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What does the plant name Balder’s brae mean?

Balder’s brae is an ancient plant name which is widely distributed in the Nordic countries. In lceland and the 
Faroes, baldursbrá is sea mayweed Tripleurospermum maritimum, while in Norway and Sweden, balderbrå 
or baldersbrå usually means scentless mayweed Tripleurospermum inodorum. In England, Balder’s brae is a 
vernacular name for stinking mayweed Anthemis cotula.

Balder was a Norse deity, known for his bright and handsome appearance, and the medieval Icelandic 
scholar Snorre Sturlason interpreted the name to mean «Balder’s eyelashes». Later etymologists have 
questioned this interpretation, and suggested that the prefix is a corruption of ballar = ball (because of the 
hemispherical central disc of the capitulum) or bealdor = lord. However, neither of these interpretations sound 
convincing, and Snorre's interpretation of the prefix is probably correct. More doubtful is his interpretation of 
the suffix -brá. In lceland and the Faroes, there are several plant names with the same suffix, and a more likely 
interpretation is «groundcovering plant». This implies that the primary Balder’s brae was sea mayweed, which 
has a prostrate growth and is the only naturally occurring mayweed in lceland and the Faroes.
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Balderbrå er et gammelt plantenavn som allerede 
Snorre Sturlason har gitt forklaring på. I Edda (ca. 
1220) forteller han at guden Balder «er så fager å 
sjå og så bjart at det lyser av han. Ein blom er så 
kvit at han er samanlikna med augnehåret til Balder 
[«Baldrs brár»]. Han er kvitast av alle blomar, og av 
det kan du skjøna kor fager han er både på hår og 
kropp» (Edda 2002). Sjøl om ikke Snorre nevner 
navnet direkte, kan det neppe være tvil om at det 
var balderbrå han mente. Forklaringa er imidlertid 
omdiskutert, og mange har prøvd å tolke navnet på 
andre måter (tabell1).

Flere arter balderbrå
På norsk er navnet først og fremst knyttet til ugras-
balderbrå Tripleurospermum inodorum (figur 1). 
Det samme gjelder på svensk, men her har også 
kvit gåseblom Anthemis arvensis og tappgåseblom 
A. cotula noen steder gått under samme navn. På 
dansk har balderbrå aldri vært noe folkelig plan-
tenavn, men har vært brukt litterært i betydningen 
tappgåseblom. På Island er ugrasbalderbrå en 
innført art som har kommet inn i nyere tid, og 
Snorres balderbrå må ha vært strandbalderbrå 
Tripleurospermum maritimum (figur 2), som på Is-
land og Færøyene er representert med underarten 
phaeocephalum. Her er det ennå denne arten som 
blir forstått som baldursbrá. Navnet er også kjent på 

engelsk, der Balder´s brae har vært et lokalt navn 
for tappgåseblom. 

Som vi kan forvente av et så gammelt navn, har 
det utviklet seg i forskjellige retninger. På islandsk 
heter det baldursbrá eller baldinbrá, på færøysk 
baldursbrá eller baldursblađ. På norsk kjenner vi 
former som balderbrå, baldurbrå, ballebrå, balder-
blom, ballerblom, ballblom, balliblom, ballingblom, 
ballbro, barbro, barbrogull, barbrogras, barbrosoløy, 
barbroblomme (Aasen 1860, Høeg 1974), og på 
svensk baldersbrå, ballersbrå, ballerbrå, ballebrå, 
ballensbrå, balsebrå, ballingsbrå, balderspråk, bar-
bro, barbrå (Ordbok öfver svenska språket 1898, 
Palmér 1918).

