
brersuppe indgaves beste med ondartet katarr
feber (1810; 16). 

På Frerfllerne blev bladene brugt til en blodren
sende te (17). På Grfllnland spises de friske 
bakkede blade blandet i maden mod forstoppelse 
(18). 

LITTERATUR: (1) 841 1577,99f; (2) 696 455f; (3) 
349 1846,98f; (4) 718 1837,150; (5) 520 64; 107 
1964; (6) 107 1965; jf. 37 1901,102; (7) 634 13933; 
(8) 349 1846,98f; 328! 1,177; 865 194f; 634 12022 
og 12044 (Sfllnderj.), 12248 (Skernegnen o. 1880), 
16376 (Vorbasse o. 1900), 18757 (Langel. o. 1900), 
19701 (Himmerl. o. 1900); (9) 634 12358; (10) 494 
344 (o. 1880); 634 12951; (11) 304 172; (12) 634 
12129; (13) 634 12034 (Husby); (14) 634 12951; 631b 
18,1960---61,17; (15) 634 19701; (16) 83 171; (17) 518 
1800,192; (18) 193 1914,46. 

ANDEN ANVENDELSE 

De tf/lrrede blade kan anvendes til dagligte -
»smagen er fortrreffelig bebagelig og fortjener 
navn af vort lands egen ambrosia - lugten bar 
noget med sig, som ligner roser« (1761; 1). Bla
dene er på Frerfllerne blevet brugt til te (2). 
Brerrene skal kunne farve purpurrf/ldt (1795; 3), 
kogt med alunbejset uld farver de violet, med 
jernvitriol oliven; malere får af brersaften blan
det med kobberkalk og salmiak en rflld farve; 
grenene farver brunt (o. 1800; 4). Man farver 
påskereg med brersaften (NSjrelland; 5). 
Det har vreret almindeligt at farve bvidvine rfllde 
med brerrenes saft (6), den er også brugt til 
farvning (og forfalskning) af rflldvin, og af brer
rene er fremstillet blåbrerbrrendevin og -vin (7). 
Busken undtagen roden kan anvendes til garv
ning (8). 
Man bar (i Danmark?) lavet koste af risene (9). 

LITTERATUR: (1) 696 455; 349 1846,98; (2) 398 
1806,374; (3) 77 73; (4) 576 4,1799,413; 739 2,1800, 
564; 398 1806,374 og 1821,426f; (5) 941 104; (6) 739 
2,1800,564; 718 1837,150; 349 1846,98f; 760 306; 
(7) 227 18,1908,373; 599b 1,150; (8) 739 2,1800,564; 
(9) 349 1846,98f. 

VARSLER, TALEMÅDER 

Mange blåbrer varsler en god bygbfllst (1), et 
godt jordbrerår (2). 
Det fylder ikke mere end blåbrer i en komule; -
end et blåbrer i en bjfllrnerfllv; det er lige så me
get som et blåbrer i en bjf/lrnerfllv = noget ube
tydeligt (VJylland; 3). 
Blåbrer er blevet brugt som spf/lgefuldt udtryk 
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for gevrerprojektiler (1864; 4) og i overffllrt be
tydning for prygl (5); give et blåbrer - kraftigt 
slag i ansigtet (Lolland; 6). 

LITTERATUR: (1) 488g 1,47; (2) 488 6,1883,292; 
(3) 228e 1,82,96; 634 19112; (4) 690 2,747; 85b 110; 
(5) 85 162; (6) 934 780 (1928). 

PROSA 0G POESI 

[Blomsten]: den mrerkeligste lille lampekuppel, 
man kan trenke sig. Rund er den som en forsmag 
på den kommende frugt, med en krone, som 
helt er vokset sammen til en lille mavesvrer 
krukke ... den lfllsner sig forneden - som kuplen 
på petroleumslampen i sin tid ... og helt inde 
sidder stf/lvvejen som et langt lampeglas, der 
endogså rager ud af kuplen, når den sidder fast. 
- Hver stfllvdrager bar i spidsen to buller og 
danner en bel platdemonage med salt og peber 
til at krydre måltidet for de besfllgende Thomas 
Bartholin. 
Blåbrer sfllger nedre enges gem • blufrerdig i sin 
drfllms blå natteem Kaj Munk (1); bly blåbrerret 
keg mod den solglade grest Jeppe Aakjcer (2), 
og spredte mellem blade små • ses mfllrke frug
ter, pudret blå, • med lyse stilke og af mål • som 
kuglen på en nipsenål Aage V. Reiter (3). 

