
hjem, havde de tre s9lstre, som hver skulle have 
et reble, og de fik netop de tre rebler, og der 
var ikke flere ( = 31 rebler); i gåder af typen 
»Karlen og hans krereste« og »Det tabte .IEble« 
benrevnes barn, pige fik med bortrejst karl, som 
reble (33), sml. s. 114. 

LITTERATUR: (1) 488i 4, 25; 278 4,1931,27; (2) 
488i 3,375; (3) 644 161; (4) 107 1949; (5) 806d 2, 
26; (6) 360 1,1914,171; 944b 239f 488j 4, 431; (7) 
736 71; 161 1906/24: 3252; (8) 955 1934,167; (9) 
342 1921,7; (10) 19 135f; (11) 488i 6.1,13; (12) 488i 
6.2,180; (13) 228e 3, 915; (14) 310b 2, 143 (1854); 
488j 6, 28; (15) 891c 1, 35; (16) 488i 4,342,374f og 
6, lOf; 24 137,382; 161 1906/23:261,3292; 885 5, 
15; (17) 488! 1,48; (18) 1004 32; (19) 670 (tillreg) 
1, 54; (20) 830 efterslet 1890 34, 39f, 157; (21) 488s 
179; 488e 118; (22) 310 1, 163; (23) 466 2ff; (24) 
488s 205 og 3,113; (25) 488 5,1881,193f,354; (26) 
488s 3,172; (27) 310 2,192 jf. 3, 125f; (28) 159 1928, 
16-53; (29) 906 55,229,340 m.fl .; (30) 488n 233; 
(31) 830 9,1888,138, jf. 217; (32) 228e 3,1136; (33) 
488n 172f,187,207,227,244. 

ORDSPROG 0G TALEMÅDER, SYMBOLIK, 

KUNDSKABENS 0G LIVETS TRJE 

Ond (dårlig) rod giver ej gode rebler; godt trre 
brerer gerne gode rebler; frådseren reder f9)rst 
reblet og siden skrrellen; bedre er reblet givet 
bort end spist = man får måske noget til gen
greld for en gave (alle Peder Laale 1506; 1). 
JE:blet triller aldrig så langt bort, det smager dog 
af stammen = b9)rnene slregter deres forreldre 
på (Peder Syv 1506 og flg.; 2), nu: reblet falder 
ikke langt fra stammen (Peder Syv 1688 og flg.; 
3), heraf moderne travesti: preren falder ikke 
langt fra hesten (4) : thi reblet falder ikke langt 
fra stammen, • og vi har bidt af reblet alle sam
men Chr. Richardt (5). 
Modent rebles fald er snart at vente (Peder Laa
le 1506; 1), hvis lykken er god, da vår dig mest, 
er reblet modent, er faldet nrest (Thy; 6). Det 
er dårligt at tage reblet af trreet, f9)r det er mo
dent; et råddent reble fordrerver hundrede andre 
(begge Peder Syv 1682; 7). Alderdommen sma
ger af ungdommen, som reblet af trreet (Syv 
1688; 8), som reblet smager af trreet, smager 
alderdommen af ungdommen (Thy; 6). Hunger 
g9)r skovkrabber s9-lde (Syv 1688; 8), man kan 
godt vrenne sig til at rede skovkrabber (1845; 
9), man kan nok lrere fruerhunde at rede skov
krabber (10), også: det er ikke let at lrere fru
erhund at rede skovrebler ;): om en med fine 
manerer (11). Sure rebler kan undertiden smage 
godt; sure rebler giver 9-lmme trender (Peder Syv 
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1682; 7); du kommer til at sidde under den sure 
abild = får utak til 19-ln (o. 1700; 12); et smukt 
reble kan godt vrere surt (13) . 
JE:blet sidder aldrig så h9)jt, at det ikke må falde 
(Peder Syv 1688; 8), reblet hrenger aldrig så 
h9)jt udi trre, det dog engang til jorden må kom
me (14). 
Trreet er aldrig så godt, reblet kan dog blive 
ormstukket; trreet hugges ikke om, hvis der er 
orm i reblet; sk9)nt er reblet og r9)dt, men mad
diker findes derinde (alle Peder Syv 1682, 1688; 
15); der er aldrig så godt et trre, det kan dog 
brere ormstukket reble (Thy; 6); i r9)deste reble 
er maddiken snarest = d9)den rammer lettest 
de unge (1800-t ; 9), det k9)nneste reble stikker 
ormen f9)rst (Fyn; 3), et r9ldt og dejligt reble 
bli'r til en ormeborg = ingen glrede uden sorg 
(16). 
Samle rebler op under anden mands trre (13). 
Man kan trelle reblerne på et rebletrre, men ikke 
de trreer, som findes i hvert reble. 

