
ANDEN ANVENDELSE 

Blomsterne farver gult (1). Lugten skal kunne 
fordrive mi;SI og vreggelus (2); tilsrettes underti
den snustobak (3) . 
Stenkli;Sver blev o. 1930 forsi;Sgsdyrket og anbe
falet til ensilering (4). 

LITTERATUR: (1) 398 1821,778; (2) 398 1806,685 
jf. 599b 2,426; (3) 599b 1,426; (4) 916 1930,208-10; 
939 1930,70. 

K10ver, Trifolium 
Lave urter med 3-fingrede blade og ri;Sde, hvide 
eller gule blomster samlet i tret klase (»hoved«) 
eller aks, brelgene indeholder ganske få (under
tiden kun et) fri;;. 

Kl{/Jver 1533ff (kleuer, klewer) antagelig til klre
bel, klebel = (klokke-)knebel e. lign. og da op
stået ved en sammenligning med det runde 
blomsterhoved på enden af et skaft (isrer hos 
hvidkli;Sver); i stednavne på Als: Kli;Sverholm 
1794, Kli;Svertoft 1796. Smrere 1648ff, Jylland, af 
uvis oprindelse, måske til keltisk sumer, irsk 
seamar (for kli;Sver). Man skelnede i Vendsyssel 
mellem den vildtvoksende smrere og dyrkede 
hvidkli;Sver (1), se nedenfor. Brusurt 1648-o. 
1700, anvendt ved i;Slbrygning, ses. 220. 
Honningen (nektaren) blev, ve! navnlig af bi;Srn, 
suget ud af blomsterne, oftest ri;Sdkli;Sverens (sml. 
s. 220): suge 1533 (swe)-1848; Bornholm 1856, 
Als 1914, sugekop 1533 (kop = hoved), sugeurt. 
1626-1877, himmelbr{/Jd og Vorherres br{/Jd 
1761-1877, ved Ålborg o. 1870, sukkerbrpd 
1767-1877, honningkage MSjrelland 1791, suge
patte Alborgegnen o. 1870, surbr{/Jd ved Roskilde 
o. 1870 (eller fordi de knuste blomster blev blan
det i bri;Sdmel? s. 219), Herrens br{/Jd og kopatte 
Anholt 189lff, honnings{/Jd Ribeegnen, sutten
blomme Mani;; o. 1900, kl{/Jversuge Bornholm, 
sugeblomst (2). 
Kl{/Jr eller kl{/Jver i kortspil o. 1700ff fra fransk 
trefle = kli;Sverplanten, jf. udtrykket tref, og 
skal vistnok symbolisere bondestanden. Et tre
kl{/Jver om personer o.a. med nrert tilhi;Srsforhold, 
Iigeså firkl{/Jver (3). - I jyske stedremser nrevnes 
Sredding, Tång, Hanning og Lavstrup smrerer 
(4). Talemåde: han er rigtig kommet på re smre
rer = lever i gode kår (VJylland) (5). 
En udskrering i kli;Sverbladsform af kage og Iig
ti;Sj blev i S og VJylland kaldt »hi;Snsefod« (6). 

R0DKL0VER (1758 ri;Sd kli;Svergrres), Trifolium 

Kortspillets » kl{/Jr« er afledt af plantenavnet kl{/Jver. 
Maleri af C. Schleisner, 1862. 

