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Hva betyr de norske og svenske 
plantenavna molte/hjortron og 

jordbær/smultron? 
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What do the Norwegian and Swedish plant names «molte»/«hjortron» and «jordbær»/«smultron» 
mean?

Cloudberry Rubus chamaemorus is called «molte» in Norwegian and «hjortron» in Swedish, and wild strawberry 
Fragaria vesca is called «jordbær» in Norwegian and «smultron» in Swedish. The various names sound very 
different, but may all be interpreted to mean «ripe berries». Initially, the names probably denoted the ripe stage 
of the «berries», but have later been widened to mean cloudberry and strawberry in general. 
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Molte Rubus chamaemorus og markjordbær Fra
garia vesca er blant våre mest ettertraktete bær 
(figur1).Egentligeringenavdembæribotanisk
forstand, men det ser vi bort fra i denne sam
menhengen. I tillegg til at de smaker godt, har de 
også vært anvendt medisinsk. Molte ble brukt mot 
skjørbuk, mens markjordbær skulle virke mot ei 
rekke sykdommer og plager. Godt kjent er Linnés 
bruk av markjordbær mot gikt. «Genom att varje år 
äta store mängder färska bär har jag under många 
år varit helt befriad från min elakartade podager» 
(Linné1986).

På norsk sier vi molte og jordbær, på svensk 
hjortron og smultron. Som vanlig for navn på bær, 
er de norske og svenske navna nokså forskjellige. 
Likevel behøver ikke betydningene av navna være 
like forskjellige. Tvert imot er det mye som taler for 
at alle navn kan tolkes på samme måte. 

Molte
I dag er navnet molte medvarianter(tabell1)så
å si enerådende på norsk, men tidligere var myr
bær likevanlig.«Dajeg1908ogårenefremover
var setergjente, hørte jeg aldri namnet multer om 
myrbær», fortalte enavHøegs (1974) informan
ter fra Romsdal. Men myrbær og molte var ikke 
synonyme navn. Mens myrbær var bær av alle 
modningsgrader, var molte bare modne bær, til for

skjell fra umoden kart eller korte. «Bærrene kaldes 
Blindinger, naar Blomstrene lukke sig, Korter (dvs. 
umoden Frugt), naar de ere røde og haarde, men 
Molter, naar de ere modne», forteller Hans Jacob 
Wille (1786) fraSeljord (Telemark).Dermed fikk
myrbær mange steder den sekundære betydningen 
«umodne bær». «Der var mykje myrebær, men ikkje 
ei einaste molte» kunne det hete på Sunnmøre 
(Høeg1974).

Samme navn (multa, mylta osv.; tabell 1) er
også kjent på svensk, men begrenset til vestlige 
deler av landet. Som på norsk, har navnet vært 
brukt om modne bær, men også mange steder i 
den sekundære betydningen syltet eller rørt molte. 
Tilsvarende bruk av navnet er også kjent på norsk. 
En av Høegs informanter fra Oppland fortalte for 
eksempel:«Myrbærer fruktamensdensitterpå
planta; far kalla alltidmoltemyrbærnår ho stod
på myra. Målte er frukta etter at den er plukka el
ler kanskje helst etter at den er sylta». På dansk 
heter det multebær, men her er arten sjelden og 
navnet kan være lånt fra norsk. På Island mangler 
molte helt.

Navnet er avledet av molten som er partisipp av 
verbet melta med grunnbetydning «løse opp, gjøre 
myk». Ingen andre bær blir like myke og oppløste, 
ogdeflestesetternavnetisammenhengmeddette
(«mykebær»)(FalkogTorp1903–1906,Nordhagen
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Figur 1. Populære planter blir gjerne frimerkemotiv. Molte og markjordbær på nordiske frimerker. 
Popular plants are often reproduced on stamps. Cloudberry and wild strawberry on Nordic stamps. 