.Eblekone, -helling bruges i nedsrettende jyske 
talemåder: hun snakker med for row skyld 
(uden at vide, hvad samtalen drejer sig om) 
Ligesom reblekrellingens r9)v (Vendsyssel), mun
den går på ham ligesom reblekones r9)v; stor i 
hovedet som en reblekones r9lv (13). 
Han giver ikke et reble bort uden at få en prere 
igen (18) . Han ligner udskidt reblegr9)d = om 
bleg, slap person (17). 
Man skal ikke kaste med rebler, når man selv 
er et (reble-)skrog; krernehuset er slang for ho
vedet eller hjernen, flaskereble for bajer (19) . 
Et monilia-befrengt mumie- eller negerreble er 
udvendigt kulsort. Stridens reble skyldes et old
grresk sagn, rigsceblet symboliserer jorden eller 
riget; cebleskive (o. 1700ff) om rundt bagvrerk, 
der oprindelig indeholdt en skive reble (3); 
abildgrå (1700-t ff) sigter til stammens farve. 

Som Nordens mest fristende frugt blev reblet 
udpeget som årsag til det bibelske syndefald, 
måske delvis overf9)rt fra Y duns foryngende 
rebler i hedenolds gudelrere. Adam fortr9)d eller 
blev overrasket af Gud og fik den f9)rste bid 
(eller krernehuset) galt i halsen, der sidder den 
(det) stadig som mandens adamsreble = stru
behovedet, og derfor er hans mrele dybere end 
kvindens (20). Folk skal gå fastende til alters 
og i hvert fald ikke have spist et reble, synde
faldets frugt (21); knrepkagen havde i relief en 
hane på den ene side og på den anden Adam 
og Eva med kundskabens trre mellem sig (VS!e
svig; 22). I en beretning om disputerende pro-



IEblekrelling i skrenderi med fiskekone på det lokale kaffehus. Maleri af Carl Bloch, 1889. 
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Dansk konge med svcerd og rigsceble. Titelblad til 
den fprste bog trykt på dansk, »Den danske Rimkrp
nike«, 1495. Overfor: Adam og Eva gengivet på ro
mansk billedsten fra (Jrsted kirke, Djursland. (Es). 

fessorer fremvises et reble med hentydning til 
frugten af kundskabens trre; det samme gf/.lr en 
tjenestedreng, der agerer prrest over for kongens 
sendebud (23). - Mindet om frugten af Livets 
trre (1. Moseb. 2, 9) lever videre i B. S. Inge
manns digtning: En dråbe kun af [livs- Jkilden , 
hvor ff/.lrst den udsprang, • en blomst kun af 
grenen, hvor livets rebler hang (Holger Danske 
1837); med Guds sol udgår fra f/.lst · en him
melsk glans på jord, • et glimt fra paradisets 
kyst, • hvor livets abild gror (Morgensange for 
Bf/.lrn 1837), hos N. F. S. Grundtvig bl.a.: Det 
fagre trre har en liflig frugt, • med druesmag 
og med rosens lugt, • den brerer for alle rebler 
pris, • det er guldreblet fra paradis. Også Kingo 
og Biorson digter om reblet som syndefalds
frugten (24). 

LITTERATUR: (1) 570 62,64,86,95; (2) 570 65; 
488d 630; (3) 690 27,1145f,1157; (4) 984 630; (5) 
766 120; (6) 198 34,41,43; (7) 878 1,42,80,385,423, 
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494; (8) 878 2,13,70,130; (9) 586 2,203,518; (10) 
488d 74; 418 49; (11) 488d 74; (12) 586 2,378; (13) 
488d 398,630; (14) 488 1,1871,81; (15) 878 1,34,395 
og 2,251 jf. 19 139; (16) 586 2,189; 198 30; (17) 
228e 3,1137; 690 27,1151 (o. 1700); 85 54f; (18) 690 
27,1145f (1700ff); (19) 85 45,52,164,169; (20) 891 
128 og 891 b 543; 466 59 (0Jyll.); 488i 2,1893,253 
(Fyn); 488 4,1880,335; (21) 488/ 4, 86; 830 9,1888, 
42; 278 3,13f; (22) 228e tb. 271; (23) 488 7,1884, 
230, efterslet 206; 139 2,49,262 jf. 690 27,1146, 
1149; (24) 754b 66f, 222-29. 