pratense, den sti;Srste og bedst kendte af vore 16 
kli;Sverarter, med rosenri;Sde blomster i kuglefor
mede hoveder. Alm. vildtvoksende og dyrket. 
Engkl{/Jver o. 1700-1829 (1648 purpurfarvet eng
kli;Sver), levekl{/Jver Fyn 1837, hestekl{/Jver Born
holm, r{/Jd sukkerblomst Esbjergegnen (7), k{/Jd
rose Fani;S. 
HvIDKL0VER, Trifolium repens, med krybende 
strengler og hvide blomster på !ange stilke. Alm. 
dyrket og vildtvoksende på marker, enge osv. 
Hvidkl{/Jver 1678ff, flreskerose Fani;S (til forskel 
fra ki;Sdrose = ri;Sdkli;Sver), snerle Ski;Srpingegnen, 
også om andre krybende vrekster, griseblomme 
( = -blomst) Mani;; o. 1900, hvidsuge Sundeved 
o. 1870, hvid sukkerblomst Esbjergegnen (8). -
Freri;Serne: sey5asmrera (1781 sejasmeara) 'fåre
kli;Sver' (9). 
Blad med fire småblade, isrer af ri;Sd- og hvid-
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klpver: firklr/JVer (alm.), sma rfire Mors, M og 
VJylland, ved Stege 1887, lykke NJylland, Fal
ster, lykkekltjJver NFyn, Sjrelland (10), se s. 221f. 
Ar;srKEKL0VER 1837ft, Trifolium hybridum, op
kaldt efter Alsike sogn mellem Stockholm og 
Upsala, hvor arten på Linnes tid skal have vreret 
vildtvoksende; ligner hvidklpver, men har hule 
strengler og lyserpde blomster. Almindelig foder
urt, ofte forvildet på marker og langs veje. 
Svensk kltjJver 1843ft; Fyn, rosenkltjJver Sjrelland 
o. 1870, blegk[ljJver 1907 (11). 
HAREKL0VER, Trifolium arvense; hele den sprede 
plante er blpdhåret, småbladene meget smalle, 
de ganske små blegrpde blomster samlet i ovale 
eller valseformede, grålådne og silkeblpde aks, 
der gav anledning til de fleste navne. Alm. på 
tprre, sandede lokaliteter. 
HarekltjJver 1648ft, harefod 1648-1877; vange
kltjJver 1648, markklljJver o. 1700, trivelse 1648-
1877, Falster o. 1870, måske til tysk treiben = 
uddrive (anvendt mod diarre, s. 220), katterum
pe o. 1700-1877, katteklljJver 1812, sandklljJver 
1872, sandsmare Thy o. 1870, haremus Haderup 
Jylland o. 1870, museleger Vardeegnen o. 1870, 
sljJlvknap Spllerpd o. 1870 museljJre Mpgeltpnder, 
NSjrelland, mussenblomme Manp, museklljJver, 
-urt VJylland, Samsp, låddenklljJver Jylland, kat
tehale Himmerland, Anholt, lådning Fyn, grå-

Rpdklpver. (Ho). 
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dusk Espe Fyn, låddentus Asserbo, Kpgeegnen, 
efterleddet måske til tus = sammenfiltret tot; 
mus, strandmus og museunger Gilleleje, Hunde
sted, musehale Kgs. Lyngby, missekat Gilleleje, 
Kgs. Lyngby, lampepudser Sjrelland ; fostermo
derblomst Burka! Spnderjylland, fostermoder = 
jordemoder, navnet vistnok påvirket af stedmo
derblomst, der ofte gror sammen med hareklp
ver; evighedsblomst Slesvig o. 1900, lukkertjJv 
Asserbo, anvendt mod diarre, s. 220 (12). 
HuMLEKL/iSVER 1688ft, Trifolium aureum, har 
små guldgule, tilsidst blegbrune blomster i et for
holdsvis stort, tretblomstret hoved, der ligner 
humlens »kop« (bd. 2) ; hist og her, navnlig i 
NSjrelland. 
BLODKL0VER 1837ft, Trifolium incarnatum, med 
purpurrpde blomster i ca. 4 cm !ange valsefor
mede aks, blev forhen (o. 1860ff) dyrket i 
Danmark som pryd- og foderplante ; forvildet 
hist og her. 

Klpverblad findes i danske sigiller fra begyndel
sen af 1400-t (13) . 
To klpverblade over husgavle i Hvidovre kom
munevåben 1938 anskueliggpr en bymressig be
byggelse på tidligere marker og enge, og fire i 
Gladsaxe kommunes våben 1948ff symboliserer 
dens fire landsbyer, fire i Hpje-Tåstrups kom-



Hvidklpver. (EH). 

