
Niels' dråber« og »Nf6glen til livet« (Fyn) samt 
»Jregermesterens Bitter« (3). 
Den knuste rod er brugt til garvning (4) i man
gel af egebark og for at gfl!re lrederet vellugtende 
(5), på Frerfl!erne benyttet sammen med skrrep
perod til at garve skind, huder til sf6t!6j, sko 
(1670ff; 6) - »det vigtigste af de midler, som 
freringerne anvender« (1870; 7); man gned også 
rodbarken mod skindet for at farve det gult (8), 
på Fyn (1743) og Bornholm blev roden anvendt 
til r!6dfarvning (9), på Frerfl!erne til at farve t!6j 
med (8). 
Man kan fede svin på rfl!dderne (10) og disse 
kogt med bfl!geaske bruges til daglig vask af 
mrelkebf6tter (11). 

LITTERATUR: (1) 934 2055; (2) 634 18537; (3) 
747 98,102,111; (4) 398 1806,501; 258 1929,67; 449 
449 1939,16; (5) 977 1767,159; (6) 181 108; 873 
284f; 518 191f,199; 254 1951,12; (7) 94 4, 29; (8) 
873 148,284; (9) 249 2.1,1925,40 (Jordl!,ise); 449 
1939,16; (10) 696 1761,428 (Frerf6.); 398 1806,501; 
(11) 951b 1821,72. 

Spred og uanselig, • kantet og forsagt, • fire gule 
blade • blomstens hele pragt. . • Mellem urters 
mylder • renset kun af få • rakte du din guld
kalk • op imod det blå Karl Jespersen. 

LITTERATUR: 441 16. 

Jordbrer, Fragaria 
SKOVJORDBAlR, Fragaria vesca, bliver 10-20 cm 
hfl!j og skyder lange krybende ranker; bladene 
er trefingrede og savtakkede, blomsterne hvide, 
den modne frugt rfl!d og k!6dfuld, besat med tal
rige små gule nfl!dder. Alm. i skove, på diger, 
mellem buske. 
BAKKEJORDBAlR, Fragaria viridis, har gullige 
blomster; hist og her på bakker. - SPANSK 
JORDBAlR, Fragaria moschata, er j det hele st!6r
re; forhen dyrket i haver, nu undertiden forvil
det. De fleste storfrugtede jordbrersorter ned
stammer fra Chile-Jordbrer (Fragaria chiloensis). 
Jordbrer o. 1450ff, frellesgermansk, de modne 
brer ligger ved eller på jorden (i modsretning til 
andre brerfrugter); i stednavne som Jordbrerpold 
1776ff S0Jylland og Jordbrerh!6j Bornholm. 
Udlfl!ber: jordbrertyv, den stjal kraft fra moder
planten. - Frerfl!erne: jart5ber. 
BAKKEJORDBAlR: nakkebrer 1688ff; Djursland, 
»fordi den groede i mrengde på Arnak(ke)« (1), 
men snarere fra tysk knackebeere ~: når brerret 
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plukkes kan hfl!res et lille smeld; hatbrer Born
holm 1769ff efter det blivende grfl!nne bregers 
hretteform; klintebrer 1821, harebrer Sjrelland 
0. 1870 (2). 
Jordbrer er slang for (rfl!d) nrese, kvindens bryst
vorter, blandt tf6mrere: store knaster, i sfl!sprog: 
kuglerunde fendere = stfl!dpuder langs skibs
siden (3). 

LITTERATUR: (1) 783b o. 1870; (2) 689 1,609f; 
690 9,844; (3) 85c 34,43,126,143. 