PROSA OG POESI 

Der var en eneste gren, så frisk, så blomstrende, 
overdrenget med de fine, rosenrf/.lde knopper, 
som var lige ved at åbne sig; den vidste nok 
selv, hvor kf/.ln den var, for det ligger i bladet 
som i blodet ... H. C. Andersen, Der er Forskel 
(1851). Men skf/.lnnere end alt er reblehavernes 
svagt rf/.ldmende hvidt - som alpeglf/.ld på sne -
kuplende sig tilvejrs over landsbyernes mos
groede tage, lysende skrert og blrendende mod 
den blå luft J. 0. B r/)ving-Petersen (1); den ser 
dejlig ud, sådan en gammel frugthave, med 
rebletrreernes krf/.lgede stammer og et netvrerk 
af knortede grene Chr. Elling (2). 
Gråstenernes duftblomster ligner klynger af 
nf/.lgent leende bf/.lrn Valdemar R r/) rdam (3), 
rebletrreernes trette klynger har et fint skrer af 
rf/.ldme over sig - som kinden på en purung 
kvinde, der for ff/.lrste gang skal afsted til strev
nemf/.lde (4), rebletrreerne blomstrede, som unge, 
hvidklredte piger Johannes V . Jensen (5) - unge 
blegrf/.ldt klredte sf/.lstre, stillet op på rad for, 
inden bortkf/.lrselen til ballet, at blive synet for 
sidste gang af moderen, et mosgroet madreble
trre i baggrunden Knud Poulsen (6). Sådan en 
Cox Orange, fuld af modne rebler, det er jo 
som en flok engle var slået ned i trreet og stak 
hovederne frem for at glo på dig, idet du går 
forbi Magens Lorentzen (7). 
Leve de blomstrende rebletrreer - • cumulus
skyer i sommervejr, • mrelkehvide, men jorden 
nrer, · omsummet af solskin og bier Piet Hein 
(7b) . 
Nu er igen det hvide under sket, • med lykke
lige fl.ljne har vi set • en gammel kroget abild 
indesneet Olaf Andersen (8). .tEbleblomst, du 
hvide! • Sne ved forårstide! • Al din vemods 
hvide ve • drysser du som dun af sne • i mine 
vårligt f/.lmme • forårshåb og sommerdrf/.lmme ... 
· Du blomst ved forårstide, • hvideste Snehvide! 
Anders W. Holm (9). Det er abildens tid. 
Over grene og kviste • myldre og briste 
hvirvlende stjemer, · til stammen står hvid. 