Noreens og Olriks tolkninger
Etter innføringen av kristendommen ble navn og 
forestillinger fra den gamle gudeverdenen erstat-
tet med nye. Derfor er det mange som har satt 
spørsmålstegn ved Snorres forklaring av plan-
tenavnet og ment at forleddet må bety noe annet 
enn Balder. Først ute med å avmytologisere navnet 
var den svenske språkforskeren Adolf Noreen 
(1897), som mente førsteleddet måtte være den 
gamle angelsaksiske høvdingtittelen bealdor = 
herre, fyrste, som også gudenavnet Balder skal 
være avledet av. Etterleddet brå tolket han som 
kant eller krage. Dermed skulle navnet bety «her-
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Figur 1. Maleriet «En blomstereng nordpå» (1906) er et av Harald Sohlbergs best kjente arbeider. Motivet har alltid vært beskrevet 
som ei prestekrageeng, men kunstnerens egne detaljtegninger og fotografier (se f.eks. Bjerke 1991:138) avslører at det er ugras-
balderbrå Tripleurospermum inodorum. Slike masseforekomster av ugrasbalderbrå er ikke uvanlig på jord som ligger brakk.
The painting «A flowery meadow up north» (1906) is one of Harald Sohlberg’s best known works. The subject has always been 
described as a marguerite-studded meadow, but the artist’s own illustrations and photos (see for instance Bjerke 1991:138) reveal 
that it is scentless mayweed Tripleurospermum inodorum. Mass occurrences of scentless mayweed like this are not uncommon 
where soil lies fallow.

1

rekrage», som han mente kunne være en tidlig 
parallell til prestekrage Leucanthemum vulgare. 
Den kvite pipekragen ble som kjent ikke del av 
prestenes embetsdrakt før på 1600-tallet. Før den 
tid var det verdslige herrer fra overklassen som 
pyntet seg med pipekrage.

Tolkningen møtte raskt motbør, ikke minst fra 
religionshistorikere. Pipekrage kom ikke i bruk i 
Norden før på 1500-tallet, altså flere hundre år et-
ter Snorres tid. Dessuten er ikke brå i betydningen 
krage kjent fra andre sammenhenger. Den danske 
filologen og folkloristen Axel Olrik (1915) foreslo i 
stedet å føre forleddet tilbake til den slaviske ord-
stammen bal = kvit, men heller ikke dette er kjent 
fra andre nordiske sammenhenger, og tolkningen 
har fått lite støtte fra andre språkforskere.

Tabell 1. Tidligere tolkninger av plantenavnet balderbrå.
Previous interpretations of the plant name Balder’s brae.

Kilde Forleddet Etterleddet
Snorre ca. 1220 Balder øyevipper
Noreen 1897 herre, fyrste krage, kant
Olrik 1915 kvit -
Palmér 1918 kule, ball bevegelig kant
Flodström 1932 Kristus glorie
de Vries 1961 - glans, sverd

Palmérs tolkning
Den som har lyktes best med å avmytologisere 
navnet, er den svenske språkforskeren Johan 
Palmér (1918). Han tolket brå som «bevegelig 
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Figur 2. Strandbalderbrå Tripleurospermum maritimum er lav og krypende og vokser som et dekke over grunnen.  Foto: Egil 
Michaelsen.
Sea mayweed Tripleurospermum maritimum is low and prostrate and grows as a cover over the ground.
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kant», og satte navnet i sammenheng med at 
randkronene hever seg om morgenen og senker 
seg om kvelden (figur 3). Samtidig pekte han på 
at randkronene til prestekrage ikke har de samme 
døgnbevegelsene, og mente dette kunne forklare 
hvorfor prestekrage bare unntaksvis har vært kalt 
balderbrå (mens derimot balderbrå ofte har vært 
kalt prestekrage).  

For å forklare forleddet, tok han utgangspunkt i 
muntlige former som ballebrå, ballerbrå, balliblom, 
ballblom, og mente førsteleddet opprinnelig må 
ha vært ballar- (genitiv av bollr = kule, ball) og ha 
sammenheng med den halvkuleformete midtskiva 
i blomsterkorgene (jfr. ballblom Trollius europaeus, 
som kan hete ballerörta på svensk og ballerblom 
på norsk (Vide 1966, Høeg 1974)). Fra ballar- er 
det ikke langt til balder-, og Palmér så ikke bort fra 
at det kan ha vært Snorre sjøl som har forvansket 
navnet til baldursbrá.