munevåben 1952ff dens gyldne agre, blomstren
de klpverplante i Ledpje-Smprums kommune
våben 1952ff jordens hpje bonitet; tre om 
smprgul ring i 0lgod kommunes våben 1965ff 
står for Danmarks fprste andelsmejeri oprettet 
1882 i Hjeding; firklpver omgivet af rpde roser 
i Vallp kommunevåben 1965ff symboliserer de 
fire kommuner, som 1962 blev samlet til en 
storkommune, blomsterkransen = Mette Rosen
krantz lod Vallp slot opfpre i 15OO-t. Jernlpse 
kommunevåben 1972ff har klpverblad omgivet 
af hestesko: egnens fprste bpnder indfprte klp
verplanten, desuden findes i Nr. Jernlpse kirkes 
kor et vindue formet som et klpverblad. Tre 
klpverblade i Stenlille kommunevåben 1977ff 
symboliserer de oldtidens fprste agerbrugere, 
som efterled sig arkreologiske spor i Amosen, 
der delvis ligger i kommunen; firklpver i Trehpje 

kommunes våben 1975ff står for de fire kom
muner, som 1970 blev lagt sammen, en tyttebrer
kvist for den gamle hede og et bygaks for land
bruget, der aflpste den. 
Det tredelte klpverblad er vare- eller bomrerke 
for mange danske virksomheder, således Danske 
Landboforeningers Frpforsyning, mejeriet Trifo
Iium, Klpverblad-aluminium; i emblemet for 
bl.a. Det danske Spejderkorps, Dansk Idrrets
forbund, Kolding Idrretsforening, Randers Freja. 
Firklpveret er firmamrerke for Skanderborg 
Jern- og Zinksoldfabrik, Danske Elektroinstalla
tprers motor-abonnement, komiteen for Fars 
Dag (Lykkebladet), for en frisprsalon i Randers, 
et regteskabsbureau i Alborg, bilforretrungen 
Lykke Madsen i Kpbenhavn m.fl., emblem for 
bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Middelfart Atlet- og 
Idrretsklub, Dansk Atletikforbund (atletiknålen), 
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Det land~konomiske Ungdomsarbejde i Dan
mark (med 4 H'er: hoved, hjerte, hånd, helse -
efter engelsk ide); Rådet for St~rre Frerdselssik
kerhed lod 1953 uddele små firkl~vere af papir 
til opklrebning på motork~ret~jers forrude, 4 
T'er i bladene bet~d: takt og tone i trafikken -
tak! (14). Firkl~ver er anbragt over indgangen 
til udstillingen Gr~nningen, K~benhavn. 

På opfordring af det argentinske udenrigsmini
sterium blev efteråret 1936 sendt r~dkl~ver og 
b~g som de danske nationalplanter til »Freds
haven« i La Plata (15). 

LITTERATUR: (1) 228e 3,411; (2) 689 2,722-24; 
696 1761,433; 360 1,1914,40; 634 12060; (3) 690 4, 
1032; (4) 228e 3,411; (5) 228e 3,411; 939 1930,371; 
(6) 228e 1,752; (7) 689 2,729f; (8) 689 2,730f; 634 

12060; (9) 751 151,160; (10) 689 2,723f; 830 6,1886, 
207; 107; (11) 689 2,728; (12) 689 2,725-27; 634 
12060,13473/8; (13) 854 8,1940,15; (14) 64 10/11 
1953; (15) 296 53,1937,183{. 

DYRKNING 

På kalkmaleri o. 1325 i Keldby kirke 0M~n ses 
Moses m.fl. foran den brrendende tornebusk på 
en kl~vermark (1). 

Både r~d- og hvidkl~ver er oprindeligt vildtvok
sende i Danmark; om f~rstnrevnte skrives 1648, 
at den er almindelig på enge, gr~fter, volde og 
kirkegårde, ellers »allevegne vild på marken, 
hvor der er grresrig jord« (2). Dyrkningen af 
begge kl~verarter begyndte omtrent samtidig. 
R0DKL0VER sås på Femern (dengang dansk) o. 
1710; hedra og - tidligere - fra Holland indf~-

