
133Blyttia 70(2), 2012

BLYTTIA
NORGES BOTANISKE ANNALER

Hva betyr plantenavnet skrubbær?
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What does the plant name «skrubbær» mean?

Dwarf cornel Chamaepericlymenum suecicum (syn. Cornus suecica) is a boreal species with its main distribution 
in Norway, Sweden and northern Finland. The fruits are red and tempting, but spongy and tasteless. Therefore, 
a number of pejorative names have been applied to the species; most common in Norway is «skrubbe» or 
«skrubbær», which may be interpreted to mean «foam-berries» or «porous, spongy berries».
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Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum (syn. 
Cornus suecica) er en nordlig art med hovedutbre-
delse i Norge, Sverige og nordlige Finland. Her til 
lands vokser planten over store deler av landet, men 
er mest vanlig langs kysten og i nord. Blomstene 
er små og uanselige og sitter samla i en tett blom-
sterstand, omgitt av fire kvite høgblad som ligner 
kronblad (figur 1). Om høsten får planten røde, 
fristende «bær» (egentlig steinfrukter). Fruktene 
kan minne litt om tyttebær Vaccinium vitis-idaea, 
men er tørre og svampete og uten smak.

Variasjon og utbredelse av navnet
Skrubbær ble første gang beskrevet av den franske 
botanikeren Charles de l’Écluse (Carolus Clusius) 
i 1601. Han hadde fått tilsendt et eksemplar fra sin 
tidligere elev, legen Henrik Høyer i Bergen, og i 
verket «Rariorum Plantarum Historia» oppga han 
navnet «Schrubbenbeeren» for den nye arten (La-
gerberg, Holmboe og Nordhagen 1950). Høyer var 
tysk av fødsel og har åpenbart formidlet det norske 
navnet i tysk språkdrakt.

Christen Jensøns Den Norske Dictionarium eller 
Glosebog (1646) er den første ordbok over norsk 
talemål. Her er skrubbær nevnt under navnet skrub-
be (Jensøn et al. 1996). Samme navn har Gartner 
(1694). Jensøn siterer også talemåten «hans ord er 
ikkje meir aktande, enn vatn i skrubbe», som fortel-
ler at det er den svampete konsistensen bærene har 
vært forbundet med. Jensøn hadde sitt ordtilfang fra 
Askvoll (Sogn og Fjordane), der skrobb, skrobbe, 
skrobbeber og skrubbebær har vært vanlige former 
av navnet fram til i dag (Jensøn et al. 1996). 
Andre steder har navnet hatt former som kjer-
ringskrubb, svineskrubb, hønskrubb, bjønnaskrubb, 

hesteskrubb, skraue, skrøyvebær (Høeg 1974) eller 
skrubær (NB u.d.). Utenfor Norge er navnet bare 
kjent fra Bohuslän (skrubbor, skrubbär).

Hønsebær og andre nedsettende 
navn
I tillegg til skrubbær og varianter, har navn som 
hønsebær, grisebær, svinebær, hundebær, bikkje-
bær, bjørnebær, lusabær, trollbær, tussebær, orme-
bær, hestebær, kjerringbær og frubær vært brukt 
(Høeg 1974). Lignende navn er også kjent fra Sve-
rige og Danmark, der hönsbär har blitt normalnavn 
på svensk og hønsebær på dansk.

Plantenavn som inneholder dyrenavn, er som 
regel pejorative (nedsettene). Da betyr ikke dyre-
navnet annet enn at planten eller fruktene er us-
piselige for mennesker. Det samme gjelder navn 
sammensatt med kjerring eller troll. Riktignok for -
klarer Gunnerus (1766-1772) svinebær med at gri-
ser liker bærene, og Rietz (1867) forklarer höns bär 
med at orrhøner, og ikke tamhøns, spiser bæ rene, 
men sannsynligvis er også disse navna pejora-
tive.   

Frubær
Mer spesielt er navnet frubær (Sørlandet, Tele-
mark). I utgangspunktet skulle vi tro at navnet sikter 
til jomfru Maria (jfr. fruesko = marisko Cypripedium 
calceolus), men som Høeg (1974) påpeker, er det 
vanskelig å tenke seg at jomfru Maria skulle være 
knyttet til et uspiselig bær som frubær. Nå kjenner vi 
andre og mer opprinnelige former av navnet som er 
mer gjennomskuelige. Fra Gyland (Vest-Agder) har 
vi formen fraubær, og fra Vinje (Telemark) frøyber 
(Høeg 1974). Dette er navn som kan settes i forbin-
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delse med frau(d), frøy(d)e  = skum, og frauden, 
frøyden = svampaktig, porøs (Aasen 1873, Hellevik 
et al. 1966, Ross 1971). Samme rot går også igjen 
i fraugran, frøygran = gran med løs og skjør ved. 
Tilsvarende kan vi tolke frubær som «skumbær» 
eller «løse, svampete bær».

