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En rose så jeg skyde…..
Den gamle Mariavise, ” En rose så jeg skyde..”, fra 14 – 1500-tallet, som i den sidste
menneskealder har vundet stor yndest her i landet, har sit udspring i et gammelt sagn:
”En munk, der af sin abbed var sendt op til fyrsten på højfjeldet, fik i slotshaven en
julerose som gave af en yndig pige. Mens han vandrede med sin ”skønne byrde” hjemad
gennem den kølige vinterskov – det skal have været den 24. december 1509 – fik i hans
sind den kønne julesang sin form og skikkelse.
Michael Prætorius, den store kirkekomponist, viderebragte os dens melodi i omtrent
dens nuværende form.”

Julerosen er bragt hertil fra de sydøsteuropæiske kalkbjerge af munke i middelalderen. Det
paradoksale ved planten – at den kan sende blomsterskud op gennem den frosne jord, - skyldes, at planten styres af et ”indre urværk”, der relaterer sig til dens hjemegn i Sydøsteuropa.
I et fransk, folkeligt-katolsk julespil fra middelalderen gives en smuk legendeformet version
af julerosens tilblivelse:
”I spillet optræder de hellige tre konger, og bondepigen Madelon slår følge med dem på
deres vej mod Betlehem. Men mens kongerne frembærer deres kostbare gaver, græder
Madelon – hun kan ikke bringe barnet noget offer, end ikke en blomst, for det er vinter.
En engel viser sig da for hende og fører hende uden for stalden. Hvor englens vinge
rører ved jorden, springer midt i vinternattens mørke og kulde en blomst frem af mulden, Julerosen, som Madelon nu kan plukke og bringe Frelseren som sin ydmyge hyldest.”
Alt dette lyder fromt og poetisk. Sandheden om julerosen er jo nok den, at den i tidligere tider
gennemgående er blevet betragtet med mere realistiske øjne.
Herom fortæller i hvert tilfælde dens gamle navn, Nyserod.

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.

Ifølge græsk tradition var det hyrden Melampos, som først blev klar over denne gift- og
lægeplantes egenskaber.
Revet og tørret rod af planten kan blandt andet forårsage nysen, og nysen er en god ting, den
renser hjernen. Vi siger stadigvæk ”Prosit” (hvilket betyder ”Gid det må gavne”), når nogen
nyser.
Ifølge myten brugte hyrden Melampos plantemedicin til at helbrede kong Perseus` to døtre fra
mental forstyrrelse.
En gammel latinsk talemåde lyder: ”Elleboro indiget” – ”Han trænger til Nyserod”, hvorved
man mente ”Han er godt tosset”.
Nyserodens evne til at jage sindssygdom, altså onde ånder der var i mennesker, på flugt,
udvidede sig i folkesindet i middelalderen til også at omfatte evnen til overalt at jage onde
ånder og dårligdom på flugt. Derfor plantedes Nyserod ved husets indgang, og når et husdyr
var sygt, skar man et hul i dyrets øre og indsatte et stykke rod af planten.

Vintersolhverv
På mandag, den 21. december 2009, er det Vintersolhverv, hvilket vil sige den dag i året, hvor
antallet af timer med dagslys er færrest (Her i Sønderballe 7 timer og 8 minutter). Men det er
også en glædens dag, fordi dagene herefter langsomt bliver længere dag efter dag og lyset og
varmen vender tilbage.

Landsbyplanen for Enderupskov og Sønderballe
Alle de 5 temagrupper (Byudvikling, Trafik, Forskønnelse, Rekreative og sociale faciliteter
og Sammenhængskraft) har nu fået afleveret deres bidrag, og Randi Vuust Skall fra konsulentfirmaet GBL i Kolding er gået i gang med et større arbejde med at ”koge” de forskellige

bidrag sammen til et 1. rapportudkast, der formentligt kan præsenteres på et borgermøde i
januar eller februar måned 2010.
Tak for indsatsen ! Forhåbentligt kan Landsbyplanen nu medvirke til, at Enderupskov og Sønderballe kommer et skridt nærmere til at få realiseret nogle af planens visionerne.

Glædelig jul og godt nytår
Med gengivelsen af:
En rose så jeg skyde
Op af den frosne jord,
Alt som os fordum spå`de
Profetens trøsteord.
Den rose spired frem
Midt i den kolde vinter
Om nat ved Betlehem

For rosen nu jeg kvæder
Omkap med Himlens hær
En jonfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
Midt i den mørke vinter
Om nat ved Betlehem

Den rose fin og lille
Har den dejlige duft og skær;
Den lyse for os ville
Og sprede mørke her;
I sandhed mand og Gud
Af syndes nød og pine
Han nådig hjalp os ud.

vil Sønderballe Tidende hermed ønske alle sine læsere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår,
og på ”gensyn” fredag, den 15. januar 2010.

Tti

PS: Enkelte af Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings medlemmer har endnu ikke indbetalt
medlemskontingentet for 2009, hvilket sikkert skyldes en forglemmelse. Men det kan nåes
endnu – sidste bankdag i 2009 er onsdag, den 30. december 2009, hvor foreningens bankkonto i Sydbank vil være åben for manglende kontingentbetaling på reg.nr. 7915, kontonr.
1094863.

