og hun bliver hans dronning. - Fra 
den regyptiske prinsesses grav i mosen stiger gr9>n 
stilk frem til overfladen, dens blomst rummer en 
lille pige - hendes og dyndkongens datter, mod 
eventyrets slutning l9>ftes hun i forklaret skikkel
se op ti1 Gud, hendes jordiske krop bliver til sts,iv, 
hvor hun stod ligger nu blot en vissen lotus
biorost (Dyndkongens Datter, 1858). En lille en
gel uden vinger breres af luften over i en blomst 
og herfra af bierne ti1 et åkandeblad, de små 
uf9>dte kryber selv ned i vandet og hentes der af 
storken; den yndlingsblomst, de som voksne vrel
ger, er netop den, de lå i som »luftbs,irn« (Peiter, 
Peter og Per, 1868); årets f9>rste storkepar med
bringer en lille dreng og pige, hvor de sretter f9>d
deme, gror hvide blomster frem (Årets Historie, 
1852); alferne bor i blomster og samtaler med 
deres sjrel; ond mand får f9>r ds,iden forfrerdelige 
dr9>mme og drrebes af giftige spyd - det er blom
stemes hrevn (Rejsekammeraten, 1835; Rosen
alfen, 1839); luftens d9>tre spreder blomstemes 
duft (Den lille Havfrue, 1837). 

Hvis man ved midnat henter en blomst fra ny
gravet grav på kirkegård til patient, bliver han 
rask; klog kone behandlede barn med rakitis, 
mens det sad under et bord, hvorpå var anbragt 
friske blomster (Als; 8), forårets f9>rste 9 slags 
blomster koges i sm9>r til salve på rakitis (Frede
riciaegnen; 9). Ni slags blomster Jregges knust ved 
smertende tand (10), en te af ni slags blomster, 
plukket St. Hans nat på kirkegård mellem fami
liens grave, hjrelper for tungsindighed (11). 

LITTERATUR: (1) 488 8,383f; (2) 248 6,1932,64; 
(3) 614 1845,351; 744 89f; (4) 941g 66f; (5) 488j 6, 
206; (6) 328/ 1,7; 328e 150; (7) 310 2,1857,260f; (8) 
944b 200-02; (9) 488j 4,451; (10) 488 o 92; (11) 328/ 

2,31,153. 



DYRKNING 

Blomsterfr!,'.I skal sås ved fuldmåne i maj for at 
give dobbelte blomster (1600-t; 1). 
Aflreggere (stiklinger) = skud til plantning skal 
stjreles, ellers vi! de ikke gro og trives (alm. tro; 
2), man må ikke sige tak for dem (alm.; 3), en 
forreret plante skal breres ind i huset af en af dets 
beboere, ellers sygner den hen (Lres!,'.I o.18 80; 4 ), 

treller man en stueplantes knopper, falder de af 
(5). En stueplante trives bedst, når den kan spejle 
sig, men den visner i en ligstue (f !,'.lnderegnen; 6). 
Den skal k!,'.lbes for et ulige bel!,'.lb, ellers får man 
ikke held med den (7) . 

LITTERATUR: (1) 1004b 34; (2) 660c 1883,21 (også 
i 1. udg. 1878); 760 281; (3) 466 180 (VSjrell.); 228e 

1,8; 941d 99; 830 8,43,180; 161 1906/23:640,1511; (4) 
466 180; (5) 830 8,43; 161 1906/ 23:3; 107 1950; (6) 
885 19,1933-34,173; (7) 466b 53. 

»Blomstervennen«s omslag tillregger kvinden »grpn
ne fingre «. Annonce i Illustreret Tidende 17-3-1878. 
Til hpjre: Megen overtro knyttedes til brudebuket
ten og dens sammensretning. Foto: Dansk Folke
mindesamling. 