Skrubbær
Siden skrubbær har ei rekke andre navn sammen-
satt med dyrenavn, kan det være nærliggende å tro 
at også skrubbær er av samme type, sammensatt 
med skrubb = ulv. Men former som skrubb, skrubbe, 
kjerringskrubb osv. forteller at skrubb er grunn-
stamme i navnet, ikke et pejorativt forledd. 

Skrubb kan bety så mye. Soppnavn som rød-
skrubb og brunskrubb har sammenheng med at 
stilkene er rue og dekt med skjell. Denne betyd-
ningen passer dårlig for skrubbær, som har glatt 
og jevn overflate. På svensk kan skrubba bety 
bærtege eller «bærfis» Dolycoris baccarum, og 
språkforskeren Rietz (1867) forklarer skrubbär 
med at insektet holder til på bærene. Etymolo-
gene Falk og Torp (1903-06) satte derimot navnet 

Figur 1. Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum formerer seg vegetativt og vokser i sammenhengende bestander.
Dwarf cornel Chamaepericlymenum suecicum reproduces vegetatively and grows in continuous stands.

i forbindelse med det danske dialektordet skrub = 
krattskog, og Nordhagen (i Lagerberg, Holmboe og 
Nordhagen 1950) sammenlignet det med skrubba = 
storetende, men alltid magert husdyr (Ross 1971), 
og mente navnet sikter til misforholdet mellom det 
innbydende utseendet og den skuffende smaken 
av bærene. Den danske plantenavnforskeren 
Lange (1966) sammenlignet det med nedsettende 
danske plantenavn som skrub og skræppe (grove, 
storbladete ugrasplanter), mens Høiland (i Ry-
varden (red.) 1993) tar utgangspunkt i det lokale 
navnet skrumper, og foreslår at navnet kan være 
en forvanskning av skrumpe og sikte til at bærene 
er oppsvulmete og lett skrumper inn.  

Sjøl vil jeg ta utgangspunkt i formene skrubær 
(Osterøy; NB u.d.), skraua (Jæren; Ross 1971) 
og skrøyvebær (Luster; Høeg 1974). De har sam-
menheng med verbet skruva, skrauva = skumme, 
oppta stort rom (Aasen 1873, Ross 1971) og 
skrov, skrauv = skum, porøs masse (Landrø og 
Wangensteen 1993, Ross 1971). Andre ord med 
samme rot er skroven, skrauven = porøs, skrøpelig 
(Christie 1937, Aasen 1873, Ross 1971) og skrøve, 
skrøyve = matrett av melk og løype pisket til stivt 
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skum (Jenstad og Dalen 1997). Igjen er det kon-
sistensen til bærene navnet sikter til. Skrubbær kan 
være en annen variant av samme navn, avledet av 
«skruvbær», «skrovbær» eller lignende. Dermed 
får skrubbær samme betydning som frubær, altså 
«skumbær» eller «løse, svampete bær». Det er et 
godt navn på bærene. 
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NORSK BOTANISK FORENING

NBFs 
landsmøte på 
Karmøy
Norsk Botanisk Forenings 4. 
ordinære landsmøte ble holdt 
på Karmøy 2.-3. juni 2012. 
Et effektivt landsmøte, der 
mesteparten av diskusjonene, 
som seg hør og bør, var rundt 
de enkelte punktene på ar-
beidsplanen for 2012-2013. Et 
viktig punkt var også en sak fra 
Buskerud Botaniske Forening 
om svart listearter. 

Valgene ble gjort enstem-
mig (se lista på s. 70), men en 
utfordring for det nye styrets 
egne konstituering blir at det 
ikke ble valgt en leder.

I tillegg til selve møtet ble 
det tid til turer til flere interes-
sante lokaliteter på øya, og for 
de fleste var nok kystblåstjerne 
Tractema (=Scilla) verna det 
morsomste bekjentskapet. 
Takk til våre tre vestlandske 
grunnorganisasjoner og fram-
for alt Anders Lundberg, Lars 
Dalen og Svein Imsland for 
flott guiding!