1947,Alm 1995, Bjorvand og Lindeman 2000).
Men av framstillinga ovenfor går det fram at molte 
mer var navn på modningsgrad enn art. Derfor kan 
molten like gjerne forstås som myk i motsetning til 
hard og umoden kart. En av informantene til Høeg 
fortalte for eksempel at hvis noen spurte om hvor 
langt myrbæra var kommet, kunne svaret være 
«han moltnas» eller «han er molten». Her er det 
klart at molten brukes i betydningen moden (jfr. 
verbet molta=modne,mykne;Helleviketal.1966).
En mer presis tolkning av navnet kan derfor være 
«bær som ved modning er blitt myke» eller rett og 
slett «modne bær». Denne tolkningen er i tråd med 
at det noen steder har vært sagt molte om modne 
bær generelt, og myrbærmolte om modne molter 

og tytebærmolte om modne tyttebær Vaccinium 
vitisidaea (Hellevik et al. 1966, Jenstad 2010).
Presten og naturforskeren Hans Strøm hevdet for 
øvrigalleredei1756atnavnetkomavverbetmolta 
= modne, men mente at det hadde sammenheng 
med at kart kan ettermodnes etter plukking (Strøm 
etal.1997:44).

Hjortron
Påsvenskharmolteflerenavn,mendeflestesier
hjortron,der-(r)onerflertallsendingettermønster
av smultron (Ordbok över svenska språket (SAOB) 
1898,Hellquist1966).Deneldstedokumentasjonen
av navnet er «syltade hiortron» i et regnskap fra 
Gripsholm slott fra 1549 (Pettersonet al. 2005).



29Blyttia 70(1), 2012

Hva betyr de norske og svenske plantenavna molte/hjortron og jordbær/smultron?

Tabell 1. Norske og svenske navn på Rubus chamaemorus og Fragaria vesca avledetavmoltenellergjord.Kilder:Jenssen-Tusch
1867,Lyttkens1904-1915,Dahlstedt1950,Helleviketal.1966,Høeg1974.
Norwegian and Swedish names of Rubus chamaemorus and Fragaria vesca derived from «molten» or «gjord». Sources: Jenssen
Tusch 1867, Lyttkens 19041915, Dahlstedt 1950, Hellevik et al. 1966, Høeg 1974.  

Rubus chamaemorus Fragaria vesca
avledet av

norsk svensk norsk svensk

molte, multe, multe
bær, mølte, måltu, 
mælte, maulte, mylte, 
malt

multa, mylta, molte, 
multebär, multerbär, 
mulktebär, mullbär 

molten = myk, moden

smultron, smolta smultron, smulterbär, 
smultrebär, smältebär, 
smutterbär

smulter = molten

hjortron, hjorter, 
hjorten, hjorterbär, 
jorta, hjortra, hjolter, 
hjölter, joter 

hjortron, hjorterbär gjord = ferdig, moden 

 

jolbär, jalbär jordbær, jolbær, jar
bær, jalbær, jarebær, 
jalebær, jorebær, 
jolebær, jollebær, 
julbær

jordbär, jolbär, jolebär, 
jarlbär 

görbär jærbær, jærebær, 
jærrbær

gjerr, gjørr = gjord

Andre former av navnet er hjorter, hjorterbär, hjolter, 
joterosv.(tabell1).Pådanskhartilsvarendenavn
som hjortinger, hjottinger, jovtinger og hjortbær vært 
brukt(Lange1959).

Flere av formene av navnet ligner dyrenavnet 
hjort, og tradisjonelt har navnet vært tolket som 
«hjortebær» og forklart med at bærene blir spist 
av hjort (Ordbok över svenska språket (SAOB) 
1898,Hellquist1966,Wessén1997).Detforelig
ger imidlertid ingen observasjoner som tyder på at 
hjortspisermolte(Nordhagen1947).Dessutener
dyrenavn i plantenavn som regel nedsettende. På 
dansk har for eksempel navnet hjortebær (men ikke 
hjortinger) vært brukt om krossved Viburnum opulus 
og geitved Rhamnus catharticus, som begge har 
uspiselige bær. At velsmakende bær som hjortron 
eller hjortinger skulle bety hjortebær, er derfor lite 
sannsynlig. 

Nordhagen(1947)menteistedetatnavnetkan
være beslektet med norsk hort = knudret bark på 

trær, svensk hort = knute i handa og dansk horte 
= ru bøkefrukt, og tolket navnet som beskrivelse 
av hard og knudret kart. Dette begrunnet han med 
at hjortinger på dansk har vært brukt i betydnin
gen umoden kart. At hjortron på svensk derimot 
betyr moden molte, forklarte han med at navnet 
sekundært kan ha blitt overført til de modne bærene. 
Den danske plantenavnforskeren Johan Lange 
(1959)sluttetsegtilsammetolkning.

