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What does the plant name «tiriltunge» mean?

In Norwegian, bird’s-foot trefoil Lotus corniculatus is called «tiriltunge». Tunge means tongue and refers to the 
pointed keel in the middle of the flowers. The prefix is less obvious and has been interpreted to be derived 
from tira = shine (because of the bright flowers) or tiril = churn-staff (because of the alleged resemblance bet-
ween the flower stems and a traditional churn-staff). A more likely interpretation is tiril or tirle = puny, slender 
creature. This has been used as a pet name for girls, and initially, «tiriltunge» may have been a childish name 
for the flowers.
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Tiriltunge Lotus corniculatus vokser på tørr og 
åpen mark over store deler av landet. De fargerike 
blomstene (figur 1) har vært mye brukt i leik, og 
mange navn på arten kan i utgangspunktet ha vært 
barnenavn. I Uvdal (Buskerud), der planten ble kalt 
gullhøne, holdt de for eksempel blomstene mellom 
hendene mens de førte dem opp mot munnen og 
sa «gullhøne, gullhøne, gje me smør» (Høeg 1974). 
En annen populær barneaktivitet var å leike bryllup, 
og da inngikk ofte tiriltunge i brudekransene som 
hørte med. Også voksne har satt pris på de vakre 
blomstene, og i et rettslig etterspill etter et bryllup i 
Malvik (Sør-Trøndelag) i 1737 får vi høre at bruden 
hadde pyntet seg med «teritong og rødkold» (= 
tiriltunge og rødkløver) i håret (Halse 1959:117).

Fantasifulle navn
De iøynefallende blomstene har gitt arten mange 
fantasifulle navn. Lettest å forstå er kanskje jomfru 
Maria gullsko. Navnet er litterært og kjent fra store 
deler av Europa, på tysk allerede fra begynnelsen 
av 1500-tallet (Marzell 1943). Mindre gjennom-
skuelig er hanekam, som har vært et vanlig navn 
på Østlandet. Her kan det være de røde blom-
sterknoppene som har blitt sammenlignet med en 
hanekam.

Som hos andre erteblomster, er kronblada 
differensiert i fane, vinger og kjøl. Kjølen er de to 
nederste kronblada som har vokst sammen i en 
oppoverbøyd spiss, og sannsynligvis er det denne 
som har gitt navnet katteklo (figur 2). I Nord-Norge 
har også navn som tykjeklo (tykjen = fanden) og 
djevleklo vært brukt. Den spisse kjølen kan også 

minne om ei skarp tann, og sannsynligvis er det 
dette som er bakgrunn for navnet kjerringtann, 
sjøl om også andre forklaringer har vært foreslått. 
Nordhagen (i Lagerberg et al. 1950) mente for 
eksempel at det var selve blomstene som har blitt 
sammenlignet med gulaktige tenner, mens Lange 
(1959) mente det var de røde blomsterknoppene. 
Tilsvarende navn er også kjent fra andre nordiske 
land, med käringtand som normalnavn på svensk 
og kællingetand på dansk.

Navnet tiriltunge er mer begrenset og bare kjent 
fra Norge og Færøyene. Hvor gammelt navnet er på 
Færøyene, er imidlertid usikkert. Første gang det 
forekommer på trykk, er i Gazet Paturssons (1908) 
liste over plantenavn fra Færøyene. Her til lands er 
navnet gammelt og stedegent i Telemark, Agder, 
Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Nordhagen 
mente det måtte være den breie fanen som har blitt 
sammenlignet med ei tunge, men sjøl tror jeg også 
dette navnet går på kjølen. Et annet navn på planten 
har nemlig vært kjerringkjeft (Høeg 1974). Samme 
navn har vært brukt om lintorskemunn Linaria vulga-
ris og andre planter med énsym metriske blomster, 
og forteller at blomstene har vært sammenlignet 
med en munn. Kjølen ligger skjult bak vingene og 
kommer først til syne når vi åpner «munnen» ved 
å skille vingene fra hverandre (figur 2). Dermed er 
det nærliggende å sammenligne den med ei tunge 
eller tann. Dette kan så ha gitt navn som tiriltunge, 
kjerringtunge og kjerringtann, der kjerring er pe-
jorativt (nedsettende) og ikke sammenlignende. 
Hva tiril betyr i denne sammenhengen, er ikke like 
åpenbart.
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Figur 1. Tiriltunge Lotus cornicu-
latus. Vanligvis er blomstene gule, 
men kan også være oransje eller 
rødlige. «Dens Blomstre viise alle 
Forandringer i guult» skreiv J. N. 
Wilse (1779). Foto: KF.
Bird’s-foot trefoil Lotus corniculatus. 
Usually the flowers are yellow, but 
may also be orange or reddish. J.N. 
Wilse (1779) wrote «Its flowers show 
all shades of yellow».
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To hovedformer av navnet
Navnet tiriltunge forekommer i mange former, men 
alle kan betraktes som varianter av to hovedformer: 
tiritunge eller tirlitunge.