Palmérs tolkning fikk snart innpass i Ordbog 
over det danske sprog (1918-1956) og Svensk 
etymologisk ordbok (Hellquist 1922). Dermed 
fikk tolkningen stor utbredelse, og har vært en 
rådende forståelse av navnet fram til i dag (se for 

eksempel Lagerberg et al. 1950, Lid 1956, Nielsen 
1966, Fægri 1970, Rosbach 1984, Brøndegaard 
1987, Magnusson 1989). Sjøl har jeg liten tro 
på tolkningen. Når Palmér tolket etterleddet som 
bevegelig kant, var det med utgangspunkt i verbet 
bregđa = bevege hurtig, men døgnbevegelsene 
til randkronene er alt for langsomme til å kunne 
ha sammenheng med dette. Det lyder heller ikke 
særlig sannsynlig at den halvkuleformete midtskiva 
i blomsterkorgene skal ha blitt sammenlignet med ei 
kule eller ball. Da er det annerledes med ballblom, 
som har helt kulerunde blomster. Dessuten er det 
ikke den gule midtskiva, men de kvite randkronene 
som først faller oss i øynene. Disse har gitt arten ei 
rekke folkelige navn, som prestekrage eller kvitkoll 
på norsk, vitkullor på svensk og hvidved på dansk. 
Det ville være overraskende om ikke også navnet 
balderbrå har sammenheng med disse.

Flodströms og de Vries' tolkninger
Mens andre språkforskere har villet avmytologisere 
navnet, gikk lsidor Flodström (1932) i motsatt ret-
ning og tolket balderbrå som et kristent navn. l likhet 
med Noreen, mente han at førsteleddet måtte være 
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Figur 3. Ugrasbalderbrå. Randkronene hever seg om morgenen 
og senker seg om kvelden.
Scentless mayweed. The ray florets rise in the morning and fall 
in the evening. 
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bealdor = herre, fyrste, men brukt i betydningen Her-
ren = Kristus. Brå mente det måtte være et gammelt 
germansk lånord med grunnbetydning glans eller 
skinn, men her brukt i betydningen glorie. Dermed 
skulle plantenavnet bety «Herrens glorie».

Glorien som Kristus avbildes med, har vært 
framstilt på forskjellige måter. En tidlig type var 
stjerneglorie (figur 4), som i form kan minne om en 
prestekrage, og som Flodström mente måtte være 
opphav til plantenavnet. Siden stjerneglorie ble 
erstattet med andre typer glorier allerede på 400-
tallet, mente Flodström at navnet kan ha oppstått 
så tidlig som på 400-tallet blant kristne germanske 
grupper som var i tjeneste i Romerriket, og opprin-
nelig brukt om prestekrage. Siden skal så navnet ha 
blitt brakt nordover langs de gamle handelsveiene 
og overført til balderbrå.

Flodströms argumentasjon er grundig (48 
sider!), men lite overbevisende. Vi kjenner for ek-
sempel ingen andre eksempler på at fyrstetittelen 
bealdor har vært brukt i betydningen Kristus. Det 
er heller ikke uproblematisk å tidfeste et antatt 
kristent navn til et halvt årtusen før kristendommen 
kom til Norden. Riktignok argumenterer Flodström 
med at navnet kan ha kommet inn fra Sør-Europa, 
men da blir det igjen vanskelig å forklare hvorfor 
vi ikke finner spor av navnet i for eksempel tysk 
eller dansk. I likhet med Kristus, var også Balder 
omgitt av lys («så bjart at det lyser av han»), og 
den nederlandske språkforskeren Jan de Vries 
(1961) har gått videre med Flodströms tolkning og 
tolket etterleddet som glans eller sverd, uten å ta 
standpunkt til forleddet. 

Sannsynligvis Balder likevel
Sjøl om mange har villet forklare navnet på andre 
måter, er det mye som tyder på at Snorre har rett i 
at forleddet er Balder. Formene baldur-, balder- er 
kjent fra hele utbredelsesområdet, mens balle-, 
baller- er mer lokale. Derfor er det mer sannsynlig 
at balder- har blitt til baller- enn at baller- har blitt 
til balder-. At navnet ikke forsvant med den gamle 
åsatroen, kan ha sammenheng med at Balder 
var en populær gud med mange likhetstrekk med 
Kristus (Bugge 1881). Snorre, som sjøl var kristen, 
beskriver han som lys og fager, mild og hjelpsom, 
og der han bodde måtte det ikke finnes noe u reint. 
Mens Kristus ble kalt Kvite-Krist, fikk Balder 
tilnavnet «hin hvíti». 

