Roser str/f)s foran Christian 4. på hans kroningstog. M aleri af Otto Bache, 1887. Frederiksborgmuseet.

dem på en gl!/ld eller varm kakkelovnsplade (5),
»det gav feststernning i stuen, når lavendel og
rose trods knitrende frost uden for fra bilreggeren
mindede om sommerens sol og krydrets!/lde
blomsterduft« (6).
For tre hundrede år siden blev vilde rosers
hy ben ofte syltet med honning og sukker (7);
hyben bruges »som bekendt« til syltet!llj (1792;
8), syltede hyben spises mange steder (VJylland
1875; Lemvigegnen o. 1910 m.fl.; 9), hybensyltet!llj laves endnu af mange husm!/ldre (10), men
hybengele og -marmelade var nreppe kendt f!llr
o. 1920 (11). Rosa rugosa skal vrere f!llrt af en
tysker til R!llm!/l, hvor dens hyben syltes eller
t!/lrres og anvendes til hybenmos og vin (12). Af
hyben kan fremstilles en vin og lik!llr og Klitrosesnaps, også kaldt Skagens Rose - digteren
Holger Drachmanns krelenavn til lokal veninde
(12b); Klitrosens hyben farver OK-snapsen
strerkt r!/ld (13). Dekokt af det t!/lrre frugtk!/ld
og krernerne giver en lysegul, let slimet og vanillesmagende te, også bladene kan bruges (14).
Flrekkede og udskrabede, derefter ovnt!/lrrede
hyben er brugbare til suppe (1809; 15). Navnet
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hybensuppe optegnes fra o. 1700 (16), men retten er ikke meget kendt udenfor Slesvig og
S!/lnderjylland, hvor den lrenge har vreret almindelig; i Sundeved blev den kaldt »jubrersuppe«
(17). Hyben samlet af b!/lrn om efteråret koges
til en vintersuppe, som man anser for meget
sund; s!/ldet med sukker og svesker, jrevnet med
kartoffelmel og evt. tilsat lidt frugtvin får man
en velsmagende suppe der ofte gives til pandekager (18). »I dag skal vi ha' suppe på r/f)de
grise(( (MFyn o. 1900; 19).
Strenglerne giver risbrrende, bladene kan anvendes ti1 garvning; hunderosen bliver, isrer på
Fyn, plantet som levende hegn (1806-21; 20),
og rette skud heraf gennembores med gl!/ldende
jerntråd til piber!/lr, gennem hvilke tobaksr!llgen
får en behagelig smag (1796; MSjrelland o.
1850; 21). Hybenrosens (Rosa villosa) tykkeste
stammer giver spadserestokke (22). De ]ange
vinteraftener laves spolepinde af hybentorn
(Bornholm; 23). - Rosentrre er ved af forskellige
tropiske trresorter.
T!/lrre hyben (eller kremerne?) ristet sammen

med kaffebjZ!nnerne giver en sundere drik (1799;
24). Et par kronblade kommer undertiden i
bondens groftskårne tobak (Slesvig o. 1900; 25) ;
under 1. verdenskrig anbefales det at blande
tjZ!rre hyben i fjerkrreets bl!Zldfoder (26).
Levende hegn af roser vrerner temmelig godt
mod får, men deres uld hrenger i de krumme
torne (1837; 27). Lammetyve skal have brugt
de lange krogtornede grene til at fange dyrene
med (28), jf. s. 135.
Hyben med indstukne torne eller pinde og med
stump af stilken som hale er bjZ!rns »hybenheste«
(Lolland), »rjZ!de heste« (Falster), »rjZ!de grise«
(Fyn og jZ!erne syd for; Als) (29), et overskåret
og udskrabet hyben bliver en båd med strå som
mast (Lemvigegnen o. 1910; 30). Hyben trredet
på snor er »grevens hestetjZ!mme« (S!Zlnderjylland o. 1890; 31) og pigernes armlrenke, halskrede, sigjZ!jnerperlekrans (32) . Der »grettes«
med hyben i lukket hånd, og man skal betale
med det antal, der grettes forkert (Vendsyssel
o. 1890; 33). Det var og er alm. at drysse filten
(»kljZ!pulveret« eller »lusene«) omkring hybens
småfrugter ned på ryggen af en intetanende