Tiritunge med varianter
Den første som brukte navnet i skrift, var presten 
Christen Jensøn, som i sin samling av ord og ut-
trykk fra Askvoll (Sogn og Fjordane) fra 1646 hadde 
formen tiretunge. Her har denne formen vært i bruk 
helt fram til vår tid (Jensøn et al. 1996), og er også 
kjent fra andre steder på Vestlandet. En mer utbredt 
variant er tiritunge. «Du sku set gjento mi, då ho 
var ung'e, ho var den venaste tiritunga» het det i 
et gammelt stev fra Suldal (Rogaland) (Mauland 
1935). Andre varianter av samme form er tiritung', 
teritung', territung', tirtung', tirrtunga, tyritunge, 
tøritung' (Strøm 1762, Gunnerus 1766-72, Hallager 
1802, Aasen 1860, Høeg 1974, Hagland 1986, 
Norsk ordbok, setelarkivet u.d.). Noen steder har 
etterleddet blitt -tom i stedet for -tung', som i tiritom, 
tirtom, territom (Ross 1895, Høeg 1974).

Tirlitunge med varianter
Stevet fra Suldal er også kjent fra Setesdal, men 
her het det «ha du sett guten, då han va unge? Han 
va sum dæn vænaste tirlitunge» (Norsk ordbok, 
setelarkivet u.d.). Andre varianter av samme form 
er tirletunge, terletunge, terlingtunge, og i Trøndelag 
og Nordmøre tellitung' (konsonantassimilasjonen rl 
> ll). Dessuten er normalnavnet tiriltunge en variant 
av denne formen. I dag er dette spredt over hele 
landet, men var tidligere begrenset til Telemark og 
Aust-Agder (Høeg 1974), og av de gamle kildene er 

det bare Wille (1786) som har denne varianten fra 
Seljord (Telemark). Ellers var tirlitunge mer utbredt. 
En av setelarkivets informanter fra Valle (Setesdal) 
siterte for eksempel stevet «Tirlitunga pe liinn lyste» 
og forklarte at «tiriltunge heiter hjå oss tirletunge» 
(Norsk ordbok, setelarkivet u.d.). Når det likevel 
var tiriltunge som slo gjennom og ble normalnavn, 
har det sammenheng med at det var dette navnet 
de populære skolefloraene til Sørensen (1890) 
og Bjørlykke (1892) hadde. På Østlandet, der alle 
varianter av tiriltunge-navnet tidligere var ukjent, 
utkonkurrerte floranavnet stedegne navn som ha-
nekam og katteklo. «Hanekamb kaller ungene no 
tiriltunge» fortalte Hermundstads (1940) informant 
fra Valdres. Fra Vest-Agder og noen steder på 
Vestlandet kjenner vi den eiendommelige formen 
tirilitunge (noen steder uttalt tæreli-; Høeg 1974), 
som kan oppfattes som en mellomform mellom 
tiriltunge og tirlitunge.

