12680; (28) 938 nr. 36,1959; (29) 634 19701; (30)
634 12007; (31) 634 12130; (32) 725 3/8 1944; (33)
551 11/10 1951; (34) 194 3,1790,199; (35) 83 58,
290; (36) 841 1577,10; (37) 4880 180 sml. 231 50;
(38) 449 1933, 17f sml. 228e 3,747; (39) 143 74B;
159 1904,29.
0VERTRO, SAGN, EVENTYR, LEGENDER

Karl med trering (tb) blev trukket gennem en
hybentorn mellem Hellested og Tryggevrelde
(1). Pus fra bylder sm!<Sres på rose, og denne
efterlades på gaden - den, som samler blomsten
op, får bylderne (2). Efter magisk indsretning
af hestesygdom slås tap af hagetorn (rose eller
hvidtj!<Srn?) i rebletrre (1800-t; 3). Barselkvindens efterbyrd skal hemmeligt graves ned under
rosenbusk i haven (Hemingegnen; 4).
Ild af hybentorntrre under bageovn nrevnes i et
magisk middel, der giver heks forbrrendinger
(Fyn 1773), gl!<Sder af hybentorn anvendes i ritus, som får tyv til at Ievere det stjålne tilbage
(0Sjrelland); er »manddommen fortroldet« (impotens), skal man fredag förmiddag gå stiltiende
op mod vinden til hybentorn, b!<Sje den ned med
en krog, krybe tre gange baglrens omkring den
og tre gange sige en trylleformular (0Sjrell.; 5).
I H!<Sjby sogn Odsherred har man set rosenbusk
brrende på sted, hvor barn blev myrdet og begravet (6). I folkevise gror rose og hvidtj!<Srn op
af to elskendes grave (7), dronning planter en
rose på grav som tegn på troskab (8). Et sted
i MSlesvig blev set gengangere under en rose
og b!<Srn måtte ikke r!<Sre busken endsige plukke
dens hyben (9).
I et sagn om herremanden og fruen på Ulriksholm bliver br!<Sd, han har forbudt hende at
bringe til de fattige, til roser (10). Ved voldstedet i Knuthenborg-skoven fik fattig håndvrerkssvend af kvindeskikkelse en rosengren, han tog
den med hjem, og nreste morgen var den blevet
til guld (11).
I eventyrtypen »Kong Lindorm« siger klog kone
til konge og dronning uden b!<Srn, at de skal
stille et krus i haven; nreste dag er der en r!<Sd
og en hvid rose i den, og spiser dronningen den
hvide, f!<Sder hun en prinsesse, mens den r!<Sde
giver hende et drengebarn; trods forbud tager
hun begge blomster og f!<Sder en lindorm (12),
sml. reble s 117. På flugt omskaber pige og
brudgom sig til roser; en fortryllet prinsesse
brerer som godt tegn en rose i hånden; yngste
datter forlanger af sin far en rose (13); rose
skal plukkes på moders grav, en hvid due i
blomsten fortreller heltinden, hvor hun kan
finde smukt t!<Sj m.m. (14).
10 Folk og flora 3

Tegning af Vilhelm Pedersen fra H. C. Andersens
eventyr »En rose fra Homers grav«.

