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Tindved Hippophae rhamnoides 
som emnetre for rivetinder 

Kjell Furuset
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Sea buckthorn Hippophae rhamnoides as a material for rake teeth

Sea buckthorn Hippophae rhamnoides has a strong and tough wood which is well suited for making rake teeth, 
and its Norwegian name «tindved» is widely interpreted in accordance with this («tind» = rake tooth, «ved» = 
wood). However, a closer examination of the ethnobotanical records only reveals three records of sea buckthorn 
used in this way, all confined to the same municipality. This makes the aforementioned interpretation unlikely. 
Instead, «tind» may be interpreted as meaning spike or thorn. 
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Tindved Hippophae rhamnoides er en karakteristisk 
busk eller tre med vid utbredelse i Europa og Asia. 
I Norge har arten sin hovedutbredelse fra Trond-
heimsfjorden og nordover til Troms. Her vokser 
planten i sammenhengende kratt på elveører og 
strandområder og i rasmark i fjellet. Greinene er tett 
besatt med kvasse torner som gjør tindvedkrattet 
nærmest ugjennomtrengelig for dyr og mennesker 
(figur 1). Dette har gitt arten navn på en rekke 
språk. På svensk og dansk heter planten havtorn, 
på islandsk hafþyrnir, på engelsk sea buckthorn og 
på tysk Sanddorn. Også lokale norske navn som 
tørn eller tørne, tornar og tistelved har sammenheng 
med tornene. Navnet tindved blir derimot forklart 
med at veden er sterk og seig og har vært anvendt 
til rivetinder (Lagerberg, Holmboe og Nordhagen 
1955, Fægri 1970). Hvis det er riktig, er tindved 
et av de få treslag som på norsk har navn etter 
bruken av virket.

Styrken av veden
Høyriva var et uunnværlig arbeidsredskap i tidligere 
tiders gårdsarbeid, og til rivetinder valgte de det ster-
keste og seigeste virket som var å oppdrive. Foruten 
tindved, har treslag som hegg Prunus padus, bjørk 
Betula sp., eik Quercus sp., ask Fraxinus excelsior, 
hassel Corylus avellana og einer Juniperus com-
munis vært mye brukt (Høeg 1974:37). Trevirkets 
evne til å motstå brudd kalles statisk bøyefasthet 
(σbw) og beregnes ved å måle hvor stor kraft som 
skal til for å knekke standardiserte materialprøver 
på midten. Tabulerte verdier for bøyefasthet finnes 
bare for økonomisk viktige arter. Derfor har jeg sjøl 

målt bøyefasthet av tindved, sammenlignet med 
hegg, bjørk og einer. Materialprøvene ble laget av 
kvistfritt materiale og var 10 mm x 10 mm i tverr-
snitt. Disse ble lagt i et prøveapparat med 100 mm 
mellom opplagringspunktene og utsatt for gradvis 
økende belastning til prøvene knakk på midten. Så 
ble bøyefastheten beregnet etter formelen 

der Fmax = bruddbelastning (N), l = avstand mellom 
opplagringspunktene (mm), b = prøvens bredde 
(mm) og h = prøvens høyde (mm) (Kučera 1992). 
Benevningen er megapascal (MPa). Målingene 
ga disse verdiene for bøyefasthet: einer 98 MPa, 
bjørk 101 MPa, hegg 110 MPa og tindved 158 MPa. 
Tindved skiller seg altså ut som klart sterkere enn de 
andre artene og må ha vært velegnet til rivetinder. 

 
Tindved i eldre litteratur
Første gang plantenavnet tindved forekommer i lit-
teraturen, er i betydningen kristtorn Ilex aquifolium. 
«Spina Christi, kaldis paa Norsk Tindved», skriver 
Christian Gartner (1694:47) i sin kjente hagebok. 
Også Pontoppidan (1752:I 235) brukte navnet i 
denne betydningen. «Tindveed, saa kaldes her 
Spina Christi, som er ey rar, og for sin bestandige 
Grønhed gierne haves ved Husene». Denne bru-
ken av navnet var vanlig til langt ut på 1800-tallet 
(Aasen 1873). 