Tidligere tolkninger  
Flere har prøvd å forklare navnet tidligere. Etymo-
logene Falk og Torp (1903-06) tok utgangspunkt i 
formen tiritunge og avledet navnet av tira = lyse, 
stråle, som de mente måtte sikte til den skinnende 
gule fargen til blomstene. Etnologen Nils Lid (bror 
til botanikeren Johannes Lid) tok i stedet utgangs-
punkt i normalformen tiriltunge, som han satte i sam-
menheng med tiril (norrøn þyrill) = tverel, kjernestav 
(Lid 1927:344). Dette er en lang stav med ei lita 
rund skive i enden som ble brukt til å kjerne smør, 
og som Lid mente kan ha blitt sammenlignet med 
stengelen og fruktstanden til tiriltunge. Nordhagen (i 
Lagerberg et al. 1950) gikk videre med Lids tolkning, 
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Figur 2. Kronblada er differensiert i fane (øverst), vinger (på 
begge sider) og kjøl (i midten). Vanligvis er kjølen skjult bak 
vingene, men i blomsten til venstre er vingene skilt fra hverandre 
slik at kjølen blir synlig. Foto: KF.
The petals are differentiated into sail (at the top), wings (at both 
sides) and keel (in the middle). Usually, the keel is hidden behind 
the wings, but in the flower to the left, the wings are separated 
so that the keel becomes visible.

2men trodde heller det var blomsterstanden som var 
blitt sammenlignet med en kjernestav. Formene 
tirlitunge og tiritunge betraktet han som sekundære 
og avledet av tiriltunge ved konsonantomstilling og 
bortfall av l.

Mens Lids og Nordhagens tolkning har funnet 
gjenklang i botanisk litteratur, er det Falk og Torps 
tolkning som går igjen i ordbøkene (men de Ca-
prona (2013) føyer til at norrøn tírr også kan bety 
ære eller berømmelse). Ingen av forklaringene er 
imidlertid overbevisende. Lids og Nordhagens tolk-
ning innebærer to uavhengige motiv (kjernestav 
og tunge) i ett og samme plantenavn, og dette er 
uvanlig. Dessuten er det vanskelig å se noen lik-
het mellom de lave og ofte nedliggende blomster-
standene og en lang og rett kjernestav. Heller ikke 
språklig er tolkningen uproblematisk. Norrøn þyrill 
har utviklet seg i ei rekke lokale former, men det er 
ingen sammenheng mellom disse og lokale former 
av plantenavnet. På trøndersk heter for eksempel 
redskapet turrul, tyrril eller tørril, mens planten 
heter territung' eller tellitung'. Da er tolkningen til 
Falk og Torp enklere, men forklarer ikke formen 
tiriltunge eller tirlitunge. Dessuten virker «lysende 
tunge» for spesielt til å være et folkelig plantenavn. 
Når tunge inngår i plantenavn, er det alltid med et 
forledd som forteller hvem tunga tilhører. Som regel 
er dette et dyr (oksetunge, hundetunge, sauetunge, 
kalvetunge), men kan også være et menneske (kjer-
ringtunge, svigermors tunge) eller en mytisk skik-
kelse (djevletunge). Det ville være overraskende 
om ikke også tiriltunge var tilsvarende.      

Koselig barnenavn
Sjøl tror jeg de to formene av navnet kan avledes av 
ordparet tire = fin, spinkel skapning og tirle = liten, 
tynn og veik skapning, der tirle er diminutiv av tire 
(Ross 1895, Torp 1919). Gamle barnerim som «Tire 
lill i tara! I morgo skal me fara» og «Terli Tora, baka 
braud til joli» (Støylen 1899) forteller at begge har 
vært brukt som koselige tilnavn på småjenter (jfr. 
adjektivet tirlen = lita og nett; Grønvik et al. 2013). I 
tråd med dette har tirle noen steder fått den sekun-
dære betydningen lita jente eller taus (Grønvik et 
al. 2013). Tiri, Tirli, Tiril og Tilla har også vært brukt 
som navn på kalver og kyr (Karbø og Kruken 1991), 
og i nyere tid har Tiril kommet til heder og verdighet 
igjen som et fullverdig jentenavn.