Rosenalfen i H. C. Andersens eventyr (1839)
er ganske lille, har vinger og bor bag kronbladene. - Der er nrer forbindelse mellem rosen og
nattergalen: begge sendes fra prinsens grav til
prinsessen (Svinedrengen, 1842); bedstemoderen
har i salmebogen en vissen rose fra ungdomstiden, på hendes grav plantes en rosenbusk »rosen med alle sine erindringer er faldet i st!<Sv,
men ovenfor blomstrer nye roser, ovenfor synger nattergalen« (Bedstemoder, 1845); fuglen
synger for rosen om alt det sk~nne (Nabofamilierne, 1847); rose skyder frem på brrendet til
heksebål (De vilde Svaner, 1838).
Legender: den tornebusk, som Moses lå under,
bar ingen blomster, men uld af grressende får
blev hrengende på grenene og nattergalen sagde,
at fik den lov at bruge ulden til sin rede, skulle
siden komme roser på tornen, og det skete (15);
Jesusbarnets t!<Sj hang til t!<Srre på en rosenbusk,
derfor dufter blomsterne så dejligt (Sjrelland;
16). Buskens torne krummede f!<Srst opad, eller
fanden skabte dem sådan og brugte dem som
trappetrin til himlen, men Gud vendte tornene
den modsatte vej og b!<Sjede grenene mod jorden
(17).
Rosen har tome, fordi vi i ydmyghed skal nrerme os den Carl Joh. Hansen (18).
LITTERATUR: (1) 139 1, 32; 488i 6.2,252; (2) 488i
4, 585 og 6.2,345f; (3) 161 1909/3 P; (4) 250d 124;
(5) 679 1,419,464; (6) 24 77; 250c 81; (7) 143 2,
339; (8) 488 5, 51; (9) 426 9,1867,131; (10) 941g
184; (11) 549 193; 546 24,1936,141; (12) 310 1,1854,
163,173,280; 159 1904,24f; (13) 488s 28 og 3,287;
488 5,327; (14) 488 5,1881,52f; (15) 488j 2, 168
(Bindslev); (16) 689 2,462f; (17) 830 2,1884,205
(Falst.); 308b 165; 19 64f (Jyll.); (18) 64 11/11 1948.
VARSLER

Det er bedst at årelade, så lrenge roserne
blomstrer (1632; 1).
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Roser ved jul varsler d!/Sd f!llr påske (S!/Snderjylland ; 2), i påsken spår det d!/Sdsfald (NVSjrelland; 3), meget sene roser: et medlem af familien skal snart d!/S (4), ligeså en hvid rose mellem klynge r!/Sde (5), to roser på en stilk (Himmerland ; 6) og blomst eller knop, der skyder
ud gennem en anden rose (R!/Ssnres ; 7). Synsk
pige så en r!/Sd rose, kort efter kom d!/Sdsfald
i huset, naboens datter stod ved d!/Sdslejet med
en r!/Sd rose (Bov Slesvig; 8) . Kone mrerkede en
nat, at nogen rystede hendes rosentrre ved vinduet, kort efter d!/Sde naboens datter og et par
blomster fra trreet blev lagt i hendes hrender
(Ramsing Viborg amt; 9).
Over d!/Sren til brudeparrets nye hjem anbragte
man to hvide roser, og de gav et orakel : hvis
den ene blomst knrekkede og visnede, ville parret få sorg, faldt den ene ned, d!/Sde den ene af
regtefrelleme tidligt eller de skiltes på anden
måde, men faldt begge roser ned, kom de til at
opleve både godt og ondt sammen (Nyk!llbing
S; 10).
Hvis en rose ikke skyder om foråret, men ved
midsommerdag 24/6, skal den nok gro (11).
Sene roser i haven spår et smukt efterår (1 2),
mange hyben en streng vinter (NFyn; 13).
LITTERATUR: (1) 1004 39,41; (2) 161 1906/43:
3074,3201; (3) 684 201; (4) 161 1906/23: 781; 914
1,248 (om vinteren); (5) 488g 1,175; 161 1940/4:
1226 (Vends.); 253 46,1953,101; (6) 161 1906/1:
1527; (7) 914 1, 248; (8) 161 1906/23: 3271; 884
1929,120; (9) 161 1906/23:1685; (10) 161 1906/23:
229; (11) 488g 1, 38,205; (12) 161 1931; (13) 760
566.
GÅDER, ORDSPROG 0G TALEM ÅDER ; SYMBOLIK

En r!/Sd rat (rotte), en sort hat, en pung fuld af
penge og en pind for den ene ende ( = hy ben);
r!/Sdt uden, låddent inden og sort i snuden (1) .
Roseme kommer, fordi man agter på tornene ;
man finder også roser blandt torne; den, som
vil plukke rosen, må ej rreddes for tornene ; når
rosen er borte, !/Snsker man den forgreves; sk!/Snhed uden tugt er som roser uden lugt; krerlighed
er som mimerdug (midsommerdug), den falder
snart på en hybentorn og snart på en rosenblomme (alle Peder Syv 1682); ingen roser uden
tome ; den rose, der tit lugtes til, falmer snart
(Peder Syv 1688); man kan ikke altid gå (eller
danse) på roser (1688), dans på roser = lykkelig tilvrerelse; f!llr rosen ved af det, er den et
gammelt hyben; pluk glredens roser, f!llr de
visner (2). Når rosen blomstrer bedst, sidder
ormen og gnaver i rodeo (Thy; 3). Lykkens ro-