DYRKNING 
Der blev dyrket jordbrer i Danmark antagelig 
fra kort f!6r 1400 (1), men de må i naturen vrere 
spist siden oldtiden; brer og blade nrevnes i et 
par håndskrifter fra 1400-t, planten indgår ikke 
i middelalderlige stednavne (2). Brerrene omta
les ret ofte i slutningen af 1500-t; Henrik Smid 
skriver, at »kokkene kender jordbrer ve!, de 
koger gode retter af dem« (3). 1595 sendes 
jordbrer fra Mecklenburg til Nyk!6bing slot på 
Falster, 1603 bestiller dronningen fra slotshaven 
i K!6benhavn 173 potter brer til at srette på ak
vavit, og 1641 samles brer i naturen til hoffet. 
Dyrkningen omtales 1647 og året efter skrives, 
at der findes to slags: skovjordbrer, der har 
langt den bedste smag, og havejordbrer med 
dobbelt så store frugter, sidstnrevnte gror dog 
kun »i store herrers haver«, men brerrene »er 
b!6nderne såre ve! bekendt« (4). 1680-1700 blev 
planten forsfl!gsvis plantet på Frerfl!erne, men gik 
ud (5). 
Dyrkning og fremavl på st!6rre arealer i haver 
begynder i 1730'erne; 1734 srelges planter fra 
en kfl!benhavnsk planteskole, 1774 hedder det, 
at de hentes fra skoven, i haven bliver brerrene 
stf6rre, men mister efterhånden deres naturlige 
sfl!dme; endnu 1782 omtaler en dansk havebog 
kun skovjordbrer (6). Iflg. en prresteindberetning 
1743 avles jordbrer på Vordingborgegnen; i go
de år, således 1820, h!6ster Vejl!6 ved Nrestved 
ca. 600 kg, i mindre gode 400 kg, som solgtes i 
Nrestved, Vordingborg, Prrestf6, Sorf6 og Kf,Sben
havn (7). 
1802 dyrkes jordbrer i havebede på Lresf6 (8), 
1805 nrevnes ni sorter, bl.a. skovjordbrer (9), 
der gives 1810 anvisning på dyrkningen, bestan
den skal udskiftes hvert fjerde år (10). Endnu 
fandtes jordbrer mest i herregårds- og prreste
gårdshaver, de fleste steder hentede b!6nder og 
husfolk brerrene fra skov og mark lige til slut
ningen af 1800-t (11). 
På Falster blev ikke dyrket jordbrer o. 1820 (12), 
på NFyn ffl!rst fra o. 1870 (13), i Rads herred 
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efter begyndelsen af 70'erne (14). En gartner på 
Gyldensteen NVFyn avlede 1840 700 kander 
brer, der solgtes navnlig i Fredericia (15); 1896 
afgik fra Fredensborg st. 33.000 kg, året ff/Sr 
endnu flere (16) . 
Arealet i erhvervsfrugtavl var 1929 667 ha, 
1937 blev hjllstet 2.300 t, hvoraf 1000 t solgtes 
på Kf/Sbenhavns grf/Snttorv (17); 1967 var arealet 
på 1.790 ha og hf/Ssten 11.150 t (salgsvrerdi 36 
mill. kr.) , j privathaver 2.700 t. Store kvanta 
brer går til konservesindustrien. Jordbrerret er 
den danske »nationalfrugt« for så vidt som den 
dyrkes i praktisk taget alle landets ca. 600.000 
haver. Det samlede konsum anslås (1967) til 
13.500 t. 

LITTERATUR: (1) 689 1,606; (2) 495 10,1965, 84; 
(3) 841 1577,65; (4) 704b 18; 931 5,107; 296 30, 
1914,221f; 81 1647,91 og 697 1648,237; (5) 873 132f; 
(6) 704b 18; 452 3,67; 296 1915, 5; (7) 1009 15, 
1926,32,66; (8) 73 129; (9) 688 2,196-200 jf. 398 
1806,494f; (10) 675 8,120,128-34; (11) 516 6,1817, 
388; 825 112; (12) 865 49; (13) 760 280; (14) 1014 
32,1939,46; (15) 1008 14,1926,103; (16) 263 1932, 
89; (17) 296 47,1931,451 ; 304 159. 