V ARSLER 0. A. OVERTRO 

At dr!,'.lmme om blomster og isrer r!,'.lde er et ilde 
varsel, der sker snart d!,'.ldsfald i familien (1), men 
hvide blomster betyder Iykke (2). Unge piger 
plukker St. Hans aften ni slags duggede blomster 
og lregger dem under hovedpuden for at dr!,'.lm
me om deres tilkommende regtemand (3) . 
Det varsler d!,'.ldsfald i familien, hvis bladknop 
skyder gennem en blomst (R!,'.lsnres; 4), når for
årsblomster blomstrer uden for årstiden (5) og 
potteplante blomstrer to gange på et år (NFal
ster; 6). Gammel kone i Sor!,'.I fandt på en af sine 
stueplanter tre brrekkede og visnede blomster, 
hun tydede det derhen, at en af hendes tre d!,'.ltre 
skulle d!,'.1 inden nytår - og det skete (7). Falder 
en blomst ud af vinduet, er det et d!,'.ldsvarsel for 
ejeren eller en af hans (hendes) bekendte, eller 
den skal d!,'.1 inden årets udgang, som så det ske 
(VJylland; 8). 
Brudens buket skal visne, dvs. må ikke srettes i 
vand (9); falder (visner) blomsterne, f!,'.lr hun 
kommer ud af kirken, bliver regteskabet ulykke
ligt (f !,'.lnder; 10) og kortvarigt, hvis de ved hjem
komsten ser visne ud (Grindsted MJylland; 11). 
Under sygebes!,'.lg må man ikke lregge medbragte 
blomster på patientens seng, det varsler hans el-
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ler hendes djiSd (12), ej heller må blomster tages 
med hjem fra hospitalet, man bliver da selv (13) 
eller patienten igen indlagt (13a). 
Blomster må ikke plukkes på eller fjernes fra en 
kirkegård, thi det er et helligt sted (MSjrelland; 
14), det forstyrrer de djiSdes fred, man kan siden 
blive forfulgt af uheld og ulykker (vist alm.; 15), 
af den d!1ldes ånd (MSjrelland; 16), den d!1lde går 
igen som en tyv (Thy; 17), liget kommer og 
»plukker« en selv = man skal snart djiS (SSles
vig, SS<Snderjylland, Thy, Lolland; 18) eller en af 
farnilien (MS!esvig, Vordingborg; 19), man skal 
snart selv bringe blomster til en grav på kirke
gården (Raderslev; 20). - En kone klagede til 
prresten over, at en smuk blomst var stjålet fra 
gravsted, og han s\?lrgede med sine overnaturlige 
evner for, at den kom tilbage (Hårlev NVFyn; 
21). 

Et trre, en busk eller blomst, som menneske hol
der srerlig meget af, visner og djiSr samtidig med 
vedkommende (22). Når en kvinde er d\?ld, hren
ges et stykke hvidt t\?lj over hendes potteplanter, 
ellers går de ud (Vordingborgegnen; 23). 

På Korsh\?ljgård i Landsgrav ved Slagelse bandt 
man St. Hans aften en krans af havens blomster 
til Hellig Anders' kors i nrerheden, det gav held 
og fremgang på gården; en ung kone rettede sig 
ikke efter traditionen, og det var, som lykken nu 
forsvandt fra gården (slutningen af 1800-t; 24). -
Der blev ofret blomster til Svrertekilden i Ha
raldsted sogn og St. Klemens' kilde ved Slagelse, 
som også blev pyntet med blomster (25); en gang 
årligt bar man blomsterkranse til Dronningens 
Kilde og pyntede St. Hans aften Kong Hågens 
Kilde ved Hornbrek med blomster (26), sml. 
kornblomst s. 246. 
FS<Sr maj og efter november må man ikke tage 
blomster ind i huset, de bringer da sygdom til 
stedet (Bornholm o. 1890; 27). Det er ikke hel
digt at have blomster om bord på et skib (SFyn; 
28), opdager man efter afsejlingen, at der er 
kommet nogle med, kastes de i havet for ikke at 
bringe ulykke (29). Blomster på en fodboldbane 
bevirker, at hjemmeholdet taber kampen (29a). 
Er bryllupsbordet pyntet med hvide blomster, 
får parret grimme og svage bS<Srn, men blomster i 
mange farver giver dem smukke og raske b\?lrn 
(1800-t; 30). Gravid kvinde må ikke lugte til en 
åben blomst, så får barnet ildelugtende ånde (31). 