Moses foran den bramdende tornebusk midt i en dansk k/pvermark afbildet på et kalkmaleri i Keldby kirke 
på Mpn. Foto: Nationalmuseet. 
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res formentlig det f!,:Srste fr!,:S til udsred (3). 1749 
og 1756 berettes om r!,:Sdkl!,:Sveravl ved Berrits
gård på Lolland (4), 1758 oplyses fra Slesvig, at 
r!,:Sdkl!,:Sveren anvendt som kvregfoder giver megen 
mrelk og g!,:Sr k!,:Seme fede, heste trives godt, når 
hakkelsen blandes med r!,:Sdkl!,:Sver og kom (5). 
Dyrkningen i st!,:Srre stil begynder o. 1760 på de 
sydlige !,:Ser og i S!,:Snderjylland, sidste sted navnlig 
på initiativ af pastor Philip Ernst Luders, der i 
artikler om plantens dyrkning og nytte samt 
(1761) annoncer tilbyder at skaffe fr!IS fra Fe
mern og Holland. Stryn!,:S (1787ff) og JEr!,:S er de 
f!,:Srste !,:Ser, som udlregger st!,:Srre arealer med rS<Sd
klS<Sver, senere fS<Slger Tåsinge, Langeland, Fyn, 
Lolland osv. (6); kammerherre Niels Juel forre
rer Valdemarslots bS<Snder klS<SverfrS<S, men de 
kaster det på mS<Sddingen (o. 1760; 7). 8. decem
ber 1760 skriver borgmesteren i Kolding til 
amtsmand H. de Hoffmann: »Vrer så bevågen 
imod en fattig mand og overlad mig 3 a 4 pund 
klS<Sverfr!,:S til foråret med liden efterretning, hvor
ledes samme skal omgås«; 1786 er nogle bS<Snder 
omkring Kolding begyndt at avle r!,:SdklS<Sver til 
staldfodring, men hvidkl!,:Sveren vil ikke trives 
(8). 
1773 fra Holsten: »Tilligemed havren ... sås 
klS<Sver, en slags overmåde godt hestefoder, end
nu bedre end havre« (9); 1778 gives en lrengere 
anvisning på dyrkningen isrer til staldfodring 
(10). Efter udskiftningen og frellesdriftens ophS<Sr 
(1781) vinder rS<SdklS<Sveren mere terrren, men 
endnu o. 1800 bliver den langtfra dyrket ved 
alle st!,:Srre gårde, og kun meget få mindre (11). 
1790 skrives, at frS<S af »den vilde rS<Sde spanske 
klS<Sver« kan »for en tålelig pris fås fra Femern, 
ja også fra Fyn, hvor man nu i nogen tid med 
stor nytte har lagt sig efter den« (12), 1791 ud
fS<Sres fra Femern 7.000 kg klS<SverfrS<S (13), o. 
1790 indfS<Srer pastor L. M. Wedel klS<Sveravlen i 
S0Sjrelland, hvor mange snart fS<Slger hans ek
sempel; regeringskommissioner uddeler i slutnin
gen af 1700-t klS<SverfrS<S til bS<Snder, der vil 
begynde klS<Sveravl og staldfodring, det kgl. Land
husholdningsselskab giver adskillige prremier for 
klS<SverfrS<Ss udsred (14). Men endnu lyder der 
kritik: »Denne foderplante [rS<SdklS<Sver] har så 
mange ufuldkommenheder, at intet uden den 
omstrendighed, at de fleste eller måske alle de 
S<Svrige foreslåede foderplanter har endnu flere, 
kan give den fS<Srste rang« (1797; 15). 
Få år efter (1805) hedder det imidlertid, at 
»denne plantes indfS<Srsel i IandS<Skonomien har i 
mange egne givet jordbruget en ganske ny ven
ding og var den fS<Srste vresentlige forbedring 
agerdyrkningen fik« (16); »at rS<SdklS<Sveren trives 

Berritsgård på Lolland var et af de f(firste steder, 
hvor man optog dyrkningen af r(fidkl(fiver. (Es). 

godt i fed, leret jord, at hveden efter klS<Sver ... 
giver god afgrS<Sde, at klS<Sveren ikke udtrerer jor
den og dens frS<S ikke skal nedharves, men blot 
overtromles, er bekendt i Danmark for lrenge 
siden« (17). RS<SdklS<Sveren er nu anerkendt som 
en vrerdifuld foderurt; på Sjrelland dyrkes den 
til frS<Savl isrer af bS<Snder i Hammer, Lundby og 
KS<Sng sogne, SSjrelland (1803; 18), den sås med 
byg eller havre og h!,:Sstes det fS<Slgende år til h!<l, 
de nreste tre år anvendes den til grresning og/ 
eller nedplS<Sjes som gS<Sdning, nogle landmrend 
sår frS<Sene med avner på sneen over vintersreden, 
men i Jylland vil frS<Sene ikke modnes (1806; 19). 
I NSjrelland dyrkes klS<Sveren fra begyndelsen af 
1800-t (20); på Als 1807: »Enhver bonde har 
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