ser r!/Sde • kun mellem torne gl!/Sde Chr. Richardt (4).
Snerperi forholder sig til dyd, som brombrerranker til en rosenbusk: det ene har roser uden
tome, det andet med torne (5). En rose er
snart pyntet (6), den pynter sig selv = om smuk
kvinde, ligeså: alt klreder en rose; en rose kan
pyntes med en karklud (7), men: en rose er aldrig så sk!/Sn, den visner dog (8).
Der gror ingen roser, hvor han trreder = om
ondsindet person (8). Jeg sidder som en rose
mellem to tome, sagde tanden, han sad mellem
to fruer (6).
Den yndigste rose er fonden, · blandt stiveste
torne oprunden ( = Jesus; H. A. Brorson 1732).
Hvor kan man plukke roser, • hvor ingen roser
gror? • Hvor kan man finde krerlighed • hvor
krerlighed ej bor? (svigtet pige i sjrellandsk folkevise).
Slang: intet hreftet op med roser = meget let
påklredt; vi! du lugte til min rosenkrop? (knytnreve); panelrose = pige, der sidder dans over
(9). I overf!/Srt betydning: vindrose = kompasrose; rosen = erysipelas, r!/Sdt hududslret; rosenskrer om lys fremtid.
I H. C. Andersens eventyr Verdens dejligste
Rose (1851) kan syg dronning kun frelses fra
d!/Sden med blomsten, der udtrykker den h!lljeste
og reneste krerlighed; man nrevner barnets rosenkinder, sorgens hvide rose, rosen foran alteret - da spirer fra Bibelen den efters!/Sgte
blomst af Kristi blod på korset. - »Blomsternes
blomst - kan der trenkes en sk!/Snnere ting på
jorden at sammenligne det hellige blod ved?«
F. Ohrt (10).
Med overrrekkelsen af en rose hylder karlen sin
piges sk!/Snhed (MJylland o. 1870; 11). R!/Sde
roser symboliserer sk!/Snhed og den »gl!/Sdende«,
sanselige krerlighed; prostitueredes tilholdssteder
blev ofte kaldt rosengårde, gadenavnet Rosengården i K!/Sbenhavn skal have denne oprindelse.
- Ved underskrivelsen af den ny grundlov maj
1953 på Amalienborg fik tronf!/Slgeren prinsesse
Margrethe af statsminister Erik Eriksen overrakt en buket med 45 roser, hvis farver symboliserede de fem »gamle« partier (12) .
»Ingen anden blomst står det f!lllende menneske så nrer« Christian Elling (13). Bertel Thorvaldsen blev engang spurgt, hvilken blomst han
syntes bedst om, og han skal have svaret: Er
der i det hele taget andre blomster end rosen?
(14) . Ny Carlsbergs og Glyptotekets grundlregger, brygger Carl Jacobsen, gik gerne med en
rose i mundvigen (15). Gul rose var Herman
Bangs yndlingsblomst (16) .

»Ingen roser uden forn e«. Trresnit i 1/lustreret Tidende 15-11-1874.
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Tegning af Lorenz Frplich til H. C. Andersens eventyr »Sneglen og rosenh{l!kken«.

LITTERATUR: (1) 488n 46; (2) 878 1,22,76,224,
306,357,395 og 2,193,238; 586 2, 190; 984 66,291,
638; (3) 198 38; (4) 766 51; (5) 417 1886,292; (6)
586 2, 189f; (7) 984 83,477; (8) 488d 259; (9) 85
59,66,102; (10) 679b 153; (11) 783b; (12) 631 29/5
1953; (13) 213 100; (14) 416 nr. 50,1954; (15) 911
100,1966,12; (16) 64 15/2 1950.
FOLKEVISERNE; SENERE PROSA 0G POESI