Samme betydning som molte
Nordhagens tolkning er ikke uproblematisk. For 
det første er det vanskelig å se noen språklig sam
menheng mellom hjortron eller hjortinger og de ord 
som navna skulle være beslektet med. Dessuten 
høres det lite sannsynlig ut at myke og velsmakende 
hjortron skal ha fått navn etter hard og uspiselig 
kart, særlig når vi vet at molte betyr det motsatte. 
Det er riktig at enkelte danske kilder (Hornemann 
1821, Jenssen-Tusch 1867) forklarerhjortinger 
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som«halvmodne»bær,menandre(Molbech1841)
bruker navnet om molte generelt. Dessuten er det 
ikke sikkert at «halvmoden» betyr hard og knudret 
kart. Amtmann Lilienskiold (Finnmark) forklarte 
foreksempelhalvmodenpådennemåten:«Naar
frugtenhalfmodensigbefinder,elleromtrændtat
den fra sin stængel kand løsnis, da er beqvemste tid 
denuditøndenatsamle»(Eckblad1988).Herbetyr
altså «halvmoden» moden, men ennå fast molte, til 
forskjell fra blautmolte. Uansett er molte sjelden og 
lite kjent i Danmark. Derfor er det mer naturlig å ta 
utgangspunkt i hvordan navnet har vært brukt på 
svensk, der hjortron betyr moden molte. 

Sjøl vil jeg avlede navnet av gjord eller gjor = 
moden (egentlig partisipp av gjera og med grunn
betydning «ferdig»;Aasen 1873,Hellevik et al.
1966).Dermedfårnavnetsammebetydningsom
molte. I dag er ordet lite brukt, men var tidligere 
vanlig på både norsk og svensk. «Når molta er gjor, 
slepperhohamsen»,brukerHelleviketal.(1966)
som eksempel. Andre former av samme ord var 
jord, jore, jort, jår og gjors (NOS,Rietz1962).Gjord 
ble også uttalt jol (tjukk l) i områder der rd blir til l i 
dialekten.«Åkrenärgjol»harRietz(1962:230)som
eksempel på svensk. Det må være denne formen 
som ligger til grunn for navnet hjolter. En annen 
variant var jot eller jott (Dahlstedt1950:52),som
inngår i navnet joter. Hen i begynnelsen av hjortron 
kan sannsynligvis forklares med at navnet feilaktig 
har vært satt i forbindelse med hjort. Det samme 
gjelder de danske formene hjottinger og jovtinger 
(hjot, hjovt=hjortpåjysk;Feilberg1886).

Smultron
Det svenske navnet smultron = markjordbær er 
avledet av smulter som er partisipp av verbet smälta 
og sideform av molten. Sen i begynnelsen av 
ordet skyldes samme lydovergang (smobile) som 
gjør at for eksempel lick på engelsk blir til slikke 
på norsk og melt til smelte. På samme måte har 
melta på norsk blitt til smälta på svensk og molten 
til smulter. Andre former av navnet er smulterbär 
og smältebär.

Som molte, har navnet vært tolket som myke 
elleroppløstebær(Hellquist1966),menogsåmer
fantasifullt som lettfordøyelige bær (smälta kan bety 
fordøye) eller bær som «smelter på tunga». Myk, 
oppløst passer ikke særlig godt for markjordbær. 
DerformenteNordhagen(1947)atnavnetmåttegå
på overmodne bær, som til slutt kan bli fullstendig 
myke og oppløste. Men det gjelder jo mer eller min
dre alle sorter bær, og det er vanskelig å tro at fris
tende og aromatiske smultron skal ha fått navn etter 

overmodne bær. Siden navnet er en sideform av 
molte (og faktisk også har vært brukt i betydningen 
Rubus chamaemorus;Lyttkens1904–1915),kanvi
gå ut fra at navnet betyr det samme, altså «modne 
bær». I likhet med molte, har vel navnet opprinnelig 
vært betegnelse for de modne bærene.     

Jordbær
Mens svenskene skiller mellom smultron og jord
gubbar (= hagejordbær Fragaria x ananassa), 
heter begge opprinnelig jordbær på norsk og 
dansk. Tidligere var jordbær ensbetydende med 
markjordbær, og forstavingen mark har kommet til 
i nyere tid for å unngå forveksling med hagejordbær. 
Samme navn (jordbär, jolbär) forekommer også i 
syd og vestsvenske dialekter. I tillegg har navnet 
vært brukt om åkersnelle Equisetum arvense og 
åkerbær Rubus arcticuspånorsk(Høeg1974),og
moltepåsvenskogdansk(Lyttkens1904–1915,
Feilberg1886).