kammerat (34), sml. s. 136; de sjZ!nderjyske dialektnavne juge, hjuge, jubtu etc. er måske påvirket af tysk jucken 'kljZ!e'.
Store rosentorne breftes med spyt på pande og
nrese som »djrevlehorn«.
Af vildrosens blomsterknopper laver skolepiger
»bikuber med bier«: de grjZ!nne bregerblade
fjernes og knoppen trrekkes af ved frugtknuden
- når man så trykker, vrimler en masse gule
»bier« (stjZ!vdragerne) ud fra en blegrjZ!d, spids
»kube«, og med et pust flyver de bort (NVFyn
0. 1910; 35).
En sangleg bedder »plukke roser« (36).
Hybenets frugtkjZ!d spises undertiden af bjZ!rn
og unge mennesker (37) som »tomater« (Falster), frostbljZ!de hyben presses mellem fingrene
og den udflydende pulp nydes som »stivsaft«
(gele) og »marmelade« (LoUand) eller »reblegrjZ!d« (Langeland) (38) . - Mange forreldre advarer mod at spise hyben, de kan vrere giftige,
og man kan djZI af dem (VFyn; 39), »lusene«
indeni gik på en (40); på Bornholm l!Zld et bjZ!rnerim:
Hvis du spiser hiven (hyben), • får du ondt i
iven (jZ!jnene). • Hvis du spiser haven (brer af

R ynket rose har store, krpdfulde hy ben m ed et hrp jt C- vitaminindhold. (EH).
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228e 3, 80; 4881 173,288,633,705 ; (37) 634 12129
(Himmerl. o. 1900); (38) 107; (39) 634 12166; (40)
830 5,1886,74 og 12,1889,159; 228e tb. 293; 161
1906/46:833; (41) 449 1949,20; (42) 273 196.
LIEGEMIDLBR

Titelbillede fra en »Cyprianus«, en udbredt dr</}mmetydningsbog, her i en udgave fra 1870erne.

hvidtjjZSrn), · får du ondt i rawen. • Hvis du spiser slåen, · får du ondt i tåen (o. 1890; 41).
Får en ung pige orm fra hyben i sig, må hun
fjerte for hvert ord hun siger (cyprianus 1800-t;
42).
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Harpestneng-afskrifter o. 1300: rosensaft med
mrelk heler edderkopbid, kronbladene og salt
lregges på svulst; saften kogt med salt drikkes
for indvortes bylder og blodsot (dysenteri); rosensaft kogt med salt renser kvinder; blomster og salt bruges som kompres på bid af gal
hund ; rosensaft holdt i munden er godt for
trenderne; rose og honning gnedet på jZSjnene
kJarer synet; de knuste blomster lregges på helvedsild (udslret), på hed mave og hjerte; rose
og vin drikkes mod diarre; blomstersaften bjZSr
indgå i alle jZSjensalver; tjZSrrede knuste roser
blandet med honning lregges på sår, friske roser
på alle hede kropssteder, drikkes også med
honning (1).
1400-t: tjZSrrede blomster drikkes med vin for
blodskudte jZSjne, friske rosenblade indgår i salve på smertende, rindende jZSjne; mod halsonde
gurgles med rose og honning i varmt vand, mod
lungesyge indgives knuste hyben og fire andre
planter i varmt vand (2). Rosenolie anbringes
på svage og opsvulmede jZSjne; kJud vredet med
olien og lagt på hovedet stiller hovedpine og
virker sjZSvndyssende (3). Rosen(kron ?)blade
kogt med eddike tjener som maveomslag for
opkastning; roser kogt med hvedemel i vand
indtages mod diarre og asken af bladene i vin
mod vattersot; for halsslim gurgles med vanddekokt ; rjZSde eller hvide roser blandes med
bomolie til sårplaster (4).
Christiern Pedersen 1533: for hovedpine og
svimmelhed bindes krans af buskens blade på
hovedet (5b); vin- eller jZSlafkog af blomsterknopper drikkes mod blodspytning, ligeså rosenvand (19a), dobbelte hvide eller rjZSde roser
koges med olie og indtages, det smjZSrer tarmene
og modvirker maveonde (48b), knuste krerner
af samme roser drikkes med vin eller !211 mod
blodgang = dysenteri (48b), mod hoste indtages
blomster kogt med figen, lakrids, sukker og
honning i vand (17a) ; vinafkog af blomsterne
og tormentil lregges på hrevet tandkjZSd (14b),
destilleret vand af rjZSde roser bruges til mundog tandpleje, modvirker dårlig ånde (13b),
kogte roser lregges på smertende jZSjne (8b), tjZSrrede og knuste dobbelte roser strjZSs på hremorroider (54b), stjZSvdragerne i eddike bindes på
sår, virker blodstillende (74b); blomsten indgår
i et sårplaster (81a-b).