Sannsynligvis er det samme tilnavn som går 
igjen i vandresagnet Till, till Tove. Sagnet er kjent fra 
mange kanter av landet og handler om ei jente som 
blir bortført av en flokk røvere. For å tilkalle hjelp, 
synger hun eller blåser hun i lur ei vise som i An-

dreas Fayes (1844) klassiske versjon fra Ringerike 
begynner med «Tirrelil Tove, tolv Mand i Skove». 
Ordlyden varierer noe fra sted til sted, og med de 
samme formene som plantenavnet. I Setesdal het 
det «Tirli, tirli Tovi» og tirlitunge, i Vest-Agder «Tirreli, 
tirreli Tova» og tirelitunge, på Vestlandet «Tire lire 
Togja» og tiretunge og i Trøndelag «Telli, telli Toven» 
og tellitung' (Skar 1903-1916, Aasen og Lindberg 
1923, Norsk folkeminnesamling u.d.). Det tyder 
på at førsteleddet i plantenavnet er identisk med 
tilnavnet. Dermed blir tiriltunge et «snillere» navn 
enn kjerringtunge og kjerringtann. Kanskje har det 
i utgangspunktet vært et koselig barnenavn?
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Ennå lever lakksennepen 
Coincya monensis ssp. 
cheiranthos i Harkmark i 
Mandal, Vest-Agder
Roger Halvorsen
Hanevoldvn. 15, NO-3092 Sundbyfoss
roghalv@gmail.com

På en helgetur til Vest-Agder med NBF Telemarks-
avdelingen 5. juni 1993 besøkte vi mange fine og 
rike lokaliteter rundt omkring langs Agderkysten. 
Hvit skogfrue Cephalanthera longifolia var en av 
hovedattraksjonene selvsagt, og vi ble så visst 
ikke skuffa. Vi fikk også oppleve svært kystnære 
lokaliteter av bendelløk Allium scorodoprasum, lier 
øst for Mandal, ned mot det velkjente tjernet med 
storak Cladium mariscus og fine forekomster av 
skogfredløs Lysimachia nemorum. Agder-naturen 
vakte stor begeistring og ga medlemmene i den 
unge Telemarksavdelingen mange spennende 
opplevelser.

Vi kjørte for det meste på «småveiene» langs 
kysten og gjorde ofte stopp der det det falt oss inn. 
En av lokalitetene som førte til et stopp, var ei eng 
noen hundre meter øst-sørøst for Harkmark kirke 

i Mandal kommune. Hvordan og hvorfor vi havnet 
der, husker jeg faktisk ikke, men det ble i alle fall en 
stopp siden enga kunne oppvise en stor mengde 
av en korsblomst med en klar gulfarge som mest 
liknet raps. Vi hadde den gang tanker om å leite 
opp ei strandeng, men havna altså på denne enga 
som nærmest kunne karakteriseres som en gammel 
brakkåker. Vi stoppa i alle fall og entret enga i flokk 
og følge. Korsblomsten viste seg å være lakksen-
nep Coincya monensis ssp. cheiranthos, den gan-
gen med det vitenskapelige navnet Rhynchosinapis 
cheiranthos. De fleste av deltagerne den gangen 
husker kanskje mer ei sint dame som åpna et vindu 
i det store, hvite huset rett ved og som skjelte og 
smelte, enn de husker blomstene (figur1 A,B).

Utseende 
Lakksennep minner, som nevnt over, mye om 
raps på litt avstand. Den er ett- eller toårig, har en 
greina stengel som har utstående strie hår nederst. 
Rosett- og stengelblada har en noe blågrønn farge 
og med mange smale fintanna bladfliker som er 
godt adskilte (figur 2). Blomstene er relativt store, 
gule og med mørkere striper. Skulpa er linjeforma 
og opprett og utstyrt med tydelig nebb. Tegningen 
av Bo Mossberg i Den nye nordiske floraen (2003) 
yter lakksennep full rettferdighet.