Som en »Rosa mystica« med mange hedenske
traditioner blev denne blomst f!1Srst afvist i den
kristne kirke, men derefter anerkendt og benyttet overmåde meget som religij1Sst motiv, is::er
for martyreme og deres blod, jomfru Maria og
Jesus. Med klosterhaveme som forbillede fik
herregårdene deres rosenlunde, og fra kirkelig
lyrik gik blomsten over i adelens visedigtning
og blev med ca. 400/o ballademes dominerende
planteord; Rosengård og Rosenlund er hyppige
udtryk, dog kan hermed også v::ere ment haver
med andre store og smukke blomster; den tilbedte kaldes rosenblomme, -blad, -kind osv., i
en vise skal ungersvenden om vinteren finde
tre roser til sin bereste; hun sammenlignes med
blomsten: som barn i knop, som ung (jomfru) i
blomst, og jomfrueligheden ophj1Srer, når rosen
plukkes eller visner (1).
Rosen udg!1Sr ca. 600/o af planteordene i Mariedigtningen i den katolske kirkes danske salrnebog. Lige efter reformationen (tidsrummet
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1528-70) n::evnes rosen kun en gang i vor salmedigtning (som billede på Kristi blod), og
perioden 1570-1640 ni gange, men 1640-1700
fordobles anvendelsen, 1700--40 bruges blomsten
69 gange, deraf 66 hos H. A. Brorson, 17401800 atter kun en gang; i 1800-t går tallet op
til 108 (fire hos B. S. Ingemann, resten hos N.
F. S. Grundtvig). Brorsons Kristusbillede består
af roser: mund, kinder, blod (»rosens purpursaft«), han er »den yndigste rose ... blandt stiveste torne oprunden«, men »mange har aldrig
fornummen, • at rosen i verden er kommen«;
digteren l::enges efter at »hvile sig i rosendale«
(2).

Adam Oehlenschlägers lyriske og episke digtning - over 64.000 verslinier - benytter talrige
steder rosen som sujet, den n::evnes ialt 455
gange (3). Emil Aarestrup kalder sig »en ven af
rosen« og anvender meget ofte denne blomst i
sin elskovspoesi, således sammenligner han den
med sin tilbedtes !1Sre, mund, hud, - »sugem::erke«, k::erlighedsl::engsel (»rosenormen i hjertet
nager«) og hendes uberj1Srte skj1Snhed (»rosenknop«). Sophus Claussen ivrede mod guldaldertidens romantiske rosenforgudelse: Luft ud den
mugne lugt af blomster, • de visne reser, fej
dem v::ek! - men brugte selv rosen overordentlig
meget. I tiåret 1911-20 blev den n::evnt 1280
gange i 185 danske digteres poesi og var absolut dominant (n::esthyppigste: vin 647 og b!1Sg

379) (4); den er stadig en ofte benyttet plante
(blomst) i verdslig og religi!iSs digtning.
Roserne i det blomstrende hegn er i den sk(iSnne
h(iSjsommer hegnets yndigste blomster. - Der er
noget uendelig fint, noget bedårende let og yndigt over de vilde roser. De er landevejens b!iSrn
og med deres sig(iSjnernatur egner de sig ikke til
at stå prene og artige i en velholdt have Jens K.
Jlj)rgensen og Knud Hee Andersen (5). De knoppes i dag og blomstrer i morgen: under gryets
dugbad slår de (iSjnene op, ved middagstid lyser
de gule kalke som sjrelens spejl - og allerede
ud på aftenen drysser de fine blade, der har
morgenr(iSdens skrere farver, ned i grresset for
buskens fod; de tilstär moder Jord en af de
evige sandheder Svend Fleuron (6).
Mat, plaget af krampe og tungsindig over min
evige sygdom lä jeg i sengen, da Ditlev [Reventlow] kom ind til mig med syv r(iSde friske,
nydelige roser fra sin moder. Jeg modtog dem
med den samme glrede, som jeg ville have f!iSlt,
om en engel havde bragt mig en guldkurv med
frugter af livets trre Jens Baggesen, Brahetrollcborg 23/7 1787 (7). Samme år skrev Baggesen
to digte om de visnende og visnede roser til
Sybille Reventlow (7b).
Mine vilde roser, mine hybenbuske langs havegrerdet stod så »rent og purt« ... foroven var de
meget dybt nedringede både fortil og bagtil, der
var end ikke antydning af skulderstropper, der
var kun de sorte, tomede grene, rigt overdrysset
med vredeblanke, lakr(iSde hyben; den smule
kjole, de havde på lrengere nede, var til gengreld en henåndet dr(iSm af gennemsigtigt stof ...
kjolens forbredde var af gule bladpailetter, hvis
citronskrer gennem fine farveovergange umrerkeligt gled over i mat reseda og dybt flaskegr(iSnt, henholdsvis på sideme og bagtil - og for
at srette prikken over i'et var dette luftige lin
let overstrenket med små vandjuveler, der tindrede i den tidlige morgens skrå solskin. En japansk viftemalers hjerte ville have brevet ved
synet! Knud Poulsen (8).
Jeg stirred bare på denne mund! - hvordan var
den da? - Et hyben, du! to hyben, fuldmodne,
r(iSde, truttende ud lige til at kysse. Gustav Wied,
Lystige Historier 1896. Intet i verden er r(iSdere
end en hybenbusk, som fanger et solglimt!
Sophus Bauditz (9); lrenge efter d(iSden gl(iSder
dens lille vilde r(iSde hjerte for at overgive sig
sidst af alt! Og kun for frostens isnende kys ak, hvor symbolsk! Lis Byrdal (10).
.t'Ebleroserne [ duftede] så vådt og alligevel som
en hel undertrykt historie om unge folks stren-