Det er abildens tid (a); oplizjft dit ansigt og se! · 
Tavshed, ja, blomstrende tavshed, · stjemernes 
sne. • Agre af evighedsgrizjde (b); rebleblomsten 
som en pigekind • står hvid og rizjd og skinner i 
sit smykke. • Så vågn påny i dybet af mit sind • 
du uforgrengelige drizjm om Iykke! (c); hvor fik 
du denne purpurglizjd, • som brrender i den fine 
hud? • Ak, jeg er solens forårsbrud! (d) Ludvig 
Holstein (10). At standse ved et sådant trre · 
beruset et nu, min sizjde, · i tusind fine blom
sters lre • er izjmt som et elskovsmizjde (a); be
skrive rebleblomster kan man ikke, • men man 
kan lade duften trrenge ind • i sine sanser, lade 
smerten stikke • det skizjnne syn dybt i et fizjlsomt 
sind (b); jeg elsker rebleblomster! Se de blizjde • 
små rester efter kjolen, der har tjent • (se der 
har sminken smittet, de er rizjde) • til at forfizjre 
bien, deres fretter. • Små hvide !amper lyser i 
de lyse nretter • Hakan Holm (11). Se rebletrreet 
står bryllupssmykket • med brudeslizjret af blom
stersne! (a) ; du skizjnne rebletrre, nys sprunget 
ud, • som hvjdt og rizjdt og duftigt soler sig • 
og änder svalhed som en pigehud, • vår-under 
du! Men bien, det var mig! (b) Johannes V. 
Jensen (12). Filippa med sine luftige lyse krino
liner • og pigeon svizjbt i et blegrizjdt · flor, er en 
flok pyntede unge piger i • dansen over den 
grizjnne vold (a), fint rizjdmer, nizjgent lyser · 
lizjftet mod himmelblået, • ung abilds blomster
bryst (b) Valdemar Rr/)rdam (13); abilden vil 
fizjde et morgengry • så sart som et åndende 
kvindebryst, • så tungt som undselig elskov 
Vilh . Grr/)nbech (14). Bl.esten gik med varsom
me skridt • over kronen. • Svizjbte blomsterne i 
et gys • af elskov. • legede med de rizjdmende 
knopper • som en forelsket, der krertegner • 
sin kvindes bryst Leo Estvad (15), rebletrreernes 
blomster • er »elskov i knop«'s symbol Holger 
Rr/)rdam (16), mine elskovsord skal som reble
blomst-drys • dysse darling i sizjvn i de lyse nret
ter Johs. V. Kirk (17); du er den hvide reble
gren, • og jeg er duggens perlesten, • som gizjr 
dens g]rede dobbelt ren Olaf Gynt (18); vore 
lreber mizjdtes i ny og i nre • og fra det gamle 
rebletrre • blomsterne dryssed' på bordet som 
sne • i den lille have i Pilealle Axel Andreasen 
1933. Hendes ord faldt blizjdt · som rebleblom
stens blade • på det dugvåde grres J. P. Jacob
sen, En Arabesk o. 1870. 
Stort og skizjnt er moderhjertet • som en reble
krones blomstersky, • skrert af hvidhed, • dybt 
af blidhed, • som et smil mod livets smerte L. 
C. Nielsen (19) ; abildgrene bar mig i deres hvi
de • blomsterarme svalt gennem år af smerte 
Valdemar Rr/)rdam (20); de har betalt den dy-
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rebare lykke • at blomstre og briste under sang, 
• for at få lov at brere frugt engang Hakan 
Holm (llb). 
Dengang rebletrreet kasted hammen, · sad reb
lerne igen og sizjgte sammen ... • en overrasket 
flok af morgenfro • dryadebizjrn, der skoggerlo 
Magens Lorentzen (21) ; i trreets kupler brrender 
• reblernes kulizjrte !amper Harald H . Lund (22). 
Så vejes rebletrreet ned af frugt, · forårets 
brudefrerd, som krones smukt. • Alverden uden
for sin verden sizjger; · velsignet den, der brerer 
og forizjger! Johannes V. Jensen (12b). Svalt 
overhvrelver septemberblået • den frugt, som nu 
har sin modning nået • i farvetoner af rosenlizjd 
• og gylden mjizjd. • • Srert lyser minder fra 
blomstringstide • mod hizjstens blå, det septem
berblide. • Det blusser rizjdt, som når mizj bli'r 
brud • bag reblehud K . L. Kristensen (23); blu
frerdigt lizjfter reblet på Jizjvet • for at få plads til 
at rizjdme Vilh. Grr/) nbech (24). Pryd dig, reble
gren, din frugt • vugger i den lette vind, • ron
der sig og rizjdmer smukt • som en buttet barne
kind Otto Gelsted (25) ; drengen er så frisk og 
sund, · reblekinden rizjd og rund H. C. Andersen, 
Moderen med Barnet (1829). .tEblet har ved 
hizjst • de samme faste buer • som pigens fulde 
bryst Hans Hartvig Seeforff (26) . Jeg delte trre
ets modne frugt • og fandt dets hjertekammer. 
• Der sov i brune rader smukt • de nye reble
stammer. • • Dets frugt var bolig for en ånd, • 
som spiler sine vinger • og sprrenger sine pup
pebånd, • når pinseklokken ringer Ludvig Hol
stein (27); da falder dine rebler med små hastige 
knald • i de drivvåde plrener, der vender deres 
fald . • Og om morgenen ligger de med dug eller 
regn • på de frisk-rizjde kinder som et frugtbar
hedstegn Thorkil Barfod (28) . .tEblernes dumpe 
fald minder Poul la Cour om »fjerne skud fra 
en Jeret grav« (29). Ingensinde er livet • så 
underfuldt svrert at forstå, • som når reblerne 
blusser i lizjvet · og himlen er barnizjjet blå. • • 
Duften og sizjdmen og saften · fra reblet, som 
fuldmodent faldt, · gizjr os til bizjrn uden viden 
• · lyksalige glemmer vi tiden: • vi er ikke for
tabte, trods alt! Marcus Lauesen (30). 
Gyldne rebler i sizjlver-skål • er vort herlige 
modersmål. • Derfor skal folket ansvar have • 
for, hvis orme i reblerne gnave Hans Rasmus
sen (31). 
Thorkil Barfod, De sidste rebler (32); Erik 
Bizjgh, Hurra for mosten! (1877); Otto Gelsted, 
Danmarks paradisrebletrre (33); Piet Hein, Som
merdrizjm under blomstrende rebletrre (34); 
Hakon Holm (llb); Ludvig Holstein, .tEblehizjst 
(10c), .tEbleblomst (lld), Graverstener (35), han 
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