Dessuten gikk det ikke lang tid før navnet ble 
forvansket og omtolket slik at det ikke lenger ble 
forbundet med Balder. Allerede i Bjarkarímur (ca. 
1400) forekommer den islandske formen baldin-

brá, der baldin betyr ustyrlig, gjenstridig. Her til 
lands ble navnet noen steder oppfattet som at en 
kunne bli «baldrin» i munnen (dvs. tale ugreit) av 
å tygge blada (Høeg 1974). De norske og svenske 
formene barbro, barbrå, barbrogras kan være 
kristne varianter av navnet der Balder er erstattet 
med den hellige Barbara, som gikk under navnet 
Barbro på norsk og svensk. 

Neppe øyevipper
Mens Snorre sannsynligvis har rett i at forleddet 
er Balder, er tolkningen av etterleddet mer tvilsom. 
På islandsk og færøysk kan brá bety flere ting. Den 
vanligste betydningen er øyevipper eller øyehår 
(og ikke øyebryn, som vi ofte kan se ordet forklart 
med), men det kan også bety øyelokk, øyekast eller 
ansiktsuttrykk. Dessuten kan det bety ombøyning 
av jernbeslag på spade, bebreidelse eller fett som 
flyter på vatn. Derfor kan vi ikke vite sikkert hva 
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Figur 4. Prestekragelignende glorie (ca. 400 e.Kr.). Kopiert fra 
Flodström (1932).
Marguerite-like halo (about 400 AD). Reproduced from Flod-
ström (1932).
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Snorre har ment med «Baldrs brár», og Aasen 
(1860) holder både øyevipper og øyelokk som 
mulig. l Völundarkviđa blir kongsdattera Bođvild 
omtalt som «meyna bráhvítu» (mey = møy). Det 
tyder på at lyse brár har vært et skjønnhetsideal, 
og at det er øyevipper Snorre har ment. 

Men det var ikke bare øyevippene som gjorde 
Balder så vakker. Snorre beskriver han som fager 
på både hår og kropp, og «så bjart at det lyser av 
han». Mot en slik skjønnhet og utstråling skulle 
vi tro at en detalj som fargen på øyevippene var 
underordnet. Parallelle former som baldursblađ og 
balderblom viser da også at brá ikke har vært noe 
avgjørende motiv i navnet. Kan Snorre ha misfor-
stått etterleddet? Det ville i tilfelle ikke være første 
gang han har misforstått et navn. l kongesagaene 
gir han ei rekke tvilsomme forklaringer av stedsnavn 
som vi i dag avskriver som folkeetymologi. 

Flere bråer enn balderbrå 
Et forhold som de tidligere navneforskerne synes 
å ha oversett, er at det på islandsk og færøysk er 
flere plantenavn som ender på -brá. Noen er laget i 
nyere tid etter mønster av baldursbrá, som freyjubrá 
= prestekrage og andre plantenavn sammensatt 
med gudenavn (Hallgrímsson 2002). Disse er uten 

interesse i denne sammenheng. Andre er imidler-
tid gamle og folkelige, som götubrá (på færøysk 
gøtubrá) = groblad Plantago major og steinbrá 
= kystmaure Galium saxatile (Rasmussen 1950, 
Steindórsson 1978). Det tyder på at brá ikke har 
noe med Balder å gjøre, men heller er en plante-
betegnelse. Dermed blir navnet sammenlignbart 
med baldursblađ og balderblom, som begge har 
plantebetegnelser som etterledd.

Mest interessant i denne sammenhengen er 
götubrá, som også heter vegbreiđ på islandsk og 
har tilsvarende navn på andre germanske språk. 
På dansk heter planten Vejbred, på tysk Wegbreite, 
på nederlandsk weegbree og på engelsk waybred. 
Dette er navn som har sammenheng med verbet 
breiđa = bre utover, dekke, og kan tolkes som 
«veidekke» eller «plante som dekker vei». På norsk 
har vi samme ord i åbreidsla = teppe, sengedekke 
(Aasen 1873). Götu er en bøyningsform av gate, 
men betyr like mye sti eller vei, og sannsynligvis 
betyr götubrá og vegbreiđ det samme. Dermed kan 
vi tolke brá som «dekke» eller «plante som dekker 
grunnen». Dette er en karakteristikk som også 
passer for baldursbrá og steinbrá. Begge er lave 
og krypende og vokser som et teppe over steiner 
og annet underlag (figur 2). Ugrasbalderbrå passer 
derimot ikke til karakteristikken, og har sannsyn-
ligvis fått navnet sekundært. Det samme gjelder 
det islandske navnet gullbrá = myrsildre Saxifraga 
hirculus. Samme navn er kjent fra sagatida som 
tilnavn på personer (Lind 1920-21). Dessuten har 
det vært et mye brukt kunavn på Island (Blöndal 
1920-24). For dette navnet kan derfor tolkningen 
«gulløyevipper» (etter fargen på blomstene) være 
mer sannsynlig.