Man Iregger blomster fra heden i stuen som vrern 
mod torden og Iynnedslag (Fårevejle NVSjrel
land o. 1860; 32). 
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LITTERATUR: (1) 891 1860,44 (rS<Sde blomster); 
941d 36,91; 161 1906/23:662,834,2686; (2) 488 4,406; 
(3) 466b 115 (Vends.); 488i 6.2,259; (4) 914 1,248; (5) 
417 1918,336; (6) 161 1906/23:815; (7) 161 1906/ 23: 
362; (8) 161 1906/23:2493; (9) 107 1955; (10) 161 

1906/23:3092; (11) 161 1906/23:2651; (12) 161 1906/ 
23:1816; 107 1946; (13) 725 23/9 1941; 107 1943 
(MS<Sn); (13a) Johan Lange 1979; (14) 161 1906/23: 
443; (15) 64 8/ 9 1929; 885 2,1925-26, 78 (Sred); 161 

1906/23:2213; 549 196; (16) 161 1906/23:378; (17) 
161 1906/23:1402; (18) 161 1906/23:1354,1404,3339; 
107 1949; (19) 885 14,1937-38,180; 161 1906/23:495; 
(20) 161 1906/23:3010 (1924); (21) 760 513; (22) 466b 

145 (VSjrell.); 161 1906/23:1171; (23) 161 1906/23: 
593 (1954); (24) 849 6/ 3 1957; (25) 806b 65,71; (26) 
941 C 2lf,100; (27) 449 1950,26; (28) 339 216; (29) 
107 1965; (29a) 844 (tillreg) 16/ 9 1957; (30) 891 

1860,78; 466 85 (v.Ringsted); 7 23/2 1896; (31) 624c 

76 (NVSjrell.); (32) 24 16. 

DEKORATION 

St. Hans aften pynter hyrder i Vendsyssel den 
forreste ko i koblet med blomster og trrekker den 
omkring i gårdene, hvor han får et par skilling, 
drengen er undertiden selv blomstersmykket; op
toget bliver endnu o. 1908 set i LjiSnstrup og på 
Hj\?lrrings gader (1), en gårdejer fra Vrensted 
stifter 1944 et legat, som skal uddele prremier 
for de smukkest pyntede St. Hans k9ler. - I M og 
VJylland bliver kobbelkoen også pinsedag smyk
ket med blomster i en krans af siv (2), i Ange! 
det dyr, der skal slagtes til pinse og f!1lres gennem 
byen (3). F\?lr koen kommer til tyren bliver den 
undertiden pyntet med blomster, det grelder 
navnlig »overljiSberne« som vanskeligt bliver med 
kalv (4). 
Til ringridningen ved pinsetid er både karle og 
heste smykket med blomster, om aftenen danser 
karlen fS<Srste dans med pigen, han sidder hos ved 
festbordet - han med sit t!1lrklrede om hatten og 
hun med en blomst på brystet; ved majgildet er 
alle grester pyntet med blomster (Als; 5). Til 
»plov\?lllet« (en fest 15/6) skal pigerne mjiSde med 
en buket af ni slags blomster (S\?lnderjylland; 6). 
Midsommerdag 24/6 får hver karl tildelt en pige, 
hans »midsommerlam«, som indtil hjiSst skal hol
de sin karl med buketter af havens farvestrerke 
blomster, ombundet med h\?ljrjiSdt garn, s\?llv- og 
guldsnore syes buketten på hans hat (Drej\11; 7). 
I Angel og halvjiSens sydlige del, på VFyn, Hol
brekegnen og Falster pyntes hS<Sstens sidste neg 
med blomster, andre steder den mand eller kvin
de, der kjiSrer sidste lres hjem, eller (Lolland-Fal
ster, Ange!) på lresset er anbragt en h\?lstkrone 
eller -krans af blomster og aks (8). 
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Blomstersmykket St. Hans-ko gengivet på norsk val
birkkande fra 1663. Foto: Nationalmuseet. 

Konfirmander står i kirken opstillet efter dygtig
hed, den {6verste har en blomsterbuket, de {6vrige 
et hovedvandsreg i hånden (Ferslev o. 1850), i 
Blidstrup var det en tid skik, at kvindelige kon
firmander bar flettet\?lj og blomsterkrans på ho
vedet (NSjreUand; 9). 
Langs vejen til Brarup marked i Ange! står man
ge b{6m og srelger blomsterbuketter til b{6nderne, 
der kommer k{6rende forbi (10). 
Ved begravelser går unge piger forrest i ligf{6lget 
og str{6r blomster på vejen til kirken, de sidste 
blomster i graven f{6r kisten srenkes og pigernes 
blomsterkranse på kisten f{6r jordpåkastelsen 
(NFyn, Langeland, Sor{6egnen; 11). Undertiden 
får den d{6de en buket blomster i hånden (Djurs
land; 12). Pinsel{6rdag srettes blomster på gravste
derne. 