Tindved i betydningen Hippophae rhamno-
ides møter vi første gang hos biskop Gunnerus 
(1772:10). Han forteller at i Bindal og Nærøy ble 
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Figur 1. Tindved med torner. Foto: KF.
Sea buckthorn with thorns.

avkok av tindved brukt i folkemedisinen, men noen 
annen bruk av tindved nevner han ikke. Heller ikke 
den topografiske litteraturen fra 17–1800-tallet har 
mye å fortelle om tindved. Gerhard Schøning (1979) 
omtaler arten fra sine reiser i Trøndelag i 1773–75, 
og Sommerfelt (1827) nevner tindved fra Saltdal. 
Dessuten har Krogh (1813) en usikker opplysning 
om tindved fra Nordfjord. Ingen av dem forteller om 
noen praktisk bruk av arten, verken til rivetinder el-
ler på andre måter. Det gjør heller ikke Schübeler 
(1886), som ellers legger stor vekt på nytteverdien 
av plantene.

Holmboe og Skaanes’ tindvedunder-
søkelse
I 1938/39 utarbeidet professor Jens Holmboe et 
spørreskjema om tindved med spørsmål om fore-
komst, blomstringstid, vekstforhold, lokale navn, 
tradisjoner og bruk av arten. Disse ble distribuert 
til 1100 lokalkjente kvinner og menn i Sogn og Fjor-

dane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og 
Troms. Ca. 300 spørreskjemaer kom tilbake i utfylt 
stand. Sommeren 1939 gjennomførte cand. mag. 
Nils Skaanes en studiereise i de samme fylkene 
(unntatt Sogn og Fjordane, der alle svar var nega-
tive) for å kontrollere og supplere de innkomne svar 
(Skaanes 1946). Dette materialet oppbevares ved 
Naturhistorisk museum, Oslo.

De fleste informantene kjente ikke til noen bruk 
av arten. Tvert i mot var det flere som svarte at tind-
ved var et brysomt ukrutt som de helst ville bli kvitt. 
Navn som «støggskogen» på lokale forekomster 
av tindved forteller også sitt om hvordan planten 
ble betraktet. Enkelte fortalte imidlertid at tindved 
kunne brukes som ved. «Treet har delvis vært brukt 
som brenne, ja før i tia er fattigunderstøttede blitt 
henvist til å skaffe seg brenne ved å hugge tinne» 
(Ørland, der tindved ble kalt tinne). I Bindal var den 
gamle tradisjonen med å bruke tindved i folkemedi-
sinen, ennå levende. «For få år siden og muligens 
ennu brukte man å koke planten i vann og la syke 
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Figur 2. Tindved er særkjønnet, og om høsten og vinteren er hunntrærne dekt med oransje frukter. Foto: KF.
Sea buckthorn is unisexual, and during autumn and winter, the female individuals are covered with orange fruits. 

kreaturer drikke dette. Smaken er meget besk. De 
gamle sa at planten var giftig, og forbød oss barna 
å tygge på den» (Bindal). I Sverige og Finland er 
det lange tradisjoner med å bruke de bærlignende 
fruktene (figur 2) til mat eller drikke, men her til lands 
har ikke dette vært vanlig. På Ørland ble imidlertid 
fruktene spist av barn. «Har hørt at barna på Ørland 
spiser de sure bær» (Rissa). «… som gjetergutter 
spiste vi meget av den» (Ørland). «Nei nogen nytte 
av bærene er her aldrig, dog spiser ungene om 
høsten av den, men de har oftest kastet den op og 
blit dårlig av den» (Ørland).  

Bare én av Holmboes informanter hadde hørt 
om tindved som emne for rivetinder: «Veden brukes 
også til tjorpåler og rivetinner» (Ørland). I tillegg traff 
Skaanes en mann (74 år) fra Ørland som kunne 
fortelle at «gamle karan nytta den til rivtinder, for 
den har en hard og god ved. De sagde den i passe-
lige lengder, kløyvde dem, bandt dem så sammen 
og hang dem til tørk den tid de trengte, og smidde 
da tinder av dem» (Skaanes 1946). Seks andre 

informanter fra Ørland var ukjente med en slik bruk 
av arten.

 
Kildegrunnlaget til Ove Arbo Høeg
I tidsrommet 1925–1973 samlet botanikeren Ove 
Arbo Høeg tradisjonsstoff om viltvoksende plan-
ter fra hele landet. Dette materialet oppbevares i 
Norsk folkeminnesamling (NFS) og er grunnlaget 
for standardverket Planter og tradisjon (1974). To 
av Høegs informanter fortalte om tindved som em-
netre for rivetinder. Den ene (informant nr. 316) var 
oppvokst på Grytøya i Troms og overlærer ved en 
barneskole i Trondheim. Han opplyste (1939) at «i 
Trøndelag lager man her og der rivetinder av den». 
Ytterlige stedfesting av tradisjonen eller detaljer om 
bruken gir han ikke, men tilkjennegir noen tanker 
rundt navnet: «Navnet tindved kommer antagelig 
av at den brukes som rivtindemne, og ikke av dens 
vedaktige torner». Den andre informanten (infor-
mant nr. 783) var botaniker og oppvokst på Ørland. 
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Han fortalte (1972) at tindved «ble alltid brukt til 
rivetinder. Kappet i passe lengder, kløvd i firkantete 
stykker, som fikk tørke godt». På grunnlag av disse 
to informantene konkluderte Høeg (1974): «Veden 
er seig og hard, og det eneste den kan bli brukt til, 
er rivetinder noen få steder i Trøndelag».