Navnet er kjent tilbake til middelalderens lege
bøker, og tilsvarende navn som Erdbeere på tysk 
og jarðarber på islandsk har gjort at forleddet nesten 
alltid har vært tolket som jord = grunn og forklart 
med at bærene vokser lavt over jorda. «I germanske 
språk opptrer forleddet «jord» i navn på mange lave 
planter, ofte med krypende skudd eller utløpere» 
forklarer Lagerberg, Holmboe og Nordhagen 
(1950).Dettestemmerimidlertiddårligfornorske
plantenavn. Her betyr jord som regel at planten har 
spiselige deler under jorda, som jordeple om potet 
Solanum tuberosum, jordbær om åkersnelle (som 
har spiselige rotknoller), og jordnøtt om jordnøtt Co
nopodium majus, åkersnelle eller den underjordiske 
soppen løpekule Elaphomyces sp. 

Når jord likevel forekommer i betydningen lav, 
er det sammenlignet med andre og mer høyvok
ste arter, som jordbær om åkerbær noen steder i 
Troms. Åkerbær ligner bringebær Rubus idaeus, 
men vokser lavere, og det svenske dialektnavnet 
åkerhallon bekrefter at det er bringebær (= hallon) 
bærene har blitt sammenlignet med. Det gamle 
navnet jordhumle om ryllik Achillea millefolium og 
prikkperikum Hypericum perforatum (Gunnerus 
1766–1772)må forståspåsammemåte.Verken
ryllik eller prikkperikum er lav eller krypende, men 
lavere enn humle Humulus lupulus, som de har blitt 
sammenlignet med (alle har vært brukt til å sette 
smak på øl). Markjordbær har ingen sammenlig
ningsarter som peker seg ut. Det utelukker sjølsagt 
ikke at navnet kan ha vært brukt slik Lagerberg, 
HolmboeogNordhagen(1950)forklarer,menty-
pisk er det ikke. Heller ikke etymologen Hesselman 
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(1935:62) trodde navnet hadde noemed jord å
gjøre, og mente navnet måtte være avledet av jorde 
eller gjerde etter voksested. Men markjordbær fore
trekker åpne steder i skog og mark, og tolkningen 
virker lite overbevisende. 

Jord eller gjord?
Navnet jordbær forekommer i mange former. Ved 
siden av jordbær og jolbær (tjukk l), er jarbær, 
jarebær, jorebær, jærbær, jærebær og jærrbær 
(ogtilsvarendeformermedtjukk l; tabell1)kjent
på norsk. Hvis disse er sideformer til jord, skulle vi 
venteåfinnesammeformeriandreplantenavnsom
begynner med jord. Det gjør vi ikke, med unntak av 
jar i jarnetar=jordnøtter(Høeg1974).

Det hender at ord som skrives likt, uttales med 
forskjellig tonelag. Tømmer i betydningen tøm
merstokker har for eksempel et annet tonelag enn 
tømmer i betydningen hestetømmer. Det første 
kalles enstavingstonelag og angis med tegnet ´ 
(tøm´mer), det andre kalles tostavingstonelag og 
angismedtegnet`(tøm`mer).Mensdeflesteord
som begynner med jord har tostavingstonelag 
(jord`eple, jord`nøtt, jord`humle), har (mark)jordbær 
enstavingstonelag (jord´bær). Jordbær i betyd
ningen åkersnelle har derimot tostavingstonelag 
(jord`bær).EninformantfraSauherad(1938)for
talte for eksempel at (mark)jordbær het jor´ebær, 
men åkersnelle jor`bær(NFSSauherad(Telemark);
Høeg1974:346).Dettyderpåatjordbærommark
jordbær og jordbær om åkersnelle er forkjellige navn 
med forskjellig opprinnelse og betydning.  