LITTERATUR: (1) 616e 74; (2) 1002i 57; (3) 761d 
41. 

Tyttebrer, Vaccinium vitis-idaea 
Stedsegrf/ln 5-20 cm bf/lj busk med regformede, 
på oversiden glinsende mfllrkegrfllnne, på under
siden blege blade og blegrfllde eller bvide blom
ster i trette nikkende klaser fllverst på grenene. 
De bf/ljrf/lde brer modnes i september. Temmelig 
alm. i balvfllens og 0Sjrellands lyngmoser og 
skove, ifllvrigt sjrelden. 
Tyttebcer 1672ff, til norsk tyta = lille knude, 
reldre dansk tytte = lille bob, dynge, brerrene 
sidder tret sammenbobet. Kr(j)singbcer 1623-1821, 
kr(j)slinger, krysling etc. 1688ff, Jylland, kr(j)s
bcer og krusbcer o. 1700ff, Jylland, SSlesvig, 
Bornholm - kr!lls til svensk og norsk dialektord 
for mrengde, hob, klase, krus til kru(s) i betyd
ningen sammenbobe, eller tillregsordet kruset, 
rynket - de mange blade kan give busken et 
krfllllet udseende; i Vendsyssel dialektisk rendret 
til kn(j)vsling, kr usling etc.; måske i stednavnet 
Krfllsetoft 1446-1682 Musse berred. Tyltebrer 
1762ff; Sjrelland, Falster, Bornholm, se ovenfor. 
R(j)dbcer 1793-slutningen 1800-t; Jylland, tue-



bier SFyn o. 1870 måske til tue i betydningen 
knude, pukkel. 
FrerjiSerne: reyåber 'rjiSdbrer' . GrjiSnland : kingmer
nat (flertal) . 
TrehySje kommunevåben 1973ff, RingkySbing 
amt, har en tyttebrerkvist for den gamle hede, 
et bygaks for landbruget der afljiSste den, og en 
firkljiSver for de fire i 1970 sammenlagte kom
muner. 

LITTERATUR: 689 2,776f; 634 14332,17688; 148 
11,164; 854 27,1972,93-99; 751 141; 521 213. 

BJERPLUKNINO 

»På de jyske lyngheder samles i disse tider en 
del tyltebier, men vist ikke den tusindedel så 
mange som der kunne sankes; thi somme steder 
er lynghederne ganske rjiSde af tyltebrer ... men 
fordi der ikke er retskafne sylterier og opkySbere, 
bortrådner stjiSrstedelen på pladsen. Sommetider 
srelges hele skrepper for 4-6 skilling, og fordi 
de er plukket i utide, ilde medhandlet og alt 
for vidt omslrebt« (1790; 1). 
Brerrene er o. 1800 en stor handelsvare i Jylland 
(2), de kySbes i skreppevis, undertiden for en 
mark pr. skreppe (3), en del af de »tyttebrer«, 
som srelges i KjiSbenhavn er dog tranebrer (s. 
354f) plukket på Sjrelland (4). Kvinder og bjiSrn 
fra småkårshjem har en ret god fortjeneste på 
tyttebrerrene, enkelte får på den måde penge til 
amtsstueskatterne; »for omegnen af HySjlund er 
brerplukningen, hvad vinhySsten er for sydlande
ne, kun i mindre målestok«, en jiSvet plukker 
henter daglig en skreppe, det var forhen alminde
ligt at ovntjiSrre en del af brerrene og srelge dem 
senere til hySjere priser, nu (1893) srelges de 
friske til byfolk (Skanderborg amt; 5). 
Man samlede brerrene i kurve, lrerredsposer, 
kasser og tasker; begyndere plukkede ikke 
»rent«, men lySb over det hele og var ildeset af 
de jiSvrige. Gode plukkesteder holdt man hemme
lige. Tyttebrer blev regnet for sunde, de solgtes 
til egnens kjiSbmrend, som sendte store portioner 
til KySbenhavn o.a. store byer, for mange hus
mandshjem var det en krerkommen ekstraind
tregt, konen eller bySrnene kunne som regel selv 
bruge pengene fra tyttebrersalget (SVJylland o. 
1900; 6). Husmandskoner plukkede sammen 
med bySrnene, og det var en aftale, at hedepar
cellens ejer fik et vist kvantum brer eller man 
arbejdede nogle dage for ham i hySsten eller ved 
kartoffeloptagningen. Sine steder sad brerrene så 
tret, at man formelig kunne skrabe dem ned i 
byStten, men det gjaldt ellers om at få frerrest 
muligt blade o.a. urenheder med - det var bySrns 