geligt forbudte krerlighed ... .t'Ebleroseme, der
f(iSrst rigtig trender duften i gr(iSdevejr, fortalte
nat og dag deres intimt bekendte historie Johannes V. Jensen (11).
Der er ingen sk(iSnnere, finere og yndigere
blomst end de gamle roser. - Deres svulmende
fylde og dejlige duft rummer en rigdom af
minder .. . De er tungt og rigt påklredte, blufrerdigt sv(iSbt i dejlige, duftende silkesk(iSrter. De
kan vrere svulmende, purpurviolette, som velklredte etatsrådinder ... eller yndefuldt r(iSdmende
som vaudevillemes unge piger, - Findes der i
hele den rige, vidunderlige blomsternes verden
noget, der i sk(iSnhed kan mäle sig med en mosrose? I al sin kunstfrerdige, forfinede pragt er
den så troskyldig, så ren og yndig og uber(iSrt
som ingen anden blomst Jens K. Jlj)rgensen (12) .
Centifolie-rose: er der mon nogen anden rose,
der overgår de gamle Centifolie-roser i sk(iSnhed? Der er over denne rose det prreg af fuldkommenhed, det h(iSjdepunkt af dejlighed, der
ikke kan overstiges ... Dronningen i blomsternes
dejlige kongerige. - Provence-rose: vore bedsteforreldres dejlige, duftende roser ... der skabte
den yndige, lovpriste rosentid ... hvilken sk!iSnhed, hvilket trylleri er der ikke over disse tunge,
duftende blomster, de er ligesom indbegrebet af
al rosens forunderlige dejlighed . .. Gartnerkunsten er aldrig nået h(iSjere. - Moderne roser: de
roser, der er prregede af vor tids smag ... er
ikke k(iSnne, de har ingen form, ingen holdning,
ingen stil ... i det (iSjeblik, de udfolder sig, mister
[de] al sk(iSnhed og hrenger og dasker på de
slatne stilke som våde klude Jens K. l</)rgensen
og K. Hee Andersen (13).
Du dejlig rosenknop! • Lad mig dig ret betragte.
. Hver mand må dig jo agte: • Naturen har nedlagt • hos dig al kunst og pragt. · De fine, farved' blade • os i uvished lade · om ej en sirlig
dragt • fodtager mer' end pragt. · • De blade
g(iSr så mange • små labyrinters gange · og dufte luften op. • Du dejlig rosenknop! Ambrosius
Stub o. 1740. R(iSdmer skamfuldt, roser hvide! ·
ved synet af den pigehrer, · hvormed så tit til
smagens kvide . man Eder sammenlignet ser
J. H. Smidth (14). Hvad dr(iSmmer du? Din
dr(iSm ej kender smerte, • dit liv er krerlighed,
din sjrel er duft, • dit hele er et saligt digterhjerte, • der himmel ser, hvor andre kun ser
luft H. C. Andersen, Rosen (1832).
Oehlenschlägers senere digtning besynger navnlig erindringens rose:
Hvor blev I, r(iSde roser dog • fra ungdoms dage
glade? • I min erindrings salmebog • jeg gemmer Eders blade.
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