Mens jordbær om åkersnelle er avledet av jord, 
tror jeg jordbær om markjordbær kan avledes av 
gjord = moden (jfr. hjortron). Dermed får navnet 
samme betydning som smultron. «Jordbær kallast 
her «gjor(d)ebær»», skriver en informant fra Flek
kefjord(1906),ogvisermeddetathanoppfattet
navnetpåsammemåte(NB,ubehandlet24,pakke
F25).Formen(g)jorebær svarer da til uttalevariant
en jore=moden(Aasen1873,NOS)mensjærbær, 
jærrbær svarer til gjerr, gjørr=moden (NOS; jfr.
gammelnorsk gerr, gørr = ferdig, egentlig sideform 
av gjord). På svensk har gerr, gørr blitt til gör, gjör 
(Rietz1962),menherbetyrgörbär moden molte 
(Dahlstedt 1950:52).Denne tolkningen forklarer
også hvorfor jolbär på svensk og jordbær på dansk 
kunne brukes i betydningen molte. Tolket som 
«gjordbær» blir de bare varianter av hjorterbär og 
hjortron. Omvendt har hjorterbär og hjortron vært 
brukt i betydningen markjordbær (JenssenTusch 
1867,Lyttkens1904–1915).

På den andre siden forteller formene jarbær, 

jalbær, jarebær, jalebær at forleddet også har vært 
oppfattet som jord = grunn (jar, jal, gammelnorsk 
jarðar ergenitivavjord;jfr. jarnetar = jordnøtter). 
OgsåspråkforskerenDahlstedt(1950:52)antydet
at navnet kan ha blitt assosiert med gjord = moden, 
men mente dette måtte være sekundært og at jord 
= grunn er det primære. Hva som er primært og hva 
som er sekundært i et så gammelt navn, kan være 
vanskelig å avgjøre. Sjøl mener jeg mye taler for 
at gjord = moden er det primære. På svensk har 
også jolbär i betydningen molte mange steder fått 
formen jalbär(Lyttkens1904–1915),utenatdeter
grunn til å tro at navnet har noe med jord å gjøre. 
Sannsynligvis er formen jalbär sekundær og en 
sammenblanding av gjord og jord. Jarbær, jalbær 
om markjordbær kan være tilsvarende. I tillegg kan 
det tyske navnet Erdbeere ha medvirket til at forled
det har blitt oppfattet på denne måten.  

«Modne bær»
Mens molte er hjortron og (mark)jordbær er smul
tron i systematisk forstand, er det altså molte og 
smultron, og jordbær og hjortron, som etymologisk 
hører sammen. Alle navn kan tolkes på samme 
måte som «modne bær». Opprinnelig har nok 
navna vært betegnelser for de modne bærene, og 
siden utviklet seg til artsnavn. Både markjordbær 
og molte modner tidlig, markjordbær mange steder 
allerede i junijuli. Men bærene modner ujevnt, og 
deterikkeuvanligåfinnemodneogumodnebær
ved siden av hverandre til langt ut på sommeren. 
Kanskje kan navna ha sammenheng med dette. I 
sine barndoms erindringer fra Hadeland i Oppland 
forteller Kirsten Langbo (1978:29) om hvordan
hun plukket jordbær på strå for å gi til en syk og 
sengeliggende mann. «Han var veldig skeptisk 
overforjordbærstråasomjekommedtel`n.–Er
ajordda?sahan.Detbetydde–eramoden?».
Når så bærene var jord, jol, jore, jort, smulter eller 
molten, fikkdenavnderetter.
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på om asaler!
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Hvis noe er for godt til å være sant, så er det heller 
ikke sant, pleier man å si. Amerikanerne har en 
variant av det samme visdomsordet som innebærer 
en gratis lunsj. Vel, her er til en forandring en gratis 
lunsj. Botanikerne Hanne Hegre Grundt og Per 
Salvesen (sistnevnte er vår hjemlige Sor busguru) 
har på oppdrag fra Norsk genressurssenter ved 
Skogoglandskapskrevetenrapportpå104sider
om norske Sorbusarter (rogn og asal). Og den er 
gratis. Og den inneholder vel alt det du noen gang 
skulle trenge å vite om asalslekta i Norge.

Rapporten omfatter både en generell introduk
sjon om variasjonen i, og biologien til asalslekta, en 
del med artsbeskrivelser og en forvaltningsrettet del 
med vurdering av verneverdier og trusler, samt en 
fylkesvis oversikt over de viktigste asallokaliteter 
i Norge. 

Så løp og stjæl! Rapporten kan lastes ned  som 
pdf på http://www.skogoglandskap.no/filearchive/
rapport_23_11_kjenn_din_sorbus_gen.pdf, eller 
bestilles på papir på http://www.skogoglandskap.
no/publikasjon/kjenn_din_sorbus_rogn_og_asal_i_
norge/publikasjonsbestilling.
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