skrrek at skulle sidde time efter time og »ljiSse 
brer« = pille blade og umodne brer fra. Ko
nerne respekterede almindeligvis hinandens do
mrener, men det skete, at fremmede kvindfolk 
dukkede op, og så blev der hidsig diskussion 
om plukkeretten, det syntes bySrnene var spren
dende at hySre på, isrer når det udartede til 
håndgemreng. To husmandskoner blev uenige 
om retten til at plukke på et område, den ene 
kone tog den andens kurv og de valsede rundt 
i lyngen, indtil den sejrende triumferende tjiSmte 
»fjendens« nresten fyldte kurv i en bue ud over 
lyngen. Et stykke borte ville den slagne kone 
hrevne sig, blottede bagdelen og klappede på 
den mod den anden kone. Men det skulle hun 
ikke have gjort, thi nu fik hun for alvor smrek 
og bad mindeligt om at slippe. Hver fredag 
blev brerrene sendt i baljer og spande til torvet 
i Hobro, husmandskonerne sendte et frelles lres 
afsted, og det kunne vrere så hySjt, at de måtte 
gå ved siden af vognen en mils vej og kjiSre 
studene. Der skulle bruges mange tyttebrer - en 
dyrlrege i byen kySbte hvert år ca. 80-100 pot
ter, han ville ha' tyttebrersyltetjiSj på bordet så 
godt som hver dag (Himmerland o. 1900; 7). 
- Ved mit fySdehjem, som havde et hedeareal på 
ca. 100 tdr. land, var der mange tyttebrer. I 
modningstiden plejede min sjiSster, der var hus
bestyrerinde for min far, at tage kjiSerne med 
sig ned i engen, og alt imens hun flyttede dem, 
plukkede hun brer; hun kunne samle to ret store 
kurve fulde, som hun tog med hjem om afte
nen, de blev solgt til brugsforeningen og skrevet 
ind i kontrabogen; i lang tid var det brugsen, 
der skyldte os penge, og et areal med tyttebrer 
gav en indtregt, som nok var vrerd at tage med 
(Peder Jensen Terp, Vorbasse o. 1900; 8). 
Jyske hyrdedrenge skulle samle kr(/Jsbier til deres 
madmor, men der ud over måtte de srelge dem, 
og det kunne godt give penge; desuden spillede 
tyttebrerrene en vresentlig rolle som tilskud til 
den knappe <laglige kost (9). 
På den 2200 ha store hede omkring den selv
ejende institution Kongenshus Mindepark mel
lem Herning og Viborg har plukningen siden 
1942 vreret organiseret; kun 20-30 ljiSnnede 
husmandskoner fra egnen må plukke tyttebrer, 
og indtregten går til parkens vedligeholdelse; 
den gav indtil 1957 en samlet nettoindtregt på 
ca. 125.000 kroner. En opsynsmand med kikkert 
overvåger, at ingen andre betrreder området, 
men siden kan alle få adgang, og der frerdes da 
op til 200 plukkere på arealet. Det bedste tytte
brerår - 1947 - gav ca. 30.000 kg. I reldre tider 
kunne en kone samle 25 kg daglig, 1947 satte 
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En hedebofamilie plukker tyttebcer. Maleri af Hans Smidth, ca. 1905. 