B AlRPLUKNING I NATUREN 

Som nrevnt blev brerrene til slutningen af forrige 
århundrede hovedsagelig plukket i naturen - af 
fattigfolk til salg i kf/Sbstrederne (Sorf/Segnen 
1770; 1), men oftest af bf/Srn, som enten spiste 
dem på findestedet eller bar dem hjem trredet 
på et strå, dette omtales bl.a. af H. C. Andersen 
1844 (Grantrreet) og er stadig almindelig skik. 
Når bf/Srn i jordbrertiden kom sammen, drejede 
snakken sig nresten altid om, hvor der fandtes 
et srerlig godt jordbrersted, det blev dog gerne 
holdt hemmeligt (2). »Det var en hel sport at 
finde, hvad vi kaldte en ny jordbrerplet; der 
kunne vi så sidde lrenge, plukke og spise samt 
trrekke brer på !ange strå - jo lrengere jo bedre. 
Og når strået var fyldt, bandt vi enderne sam
men, så der blev en krans af jordbrer ud af det; 
sådanne kranse tog man tit med hjem« (Kra
rup, Espe Fyn; 3). Plukning på andre folks 
marker mente man var lovligt. 
[ Skovjordbrer] - det er vel skovens kys til bar
net. Stf/Sjende, leende bf/Srn bliver stille, når de 
finder skovjordbrer. De tamme jordbrer er ven
lige og overdådige. Dem kan man frådse i med 
det samme .. . Men skovjordbrerret, det skal 
findes, og der skal kreles for det ... for det er 
en perle, skovens rfllde perle. Se, nu siddcr de 
der, en levende krede af kys .. . De smager af 
noget, barnet slet ikke forstår. Det er selve Pan, 
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der på sin letfodede frerd gennem skoven er 
kommet brerret forbi , har smilt til det og er lfll
bet igen. Men det smil har fået det til at rf/Sdme. 
Den purunge piges kys ... har det vilde jordbrers 
arorna Kaj Munk (4) . 

LITTERATUR: (1) 249 1,1899-1902,26; 1010 15, 
1927,85; (2) 634 12006 (MFyn o. 1880), 12022; (3) 
634 12011; (4) 616d 18. 

B AlRRENES ANVENDELSE 

Simon Paulli 1648,236f: jordbrerrene i skov og 
mark såvel som i haver »plejer at lokke dem til 
sig, som går forbi, så at de får stor begrerlighed 
til dem og plukker og reder«; men under ran
kerne lever ofte tudser, de gyder deres gift på 
planterne, og man kan derfor ikke undre sig 
over, »at mange af de mennesker tit og ofte 
bliver forgiftet og geråder i store sygdomme«, 
ja sretter livet til »for den ringe lysts skyld, de 
kan have deraf«. Det hedder videre, at man kun 
må spise de bedste jordbrer og de skal vaskes 
f!llrst. »Kvinderne, som af nrerighed plejer at 
komme rhinskvin på jordbrerrene i stedet for 
mrelk, de gf/Sr ingenlunde gavn« og må gf/Sres 
ansvarlige for »adskillige slemme og onde til
fald, som deraf kan forårsages; uden mrelk kan 
brerrene give kolik eller diarre. Men tilberedes 
de med sukker og vin, er de overmåde sunde ... 
hvorom alting er, da er det meget fornf/Sdent og 
vrerd at mrerke sig, at de er allersundest, når 
man spiser dem ff/Sr måltidet og de andre 
retter«. 
1666 oplyses, at man nyder jordbrer med suk
ker og vin, kvinder holder mest af jordbrer med 
mrelk eller flf/Sde (1). Det er nu skik og brug at 
spise brerrene med flf/Sde, »men sligt er hf/Sjst 
fejlagtigt; thi da jordbrer indeholder en vegeta
bilsk syre, så er det rimeligt, at det oster i ma
ven og forvolder nyderen megen ulempe i stedet 
for den gavn, de skulle gf/Sre« (1837; 2). - Man 
må ikke spise jordbrer efter solnedgang og dug
fald, de underjordiske vresener kan gf/Sre en syg 
(Sjrelland; 3). Overdreven nydelse kan give en 
slags eksem, så ansigtshuden kommer til at lig
ne jordbrerrets nubrede overflade (4). 
Under Adam Oehlenschlägers ophold på Lan
geland 1804 blev han tillige med apoteker 0r
sted o.a. fra Rudkf/Sbing inviteret til jordbrergilde 
på Vemmenres frergegård, Tåsinge. Det blev en 
»festlig lystfart til den tidlige frugt, de saftig
svulmende jordbrer, som frembåret i strålende 
fad, med sukkeret blandet og med den fedeste 
mrelk begydt, husvaled de glade Rudkfllbings 
mrend og den fremmede skjald ... og de ambro-