Henrik Smid 1546ff (5): hakkede ri<Sde kronblade blandet med sukker eller honning og solti<Srret giver rosensukker, -honning, der anvendes meget af lregfolk og er godt for maveonder,
mod for megen galde, det stiIJer diarre og dysenteri, styrker hjertet, hjernen og alle indre
organer, givet med rosenvand (hvis man ikke
har forstoppelse) stiller det koldfeber (malaria),
fugter tungen, struben og halsen i alle febersygdomme. Vandudtrrek af kronbladene indkogt
med honning eller sukker giver rosensirup, der
er alm. brugt og srelges på apoteker mod adskillige lidelser såsom mavens, leverens og »hjertets
br..endende hede sygdornrne«. Rosenhonning =
vandudtrrek af kronbladene kogt med honning
(eller tilberedt på anden måde) bruges meget af
lregerne, navnlig om foråret og sommeren, til
at udrense slim af maven. Har man taget et farligt affi<Sringsmiddel, skal denne honning spises
med afkog af persille- eller fennikelri<Sdder, og
nogle dage fi<Sr et affi<Sringsmiddel tages, skal

Vild rose. Tri:esnit fra Simon Paul/i: Flora Danica,
1648.

man spise rosenhonning, der li<Ssner og uddriver
tarmenes vredske og slim. Rosenhonning renser
mundens og trendernes ki<Sd, sår i hals og svrelg,
anvendes af barberer i mundskyllevand blandet
med .udtrrek af vejbred eller brunelle. Rosenolie
= olieudtrrek af helst ri<Sde kronblade (ellers
hvide) styrker skri<Sbelige lemmer, stiller unaturlig varme, modvirker bylder.
Simon Paulli 1648, 52,126f: (vild rose) blomsterne binder og ti<Srrer; destilleret vand af dem
kan anvendes til S<Sjebadning og bliver gerne
brugt, når man er suri<Sjet (bindehindebetrendelse). lndholdet af hyben kogt i vin indgives mod
stensmerter, også rosengalle modvirker stensmerter; lagt under hovedpuden virker den
si<Svndyssende. Rosen har navnlig lregekraft over
for hundegalskab (hydrofobj). - Kulturroser
med ri<Sde eller hvide blomster - jo blegere farve desto bedre - virker affi<Srende og bli<Sdgi<Srende, roser må derfor ikke anvendes i flreng;
af friske ri<Sde roser tilberedes en sirup, der virker mildt affi<Srende og er srerlig god til patienter
med gulsot og malaria; en sirup af ovnti<Srrede
roser modvirker diarre og opkastning, som
skyldes tarmslim. Det er almindelig kendt, at
man af roser destillerer »et ... vellugtende vand,
hvilket ikke alene fornemme folk, men endog
den jrevne almue her i dette land gerne og ofte
bruger« til inddrypning mod S<Sjensmerter og af
lregerne til medikamenter for S<Sjenlidelser. Dug
samlet af roser om natten er også tjenlig for
dem, der er suri<Sjede. På apotekeme tilberedes
en rosenolie eller -salve, hermed gnides hoved,
lrenderne og kroppen over lever og nyrer for at
lindre hede og smerter. Roseneddike er god
for hede i maven, hovedet og leveren, klud vredet dermed stiller nreseblod, bruges af enhver
barber når han årelader, og holdes foran patientens nrese, hvis han er besvimet. Rosenhonning og -sukker bruges ofte, fi<Srstnrevnte mod
blegner (tri<Sske) i nyfi<Sdte bi<Srns mund, sukkeret
til folk med svindsot og blodspytning. De ti<Srrede og pulveriserede sti<Svdragere indgives i
ri<Sdvin mod smertefuld menstruation. Fri<Sene
modvirker leukorroe og natlige pollutioner.
Kronblade, hyben og fri<S anfi<Sres i farmakopeen
1772. Hybenskaller srelges på apoteker.
Hyben uddriver sten og grus af nyrer og blrere,
slim og urenheder af maven og tarmene (1762;
6). (Kron?)bladene af vildrose indgår i »Christian IV's middel« for svag mave, vrerk og
tandpine (o. 1700; 7), nedsaltede roser med
seks andre vegetabilia srettes på brrendevin til
mavestyrkende akvavit (1736; 8), ri<Sde roser er
bestanddel af mavestyrkende brrendevin (1799;
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9). Ri,'Sde roser stiller diarre, vand af dem og
myrte drikkes mod dårlig ånde, hvid roses sti,'Svdragere indtages med vin mod for kraftige
menses (10); vandafkog drikkes for nyregrus
(11), det modvirker stofskiftesygdomme og nyrelidelser (12).
Ri,'Sde roser med fem andre planter bruges i
vanddekokt til mundskylning for tandpine (o.
1550, 1600-t) eller i,'Slafkog af roden holdes i
munden (1643); 1!,'Sse trender skylles med destilleret vand af ri,'Sde roser (1678; 13). Rosens
pulveriserede fri,'S er gode til at gnide trenderne
med (1807; 14); for tandpine holdes te af ri,'Sde
roser og matrem i munden; rosenvand indgår i
plaster på smertende tand og gigt (15).
Klog mand på Fyn badede dårligt ben med dekokt af rosenblade m.m. (1872; 16). Rosenolie
indgår i midler (bl.a. salve) for krreft (15); på
Bornholm bliver roser og lavendler overhreldt
med brrendevin brugt til sårbehandling (17).
Ringorm gnides med rosenolie (15). Som omslag på rosen (erysipelas) anvendes rosenvand
blandet med vineddike (SVJylland; 18), klog
kone i Himmerland gned stedet med rosenolie
eller lod patienten drikke den blandet i vand
(19). Over ligtorn skal afbrrendes rosenkvist
med spindelvrev svi,'Sbt om dens ene ende (Als o.
1670; 20). Rosenolie indgår i »Flensborg-plaster« (1700-t; 21).
Ri,'Sde rosers kronblade koges med bomolie og
solvarmes, der tilsrettes saft af hvidroe og det
koges igen med tilsretning af mi,'Snje, kamfer
m.m. til plaster på hrevelser og knuder i brystet,
kvrestede fingre, giftige bid, i,'Sjenbetrendelse m.
»Tante Tandpine« hjems(/Jger digteren i H. C. Andersens eventyr af samme navn. Tegning af Lorenz
Fr(/Jlich.