en kvinde ved Sdr. Omme rekord med 49 kg. 
Hi;Ssten srelges til private, hospitaler, hoteller, på 
gartnerauktion i Ki;Sbenhavn. - I Ulfborg skav
distrikt mellem Ringki;Sbing og Holstebro må 
alle plukke så mange tyttebrer de vil, men kun 
til eget forbrug, ikke til salg (10), midtjyske 
statsskove og private skovejere meddeler i au
gust, at der i 2-3 dage må plukkes tyttebrer, for 
kontrollens skyld skal fi;Srst afhentes et plukke
kort (11). 
»Tyttebrerjernet« fra Sverige, som nu bruges på 
jyske heder, er et skuffelignende redskab med 
håndtag og en rrekke trender, det fi;Sres ind mel
lem risene og river brerrene af, således at de 
samles på skuffen (10). 
Tyttebrerkonen sin ri;Sdmende frugt • krumbi;Sjet 
sanked trods lrendernes smerte Jeppe Aakjcer 
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(12) . Koner fra »Sandet« på NSjrellands nord
kyst går omkring og srelger brerrene pottevis fra 
to kurve på et åg (13), i 0Jylland råber de: 
Tyttebrer, tyttebrer, godt, otte skilling hver pot! 
(14). Hi;Sstudbyttet regnes i potter - »hvor mange 
potter fik du?«, men veksler meget fra år til 
år, efter sildig nattefrost er hele »avlen« måske 
i;Sdelagt, andre år hi;Sster man desto mere, brer
rene sidder da så tret, at man i li;Sbet af en time 
plukker fem potter. En dygtig plukker kan i 
gode brerår hi;Sste indtil 10 pund i timen og let 
50 pund eller mere om dagen, flere familier 
tjener flere hundrede kroner på en sreson (15) . 
Hver plukker ti;Smmer sin fyldte liter-blikdåse 
over i den frelles kurv; en voksen kvinde kan 
et godt tyttebrerår samle en skreppe daglig, pri
sen er 4 kroner, men ofte lavere (VJylland; 16), 



en dygtig samler kan få en skreppe = ca. 18 
potter brer om dagen, og de betales med 20-25 
s,Sre pr. pot, hvilket efter datidens forhold er en 
god dagls,Sn (Himmerland o. 1880; 17); hvor der 
omkring Sdr. Omme er srerlig mange tyttebrer, 
tjener man 1947 op til 40-50 kr. daglig (18). 
Fru Signe Lillelund, Ulfborg, kunne et år fra en 
bakketop trelle 400-500 brerplukkere på heden; 
de dygtigste samler 20-25 kg daglig, men de 
fleste blot en posefuld (11). 
Afdrrening og opdyrkning har i mange jyske 
hedeegne formindsket plukkemulighederne til 
nresten ingenting. Desuden går der som regel 
3-5 år mellem de store tyttebrerår (10). Hs,Ssten 
1955-56 satte bundrekord som fs,Slge af en kold 
forsommer, men f.eks. 1947 og 1963 var heden 
sine steder nresten rs,Sd af brerrene. Når hs,Ssten 
svigter, importeres fra udlandet, således 1948 
for 250.000 kr. fra Finland, 1952 for ½ million 
kr. og 1959-60 for 800.000 kr. fra Sverige og 
Finland (21); o. 1800 skrives, at der »som be
kendt« sendes tyttebrer hertil fra Norge, nedlagt 
i fustager og overhreldt med afpresset brersaft 
(22). 
Nogle steder mente man, at tyttebrerrene var 
selve mossets frugter (23). 
Tyttebrer er en yndet spise på Grs,Snland (24). 

LITTERATUR: (1) 571 162; (2) 739 2,1800,567; (3) 
77 1795,73; (4) 398 1806,376, også senere: 296 18, 
1902,174,229; (5) 812 656f; (6) 634 13933; (7) 634 
19188; (8) 634 16376; (9) 328e 36ff,117f; (10) 455 
16/9 1951, 27/8 1963 & 17/8 1964; 511 11/10 1951; 
(11) 455 15/8 1964; (12) 1002b 17; (13) 941 68f; 
(14) 934 2555; (15) 417 nr. 50,1917; (16) 634 12249; 
(17) 634 15141; (18) 634 13933; (19) 634 18781; (20) 
634 13933; (21) 210 3/7 1948; 631 30/4 1952; 135 
10/9 1959; (22) 398 1806,376 og 1821,429; (23) 107; 
(24) 315 1955,90. 