siske jordbrer i aflange gyldne skåle smilte med 
purpursmil, til lyst for den samlede skare« (5). 
Efter Brli)nderslev Sparekasses generalforsamling 
serveres i sresonen altid jordbrer med f!li)de, skik
ken blev indfli)rt, fordi så få medlemmer mji)dte 
frem (1949; 6). 
»Gennem dagbladene fli)lger vi alle sprendt bul
letinerne om udsigterne for jordbrerhli)sten, om 
den ji)delregges af for megen regn, af for lidt 
eller for megen varme, og alle sukker vi tidligt 
om sommeren: trenk, er jordbrersresonen allerede 
forbi« (7). 
Brerrene nydes rå, anvendes til syltetli)j (1806; 
8), mange steder blev de dog fli)rst syltet, da 
man fik havejordbrer (9). Sy!tetli)jet serverede 
man til kli)dretter (Skernegnen o. 1850; 10), nu 
bruges det mest til pandekager, rebleskiver, 
reblekage, buddinger, is, jordbrermarmelade som 
pålreg, i bagerier, på iskager m.m. Velmodne 
vilde jordbrer giver god smag på konfekt, vin 
og likli)r (11). 

LITTERATUR: (1) 445 1828.1, 4; (2) 718 1837,3; 
(3) 161 1906/23:1,117; (4) 520 28; (5) 339 60f; (6) 
1005 25/6 1949; (7} 304 156f; (8) 398 1806,495; (9) 
634 12006 (MFyn); (10) 634 12248; (11) 480 26. 

BLADENES ANVENDELSE 

Den vilde jordbrerplantes tli)rrede blade giver 
»en meget behagelig erstatning for kinesisk te« 
(1795; 1), »en sund og velsmagende te« (1789; 
2), der ofte roses og som drikkes i mange hjem 
(3); en bornholmer, der hver morgen drak den
ne te, blev dog regnet for en original (medio 
1800-t; 4). 
Jordbrer- og brombrerblade er blevet rli)get som 
tobak og blandet i denne under f li)rste verdens
krig (Sli)nderjylland, Fyn; 5). Hele planten kan 
anvendes til garvning (6). 

LITTERATUR: (1) 925 162 jf. 398 1806,495; 512 
25,1892,423; (2) 791 1, 38f; (3) 924 1,1798,333; 182 
2.2,1804,177-80; 880 1811, 107f,131f; 322 1812,96; 
936 3,1837,163f; 712 70; (4) 92 17,1926,87; (5) 634 
16297; 519 59; (6) 398 1806,495 og 1821,567. 

LtEGEMIDLER 

Christiern Pedersen 1533: bladene kan bruges 
som omslag på lrendevrerk (56a), mod ophli)rt 
vandladning indtages brerrene eller desti!leret 
udtrrek af bladene (59a). 
Henrik Smid 1546ff (1): mod sidesting og nyre
sten drikkes vinafkog af urt, rod og brer; brer
rene og destilleret vand af dem kli)ler lungers og 
levers hede; spedalske med »rli)dt ansigt og hedt 

Spansk jordbter. Simon Paulli: Flora Danica, 1648. 