Navnet tindved 
Framstillinga ovenfor viser at tindvedens ry som 
rivetindemne er betydelig overdrevet. Sjøl om ve-
den er sterk og seig og sannsynligvis godt egnet til 
rivetinder, er det bare fra tre informanter i Ørland 
vi har førstehands opplysninger om dette. Derfor 
anser jeg det som lite sannsynlig at artsnavnet 
har noe med rivetinder å gjøre. I stedet tolker jeg 
førsteleddet som norr. tindr i betydningen pigg eller 
torn (Aasen 1873). Dermed får artsnavnet samme 
betydning på norsk som ellers i Europa. Denne 
tolkningen forklarer også at navnet kunne brukes 
om kristtorn. Samme betydning av førsteleddet tind 
finner vi for øvrig i lokale fiskenavn som tindauger 
(blåkjeft, en art uer med skarpe pigger), tindebikkje 
(skate med pigger langs ryggen) og tindaure eller 
tindmort (stingsild) (Aasen 1873). 

Takk 
til Arne Steffenrem (Norsk institutt for skog og land-
skap) og Rolv Lundheim (Dronning Mauds Minne 
Høgskole) for råd og hjelp med å måle bøyefast-
het, og Norsk folkeminnesamling og Naturhistorisk 
museum (Universitetet i Oslo) for tilgang til arkiv-
materiale.
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Brokkurt Herniaria glabra 
funnet i Lillehammer 
kommune
Anders Breili
Skoletorget 2 B, NO-2609 Lillehammer
andersbreili@hotmail.com

Ved søk etter skrotemarksarter i et nedlagt grustak 
ved Myrom nord for Hunderfossen Familiepark i Lil-
lehammer kommune, ble det i august 2008 funnet 
en populasjon brokkurt Herniaria glabra. Innenfor 
et omkring 5x5 m stort felt fantes rikelig med tuer 
av arten. 

Brokkurt hører til i nellikfamilien Caryophylla-
ceae, og regnes som ett- til flerårig (Elven i Lid & Lid 
2005). Arten har en tueformet, liggende/krypende 
vekstform, den er karakteristisk gulgrønn, og har 
blomster som sitter i tette nøster.

Utbredelse i Norge
Brokkurt er i Norge regnet som en varmekjær 
og sørlig art, og for det meste kjent fra kyststrøk 
på Sørøstlandet. Hovedtyngden i den norske ut-
bredelsen er omkring Oslofjorden (http://artskart.
artsdatabanken.no). Det er usikkert om brokkurt 
opprinnelig er innført til landet, og det antas at en 
del forekomster på kysten kan ha opphav i ballast 
(http://www.artsdatabanken.no). 

I 2006 ble imidlertid brokkurt påvist ved Kongs-
vinger (Thylén 2007). Lokaliteten ved Kongsvinger 
ligger i tilknytning til jernbanen, og det er antatt at 
forekomsten av brokkurt kan ha oppstått som følge 
av transport med jernbanen. 

I Sverige er det imidlertid kjent en rekke fore-
komster i innlandet, nord til Norrbotten (Hultén 
1971).

Brokkurt var ført opp som «Sjelden» i rødlista 
fra 1998 (DN 1998), men inngår ikke i den nyeste 
rødlista (Kålås et al. 2006), og antas å kunne være 
i fremgang i Norge.

Lokaliteten i Lillehammer
Funnet av brokkurt i Lillehammer kommune er 
første funn i Oppland, det nordligste på Østlandet 
og også det funnet i Norge som ligger lengst vekk 
fra kysten. Avstanden til nærmeste kjente lokalitet 
ved Kongsvinger (Thylén 2007) er ca 140 km i 
luftlinje.

Lokaliteten ved Myrom er et nedlagt grustak, og 
benyttes i dag som lagerplass for anleggsmaski-