NiERINGSMIDDEL, TEERSTATNING 

Saften af fuldmodne brer koges og hreldes over 
hårdere, mindre modne, der efter en let kogning 
får et smukkere udseende; opbevares i glas eller 
stenkrukker og spises til steg osv. Den kogte 
saft bruges som citronsaft til punch, den giver 
smag på vinsupper o. lign. Saften konserverer 
råt ks,Sd ligesom eddike. Indkogt saft giver en 
velsmagende gele (1800; 1). 
De fleste hedebohjem laver tyttebrersyltets,Sj, der 
regnes for srerlig fint og serveres til pandekager 
og rebleskiver, det hs,Srer til oksesteg og navnlig 
haresteg (2). Juleaften vil mange ns,Sdigt undvrere 
»krs,Ssbrersyltets,Sjet« til stegen (Himmerland; 3); 
det anvendes også som brs,Sdpålreg (Vorbasse o. 
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Tyttebcerpigen. Tegning af Hans Nik. Hansen. M. 
GalschirjJt: Danmark, I, 1887. 

1890; 4). Ved hs,Sjtiderne får bs,Smene geme en 
teskefuld tyttebrergele (Slesvig o. 1900; 5). Disse 
brer indtager en srerstilling, fordi de kan syltes 
helt uden eller med blot halvdelen af det sukker, 
som anden brerfrugt krrever. I SVJylland, Vend
syssel og på Lress,S bliver tyttebrer sjreldent pluk
ket til saft eller ts,Srring, men syltet hele sammen 
med prerer (6), prerer og rebler tager efter si
gende den noget ramme smag (Bov Ss,Snderjyl
land o. 1850; 7). 
I fattige hjem er det almindeligt at komme friske 
eller ts,Srrede tyttebrer i ss,Sdsuppe, krernemrelks
vrelling eller (som rosiner) i kager (SJylland; 8), 
o. 1840 bruger byfolk i Skanderborg amt dem til 
ss,Sdsuppe (9). »Når vi kom hjem, blev brerrene 
renset for småblade, skyllet og hreldt i en stor 
krukke, hvor mor dryssede sukker på. De kom i 
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suppe med små byggryn og gav både smag og 
farve. Nu er tyttebrer en dyr salgsvare, det var 
de ikke dengang [o. 1885]. Man sagde, at tyt
tebrer var sunde, og selv om de havde en strerk 
smag, kunne mennesker, der ellers holdt diret, 
tåle tyttebrersuppe og -grpd« (Jensine Jensen 
fra Arnborg VJylland; 10). 
Lidt »krpsbrersaft« skal man have selv i de fat
tigste hjem; afkogt eller -presset kommer den 
på flasker og bruges til rpdgrpd, spdsuppe m.m. 
(VJylland o. 1880; 11). Man dypper stegt kpd i 
saften (VJylland; 12). Fattigfolk koger krusbl1!r 
til kartoffeldyppelse (Silkeborgegnen o. 1870; 
13). 
Af godt modne brer har man lavet vin og brren
devin (1800; 14). I Egtvedpigens kiste fra bron
ceealderen fandt man rester af en tyttebrervin, 
se pors bd. 2. 
Bladene kan give en ret behagelig teerstatning 
(1800; 14); af blade plukket om foråret og tpr
ret får man en velsmagende dagligdrik (Him
merland o. 1900; 15). 

LITTERATUR: (1) 739 2,567; (2) 634 11500,11971, 
12248,17477,19188; (3) 634 12129; (4) 634 16376; 
(5) 634 16683/8; (6) 634 12191,17688,18753/11,19021; 
(7) 634 12022; (8) 634 11500; 854 20,1958,81; (9) 
812 1843,656f; (10) 634 12077; (11) 634 12023,12248, 
16376; (12) 236 2/9 1950; 328e 36; (13) 328c 136; 
(14) 739 2,567f; (15) 634 19188. 