blod« kan leve lang tid, hvis de daglig drikker 
jordbrervand, det styrker også et svagt hjerte, 
renser brystet, udskiller gulsot, gli)r blodet frisk. 
Saften af den knuste urt lreger ondartede sår; 
jordbrervand er godt til gurgling for bylder i 
mund og hals, rli)dt ansigt hades dermed mod 
hede og alle urenheder, det renser skinnebens
sår; destilleret afkog af jordbrer giver et li)jen
badevand, som også fjerner pletter. 
Simon Paulli 1648, 237: på apoteker bli)r kun 
bruges jordbrer plukket i naturen, heraf destil
leres et vand; sirup'er bli)r også alene fremstilles 
af vilde brer. Jordbrervand bruges til at fjerne 
pletter og fregner i ansigtet, indvortes mod sten 
og til lreskedrik for patient med feber og kold
feber (malaria). Mod blreresten skal vandet 
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destilleres af i vin opbls7Jdte brer, de er da meget 
sunde for dem, der plages af »en hidsig lever«. 
Urten k9)ler den hede lever, idet gulsoten for
svjnder. Dekokt af urten giver et mundvand for 
sygt tandk9)d og nedfaldet dr9)bel. 
Farmakopeen 1772 anf9)rer blade og frugter af 
skovjordbrer; bladene srelges på nogle apoteker. 
Det regnes for sundt at spise jordbrer med mrelk 
eller vin om aftenen (2); hvor der findes vilde 
jordbrer i stor mrengde, srelges de til apotekerne 
(NFyn; 3). Te af skovjordbrers blade skal vrere 
en styrkende drik (4), de indgår i »en te at drik
ke om morgenen« (1736; 5). 
Brerrene fortynder kropsvredskerne, modvirker 
forrådnelse, stimulerer appetitten, virker urin
drivende (6), spises mod brystsyge = tb (1856 ; 
7) . De indeholder ca. 50 mg C-vitamin pr. 100 
g (8). Gigtpatienter skal spise mange jordbrer 
(9), drikke en te af bladene med lige dele sol
brer- og hjertensfrydblade (Århus 1809; 10), 
dekokt af bladene hjrelper for leddegigt (11), 
lrendesmerter stilles med omslag af de kogte 
blade (12). Destilleret vand af brerrene modvir
ker apopleksi (1600-t; 13). Brerrene spises for 
gulsot (14), mod blegsot drikkes rs7Jdvinsudtrrek 
af blomsterne, romersk kamille og s9)m (15). 
Mange jordbrer spises for at uddrive brendelorm 
(14). 
Friske knuste jordbrerblade lregges på podagra 
(16), man skal spise frugterne med fls7Jde (17). 
Brerrene indgår i sammensat råd (brrendevins
udtrrek) for blreresten; man skal drikke jordbrer
vand blandet med persillevand og enebrer sat 
på brrendevin (o. 1720; 18), spise jordbrer med 
gr9)nt af vild gulerod eller brerrene blandet med 
honning og gulerodssaft (19), brerrene i vin vir
ker opl9)sende (20), spise mange jordbrer (14). 
Tandbylder skylles med jordbrer kogt i vand 
(1640; 21), for tandpine tages brerrene og fr9) af 
vild gulerod (22), brerrene i vin opl9)ser tand
sten (20), at b9)rste med jordbrer renser tren
derne og hrerder tandks7Jdet (23) . 
»Råd i munden, som reder om sig« skal bades 
med udtrrek af »jordbrerurt«, brunelle og ager
måne (24), frost i hrenderne gnides med de f9)rst 
fundne brer (Jylland ; 25) ; man får siden ikke 
frost , hvis man om sommeren ofte gnider sinc 
hrender med friske jordbrer eller vasker dem i 
jordbrerbrrendevin (26). R9)de 9)jne bades med 
udtrrek af »jordbrerurt« og r9)llike (24), vand
afkog kan bruges til badning af rindende s7Jjne 
(16). Knuste jordbrer som dagligt 20 minutters 
omslag giver en fin teint (27). 
Efter at have spist de tre f9)rst sete jordbrer er 
man vrernet mod feber (1700-t; 28). 
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LITTERATUR: (1) 841 1577,65; (2) 43 1,1780,415; 
(3) 760 280; (4) 107 1965; (5) 4880 293; (6) 398 
1806,495; 32 52; (7) 32 52; (8) 227 1942,653; 164 
7,1948,14f; (9) 282 6 jf. 398 1806,495 og 1821,56f; 
(10) 880 1809 35; (11) 933 nr. 21,1959; (12) 328/ 
2,206; (13) 1004 31,181; (14) 408 34,44,51; (15) 86 
9,1864,63; (16) 327 18,22; (27) 187 11 ; (18) 4880 
183f,272f; (19) 4880 187,318; (20) 186 38 jf. 398 
1806,495; (21) 665b 9; (22) 82 81; (23) 14 nr. 28, 
1954; (24) 4880 176,218; (25) 783b; (26) 4880 303; 
(27) 14 nr. 28,1954; sml. 882 nr. 16,1963; (28) 488i 
4, 62. 