m. (1852; 22). Ri,'Sde roser, myrra, aloe og safran i ri,'Sdvin tjener til omslag på bi,'Sms syge
i,'Sjne (23), rindende i,'Sjne bades med te af rose,
rude og vejbred (24) eller <luggen af roser (25).
- Fregner fjernes med rosensaft og reggehvidc
(25), rosenvand og citronsaft (22), ansigtspletter
med rosenvand tilsat rom eller cognak (25) .
»Rosenvand« srelges stadig på apoteket, det anvendes til i,'Sjenbadning og indgår i hudlotions;
hybente brugt til indgnidning er god for fedtet
hud, gi,'Sr solbrrendthed mere jrevn og bleger
fregner (12).
Rosensirup gives for bi,'Srns kighoste (26). Forreldrene siger ofte til et forki,'Slet barn: Li,'Sb ud
og spis nogle ri,Me grise, så skal du snart komme
dig! (NLangeland o. 1900; 27). Hyben lregges i
en flaske med vand og udtrrekket gives bi,'Srn
mod forki,'Slelse (o. 1860; 28), kogte hyben blandet med saftevand drikkes for hoste (Himmerland o. 1900; 29). Hybenvin er en meget sund
drik, som mange reldre folk drikker et glas af
fi,'Sr sengetid (Sundeved o. 1880; 30). De meget
C-vitaminholdige hyben samles til apotekerne
(Dybbi,'SI o. 1875; 31), i 1943 blev over hele landet samlet ca. 90 tons (32), danske spejdere har
plukket dem til forskellige salgsorganisationer
(33).
Hyben er gode for hestens sygdomme (34), roser og figen kogt i rindende vand gives for dens
hoste; hvide roser indgår i salve for fårets skab
(35).
Vredes kuben med rosens saft, helst blandet med
mrelk, si,'Sger bierne derind (o. 1300; 1).
Roser stri,'Set omkring sengen virker si,'Svndyssende (1577; 36), ligeså brer af hyveltorn lagt under
hovedpuden (37), sml. hvidtji,'Srn s. 62. Man
lregger en rosengalle i vuggen for at få barnet
til at falde i si,'Svn (Bornholm; 38). I en folkevise
ser jomfruen to roser flyde på vand, hun sover
på dem om natten og får strerke elskovsdri,'Smme
(39).
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