ANDEN ANVENDELSE 

Brersaften blandet med vand og sukker giver en 
kplende og opkvikkende drik til feberpatienter 
(1). En te af friske tyttebrer drikkes mod hals
betrendelse, mosede brer lregges på hudlidelser, 
f .eks. bprns »rpde hunde« = rubeola (VFyn; 
2). Jyske hedebpnder spiser tprrede tyttebrer for 
mavesår (3). De brer, som treger har rprt ved, 
er gode for gigt ( Jylland o. 1870; 4). 
Tyttebrer anf pres i farmakopeen 1772. De spises 
på Grpnland mod skprbug (5). 

Bladene farver sort (6), brerrene giver en rpd, 
men ikke holdbar farve (7), splv kogt i tyttebrer
saft bliver hvidt (fpr 1700; 8). 
Jyske hyrdebprn bruger under leg de nresten 
runde blade som »penge« (9). 
Når rugen er moden, er tyttebrerrene det også 
(Lem VJylland o. 1875; 10). 

LITTERATUR: (1) 739 2,1800,567; (2) 278 1939, 
109; (3) 107 1948; (4) 783b; (5) 64 29/11 1957; (6) 
576 4,1799,393; (7) 398 1806,376; (8) 178 1935,49; 
(9) 328e 188; (10) 634 16245. 
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Tranebrer, Oxycoccus quadripetalus 
Den sprede krybende dvrergbusk med trådtynde 
grene har små stedsegrpnne blade og rosenrpde, 
hjulformede, nikkende blomster på 2-3 cm Ian
ge stilke, de fire smalle kronflige er bpjet til
bage. Brerrene spraglede, tilsidst mprkerpde. 
Rist og her i tprve- og hedemoser. 
Tranebrer strrekker hals fra srenkningernes våde 
hundemos ... spinkel, men psterlandsk sprend
stig, under krekt slynget turban så stor som den 
allermindste nipsenål Valdemar Rrprdam (l); 
mens tranebrer-barnekinden, rpd og trind, • på 
mossets pude spdt er slumret ind • basuner rev
lingen sin negerkind Kaj Munk (2). 
Tranebl1!r 1686ff (tranbrer) fra tysk med op
rindelig betydning af »knyttet nreve«; nrert be
slregtet med tysk dial. kran(s)beer, lrerd tydet 
til kranichbeer, jnf. også norsk kransbrer (begge 
til tyttebrer), krans = klase, der sigtes til de 
sammenklumpede brer hos tyttebrer. I mange 
spnderjyske stednavne: Tranebrerholm 1531-68 
mellem Bjerndrup og Bovlund, Tranebrerenge 
1704ff Bylderup, Tranebrermose 1770-93 Dal by, 
Rpdding, Tranebrerlpkke 1782 Uge, 1792ff 
Hammelev. 
Tuebl1!r Fyn 1771, lumbl1!r SFyn 1771, 1860, 
lungbl1!r SFyn o. 1860ff (lung = mose), mose
bl1!r 1795-o. 1870; Spnderjylland; vinterling 
1832, brerrene sidder ofte vinteren over; lyngbl1!r 
Falster o. 1870 (3). 

LITTERATUR: (1) 789v 96f; (2) 616e 74; (3) 689 
2,171f; 148 3,91; 4,424,568; 5,463,608 og 6,362. 

BlBRPLUKNING OG ANVENDELSE 

En plantpr skpnnene o. 1860, at der i klitterne 
nord for Agger årlig blev samlet 10 tdr. trane
brer, i hele den vestjyske klit ca. 50-60 tdr. (1). 
I Gammelmosen ved Gentofte var disse brer i 
den grad genstand for indsamling, »at hrenge
srekken [ pverste moselag] sank en hel fod på 
den tid af året, da skarer af koner og ·bprn frer
dedes over det forrrederiske treppe for at plukke 
brer« (2). I Hollpse gik en kone omkring og 
solgte tranebrer fra Ramlpse Sand (o. 1850; 3). 
0. 1910 fandtes i moserne langs Karup å mel
lem Vridsted og Hagebro så mange tranebrer, 
at de lå i et tykt lag over jorden og kunne skov
les op i spandevis; der blev plukket en del til 
salg og eget forbrug, en plukker kunne samle 
50 kg om dagen (4). Folk, som slog lyng, spiste 
tranebrer for at slukke tprsten (Lresp o. 1900; 
5), de blev mest efterspgt af bprn (0Fyn; 6) 
og skulle helst f prst have frost, så var de ikke 
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