Frilandsarealet erhvervsdyrket med blomster og 
prydplanter var 1977 696 ha fordelt på 616 gart
nerier, vreksthusarealet med blomster til afskre
ring 1.560 ha, bladplanter og blomstrende potte
planter 2.775 ha. På K{6benhavns Gr{6nttorv om
sattes for 116.4 mil!. kr. afskårne blomster og 
133.4 mill. kr. potteplanter. Danmark havde til 
og med 1970 verdensrekorden i blomsterforbrug 
(114 kr. pr. indbygger) - det var dobbelt så stort 
som hollrendernes og seks gange st{6rre end eng
lrendernes (13). 

LITTERATUR: (1) 228b 333f; 488g 1,16; 250 41; 
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958 10,1933-34,270-79; 328e 166f; 243 1961, 67-76; 
(2) 328e 167; (3) 250d 141; (4) 572 39,1927-28,401; 
(5) 944b 129f,133; (6) 228e tb.321; (7) 339 264; (8) 
250d 12-15,29f,32f38,41-43,45f,51,54f,59f,64; (9) 941 e 

116,119; (10) 250d 146; (11) 760 121f; 161 1906/23: 
249,1146; (12) 228b 2. udg. 2,1899,108; (13) jf. 296 

85,1969,719 og 86, 1970,862; 92,1976,602f. 

ORDSPROG, SLANG 

Gråt hår er d{6dens blomster; blomsten er frug
tens frestepenge (Peder Laale 1506; 1). En blomst 
g{6r ingen krans; alle blomster duer ikke til urte
kost = buket; man vi! helst plukke de friske 
blomster; mange blomster, liden frugt; bierne 
kysser blomsterne og de (for-)bliver dog smukke 
(Peder Syv 1682; 2). Blomsten må have solskin; 
den blomst, som spares for bien, går tit i svinet 
(M!6n 1735; 3); de giftigste urter har tit de smuk
keste blomster (1735ff; 4), på stinkende p{6lvand 
kan gro vellugtende blomster (M!6n; 5) jf. Ths. 
Kingo (1681): Dejligste roser på tornebusk gl{6de, 
. sk{6nneste blomster har trerende gift. - Af de 
blomster bieme trrekker lregedom [honning], 
trrekker edderkoppen gift (6). Stueblomster kan 
va:re smukke, men de brerer dog sjreldent fr!6 (7); 
blomsten lugter også i fremmed bed (1845; 8): 

Blomst = krelenavn til ung pige, i jregersprog 
harens bale; nu ikke flere blomster (eller: roser)! 
siges for at afvrerge rosende omtale; blomstre = 
sidde {6rkesl{6s, ventende; sprogblomst = floskel; 
blomsterrrer = 1{6sagtig kvindes elsker, han giver 
hende blomster og gaver i håb om »kvittering« 
(9). 

LITTERATUR: (1) 570 79; (2) 878 1,79,187 jf.84; 
225,395; (3) 586 1,81 og 2,334; (4) 586 1,187 (Mjiln); 
198 30; (5) 161 1906/23:620; (6) 760 249; (7) 488d 

329; (8) 586 1,256; (9) 85 108,138,162. 

PROSA OG POESI 

Blomsternes st{6rste bestemmelse er at glrede og 
forfriske sjrelen og udvikle sansen for, hvad der 
er legernligt sk{6nt. . . Blomsten er den barnlige 
tros billede i naturen. . . samdrregtighedens og 
fredens billed Severin Petersen (1). Blomsterne 
er lyset i menneskenes liv - det k{6nneste vi fik 
med fra det tabte Paradis. - Blomsternes verden 
synes mig den sk{6nneste, fineste og mest fred
fyldte del af verden. Da jeg lå derinde på hospi
talet og så blomsterne ved min seng, vidste jeg 
ikke, om de var en sidste hilsen fra denne ver
den eller den f{6rste hilsen fra den nreste Jens K. 

Jl/)rgensen (2). Jeg begriber ikke, at folk kan 
holde af blomster uden også at tro på Gud. 
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