Balders brå
Som navnet tilsier, vokser strandbalderbrå for-
trinnsvis på havstrand. Men planten kan også 
vokse andre steder, og den gang hus på Island 
var bygd av stein og torv, kunne de torvtekte taka 
og veggene mange steder stå kvite av baldursbrá. 
Derfor var dette en plante som mange var fortrolige 
med og gledet seg over til daglig. Det er ikke mange 
planter på Island som i blomsterprakt kan måle seg 
med baldursbrá. «… kvitast av alle blomar» skreiv 
Snorre, og mente vel med det både i fargeintensitet 
og i mengde blomster eller blomsterkorger. Skulle 
noen plante få navn etter Balder, måtte det være 
denne. Dermed blir navnet sammenlignbart med 
madonnalilje Lilium candidum, som er oppkalt et-
ter jomfru Maria. Når Maria fikk en stor og kvit lilje 
oppkalt etter seg, var det ikke fordi hun var lys i hud 
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eller hår, men fordi kvitt var symbol på reinhet og 
kyskhet. Tilsvarende må vi tro Balder har fått en kvit 
og vakker brá oppkalt etter seg, ikke fordi han hadde 
lyse øyevipper, men fordi han var god og mild og 
den lyseste og fagreste av alle æsene.
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FLORISTISK SMÅGODT

Kongsbregne Osmunda 
regalis: første funn i 
Bømlo, Hordaland
Jan Sørensen
Huldreveien 26 C, NO-3042 Drammen
huldreveien26c@gmail.com

Jeg hadde i flere somre feriert på Stord og gått på 
kryss og tvers av øya. I 2009 ville jeg så en tur til 
Bømlo og se litt på floraen i en kystfuruskog som så 
spennende ut. Jeg var på vei til Sagvatnet Natur-
reservat da jeg plutselig oppdaget en bregne jeg 
ikke hadde sett før. Det vil si: jeg hadde sett den i 
en flora (Jahns 1983). Kongsbregne var det. Jeg 
husket også at det stod: Må ikke samles. Meget 
sjelden.

Lokaliteten
Kongsberge Osmunda regalis (figur 1) vokste i 
en liten bekkedal hvor det også vokste furu Pinus 
sylvestris og noe einer Juniperus communis. I om-
rådet ble det for øvrig observert røsslyng Calluna 
vulgaris, klokkelyng Erica tetralix og purpurlyng 
Erica cinera, skogmarihånd Dactylorhiza fuchsii, 

breiflangre Epipactis helleborine, rome Narthecium 
ossifragum og bjørnebær Rubus sp. 

Bekkedalen virket varm og lun, med jevnt tilsig 
fra en liten bekk som fikk vannet fra mange små-
myrer i nærheten (figur 2). Området var nærmest å 
regne som utilgjengelig urskog som ikke besøkes av 
folk. Tråkk og lort etter hjort ble observert. Datoen 
for funnet er 17.07.2009. Lokaliteten har koordina-
tene 59,677286˚N, 5,177878˚Ø. Høyde over havet 
er ca. 30 meter.
I luftlinje er det bare 550 meter fra havet (Norge-
skart).

Kongsbregne i Norge
Kongsbregne er knyttet til den tempererte edelløv-
skogssonen (nemoral sone) som berører Norge i en 
smal stripe langs kysten av Sørlandet. Edelløvsko-
gen er den mest varierte og artsrike vegetasjons-
typen i Norge. Skogstypen domineres av en eller 
flere av de varmekjære løvtreartene, som i Norge 
er representert ved alm Ulmus glabra, ask Fraxinus 
excelsior, bøk Fagus sylvatica, hassel Corylus avel-
lana, lind Tilia cordata, spisslønn Acer platanoides, 
eik Quercus spp., svartor Alnus glutinosa og morell 
Prunus avium. Kjennetegnet for disse artene er at 
de krever en middeltemperatur over 12,5 °C fra juni 




