
Multebrer, Rubus chamaemorus 
er en ganske lav urteagtig plante med nyrefor
mede, femlappede blade, enlige hvide blomster 
og store r9)de, tilsidst orangegule brer. Vokser 
hos os kun i det nordligste Jyllands og Nord
sjrellands t9)rvemoser og er der sjrelden, men 
hyppig i det nordlige Skandinavien. 
Mu!tebtu o. 1640ff til svensk multna 'smelte, 
opl9)se' og norsk molten 'bl9)d, m9)r' (om den 
fuldmodne frugt) ; hjortlinger o. 1700, hjortin
J?er, hjovtinger o. lign. Jylland 1806ff, hjortebrer 
Vendsyssel , mest om halvmodne brer, fra norsk 
ord med betvdningen hård og knudret (bark) ; 
myrbrer o. 1700-1859 (myr = mose), skvattin
Rer Jylland 1806-21, svattinger NJylland o. 
1870ff om fuldmodne brer, til svatte = sjaske, 
spilde i små mrengder (1). 
Brerrene bliver i 1600-t (og senere) indf9)rt fra 
Norge i hele skibslaster; »det er den jrevne 
mand såre ve] kendt, at frugten årligt indf9)res 
til os i stor mrengde fra den vidt ber9)mte og 
fornemme k9)bstad Bergen og andre steder i 
Norge ... og man spiser og bruger dem til ma
den« i stedet for kirsebrermos eller ribssaft 
(1648; 2), sml. s. 255. Christian IV pr9)vede at 
dyrke planten i sin have i K9)benhavn (3). De 
spises rå og svltes, af saften fremstilles vin (4) . 
Planten har formentlig altid vreret sjrelden i 
N0Sjrellands moser, men brerrene blev dog o. 
1810 samlet til syltning på flere gårde ved Gur
re s9) (5), også i Himmerland plukkede man o. 
1890 betydelige mrengder til syltning (6) . 
Nrest efter kokleare er brersaften det bedste 
sk9)rbugsmiddel (1648; 7). Frugten anf9)res i 
farmakopeen 1772. 

LITTERATUR: (1) 689 2, 474f; (2) 697 339; (3) 445 
1827.2, 233; (4) 398 1806, 493; (5) 352 6, 1840, 251; 
(6) 634 12173; (7) 697 208,339f jf. 398 1806, 493. 

Hindbrer, Rubus idaeus 
Strenglerne er besat med talrige små torne og 
b9)rster, bladene har på undersiden en s9)lvhvid 
filt; det r9)de »brer« ]9-lsner sig som modent fra 
den tapformede frugtbund. Alm. i skove, krat 
og hegn ; forredlede sorter i haver og plantager. 

Hindbrer 1608ff (hindebrer) , hin o. 1700, himbrer 
1769ff, Lolland, Falster, M9)n; den grreske ord
»rod« kem 'hvrelvet, drekkende' har antagelig 
udviklet sig ti1 hind eller him med samme be
tydning (jf. dansk himmel), hindbrer altså = 

hvrelvet brer; indgår i stednavnene Hindbrerhave 
1704- begynd. af 1800-t, Hindbrerdrav 1770-91, 
begge S9)nderjylland. Uldbrer, -ris, -busk NJyl
land, Vendsyssel (nu ikke meget brugt) måske 
fordi frugten har » hår« (st9)vfangene) mellem 
småfrugterne og bladundersiden er filtet (1). En 
slags store hindbrer kaldes »hestemuler« (St. 
J9)rgensbierg i Roskilde o. 1890; 2). - Hindbrer 
er slang for kvindens brystvorter (3) . 

LITTERATUR: (1) 689 2, 478-80; 634 12773 (Him
merl.) ; 148 6, 58, 108; (2) 1012 1954, 15; (3) 85 61. 

DYRKNING; BJERPLUKNTNG 

Frugteme af vild hindbrer må vrere spist (ve) 
srerlig af b9)rn) siden oldtiden, i Danmark dyr
kes planten fra middelalderen; talrige hindbrer
sten er fundet i iordlag fra forsvundet landsby 
(l 100-1400-t) i SSjrelland (1), men helt frem 
til o. 1850 henter man st9)rsteparten af disse 
brer i skove og hegn. 1648 oplyses, at hindbrer 
ofte f9)res fra naturen til haverne, men i for
nemme haver vil man helst have dem med 
hvide (gule?) frugter (2). 1802 findes hindbrer 
i haver på Lres9) (3), anvisning til dyrkningen 
l!ives bl.a. 1809 (4); på NFyn kommer planten 
ikke i kultur f9)r 1860'erne (5), i Rads berred 
er den sireldent dvrket endnu i 1890'erne (6). 
Brrenderupegnen på Fyn var og er midtpunktet 
for hindbreravlen, ber har nresten hver gård og 
hus et st9)rre eller mindre stvkke med hindbrer 
(7). Erhvervsfrugtavlens areal var 1929 310 ha 
(8). 1963 118 ha. h9)sten ca. 500 t. 1967 hhv. 
230 ha og 735 t (sa)gsvrerdi 3 mill. kr.); privat
haver sk9)nsmressigt 720 t, det samlede konsum 
ca. 1.475 t. 
August 1784 må Mullerups hovb9)nder (Fyn) et 
par dage p]ukke hver en pot hindbrer til fruen 
på herregården (9). Et århundrede senere sam
les brerrene af ivske småkårsfolk til salg i k9lb
strederne, hos h9)kere, byfolk eller på torvet; 
statsskovene begynder o. 1880 at udstede pluk
kekort (10). Under 1. verdenskrig blev plukket 
hele spånkurvfulde til eget forbrug og salg. såvel 
lovligt som illegalt, det var ofte forbudt af sko
vens eier eller opsynsmand, men fristelsen for 
stor, desuden var de vilde hindbrer s9)dere og 
mere aromatiske end dyrkede, derfor let srelge
lige til h9)jere priser; plukningen kostede blot 
arbejdet og kunne g9)res af b9)rn (11), der til sig 
selv trredede brerrene på et strå (NFyn; 5). Når 
b9)rnene !!år hjemmefra, advarer de reldre kam
merater: Pas på ellepigerne, de kommer efter 
jer! (0Jylland; 12). Brerrene smager rekelt, hvis 
»Grete har vreret der« (VLolland o. 1945) (12b), 
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