V ARSLER, GÅDE, OVERTRO 

Et samtidig gjort 9)nske går i opfyldelse, når 
man spiser årets f9)rste jordbrer (Sjrelland o. 
1870; 1). 
Spiser man et dobbelt jordbrer, får man tvillin
ger, det grelder både karl og pige (Sjrelland; 2). 
Mange jordbrer spår en god rugh9)st (Jylland; 3). 
Stabba står i reske • og rokker under et blå 
(blad); • det glinser som det rs7Jdeste guld, • du 
gretter det ikke i då (dag) • (Bornholm; 4) . 
Ingen turde plukke de mange jordbrer i en skov 
ved Stenderup strand af frygt for en jomfru, der 
sp9)gte her (5). En kone lagde sit barn fra sig, 
mens hun plukkede jordbrer, da hun kom til
bage lå et hresligt vresen i dets sted (Lolland; 
6). 

LITTERATUR: (1) 783b; (2) 466b 48; 161 1906/23: 
457,495; 624c 49; (3) 488 6,1883,292; (4) 289 7, 
1935,67; (5) 488i 5,276; (6) 546 24,1936,137. 

POESI 

Liden jordbrer skrer • i sin solskins-gård, • rig, 
rund og god · som en s9)d dråbe blod, • gynger 
tungt, tung af saft og s9)dme Valdemar Rlj)rdam 
(1) . Under hyldeblomsters drys · og blandt ro
sers spinkle r9)dme • fandt jeg somrens vilde 
s9)dme • i et jordbrers r9)de kys Kirsten Aakjrer 
(2). Det f9)rste modne jordbrer, • der smelter i 
min mund, • • mig kvreger som et krertegn • i 
hjertets dybe bund Aage Matthison-Hansen (3) . 
En dyb tallerken fuld af pigehjerter! ... • Jeg 
f9)ler mig tilrnode som Rolf Blåskreg, • hver gang 
du mig så rigeligt bevrerter. Hans Hartvig See
dorff (4). 
De vilde jordbrer blomstrer • blandt mos og 
sprede strå, · - vor hemmelige have • fra den
gang vi var små . • • Vi dr9)mte og vi lrengtes! • 
A lykkelige stund, • det s9)dmefyldte r9)de, • der 
friskede vor mund Lauritz Larsen (5). Ingen 
jordbrer findes · så r9)de i himmerige • som un
der to pilerrekkers • skrermende silkeflige; • lad 



Skovjordbrer med frugter ag blomster blandt raser ag grresser. Maleri af 0. D. Ottesen, 1843. 

pile stå langs vejen · og jordbrer vokse r~de, · 
med mindre I vil kede • den kommende slregt 
til d~de Sophus Claussen (6). 

LITTERATUR: (1) 7890 93; (2) 1003 37; (3) 585e 
17; (4) 821o 43; (5) 529c 188; (6) 131 56. 

Nellikerod, Geum 
F'EBER-NELLIKEROD, Geum urbanum; grundbla
dene lyreformet delte, bladene på den 30-60 cm 
h~je strengel tredelte; de ret små langstilkende 
blomster har 5 gule kronblade kortere end bre-
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