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What does the plant name «tranebær» (= cranberry) mean?

In Scandinavia, Oxycoccus sp. is called «tranebær» or «tranbær». Traditionally, the name has been interpre
ted as meaning craneberries («trane» = crane, «bær» = berries), but is more likely derived from an ancient 
word «traner» meaning berries. The suffix «bær» has probably been added when the meaning of «traner» 
was forgotten.

Kjell Furuset, Dronning Mauds Minne Høgskole, Th. Owesens gt. 18, NO7044 Trondheim  kfu@dmmh.no

Tranebær er et krypende lyng med spiselige bær. 
Navnet går egentlig på bærene, men som vanlig 
for navn på bær har navnet blitt overført til planten. 
I Europa har vi to arter, stortranebær Oxycoccus 
palustris og småtranebær O. microcarpus, men 
artsforskjellene er små og folketradisjonen skiller 
ikke mellom dem. Begge vokser på myr over store 
deler av Norge.

Blomstene (figur 1) sitter på opprette bloms
terskaft som legger seg ned når bærene utvikles. 
Dermed kommer bærene til å ligge utover på mo
sedekket (figur 2). Smaken er som tyttebær, men 
betraktelig surere (jfr. slektsnavnet Oxycoccus = 
surbær). De blir imidlertid søtere av å fryse, og best 
smaker de når de smelter fram fra snøen om våren. 
Det høye innholdet av benzosyre gjør at de holder 
seg friske gjennom vinteren.

Ettertraktete bær
I Sverres saga får vi høre hvordan kongen og hans 
menn tidlig en vår sleit seg fram gjennom ubebygde 
skogsområder i Härjedalen. Her fant de ikke annet å 
spise enn bark og sevje og «bær som hadde ligget 
under snøen om vinteren» (Bull 1966:17). Det står 
ikke hvilke bær det var, men tranebær er de eneste 
bær som tradisjonelt har vært plukket om våren. 
Dette var så vanlig at bærene ble betraktet som 
umodne før de hadde overvintret. «Der grodde du 
upp liksom traneber, som mognar innunder snjoren» 
skriver Vinje (1886, 3:5) om en avdød venn. At 
bærene kunne plukkes om våren, gjorde dem ekstra 
verdifulle. Da var det lite med annen plantekost, og 
de vitaminrike bærene beskyttet mot skjørbuk og 
andre mangelsykdommer.

Bærene ble spist friske eller tørket, og saftet el
ler syltet eller kokt til grøt. «... er meget brugelig at 

perse Saft af til Punch, HaverSupper, og deslige», 
forteller presten Hans Strøm (1784). Safta ble også 
brukt som medisin mot forkjølelse og utslett, og 
apoteker J. C. Mülertz (1804) i Skien forteller at han 
i 1780 kjøpte 250 potter (ca. 240 l) tranebær som 
han laget saft av. Den moderne bruken av bærene 
som middel mot urinveisinfeksjoner kommer fra 
USA. Noen medisinsk virkning har vært vanskelig 
å dokumentere, likevel blir det omsatt tranebærpre
parater for store summer hvert år. Disse er framstilt 
av amerikanske tranebær O. macrocarpus, som 
vokser vilt og dyrkes i NordAmerika.

Utbredelsen av navnet
Navnet tranebær er spredt litterært siden 1700tal
let, og det er vanskelig å si hvor utbredt det har vært 
opprinnelig. Høeg (1974) mener det er gammelt 
og stedegent i store deler av landet. Det mangler 
imidlertid i NordNorge og deler av Vestlandet. Her 
har de i stedet brukt navn som myrabær, myrbær 
eller myrtyte, og på samisk jeaggemuorji (jeaggi = 
myr, muorji = bær). Myrbær er ellers et navn som 
har vært brukt om molte Rubus chamaemorus. Gun
nerus (1766–72) har navnet tonnorbær fra Strinda 
(SørTrøndelag) som han setter i sammenheng med 
tonnor = tinar (hardved i krokvokst bartre), men 
som heller kan være en forvanskning av trøndersk 
tronnobér = tranebær.

Navnet er også utbredt i Sverige og Danmark, 
men mangler utenfor Skandinavia. På Island heter 
det mýraber, på engelsk fenberry, marshberry el
ler mossberry (fen, marsh, moss = myr) og på tysk 
Moosbeere (Moos = myr). I tillegg blir cranberry 
(crane = trane) brukt på engelsk og Kranichbeere 
(Kranich = trane) på tysk, men dette er litterære 
navn som ikke er særlig gamle.  
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Figur 1. Stortranebær Oxycoccus palustris.
Cranberry Oxycoccus palustris.

Figur 2. Tranebær om våren. Bærene innholder benzosyre som gjør at de holder seg friske gjennom vinteren.
Cranberries in spring. The berries contain benzoic acid which helps them stay fresh during the winter.
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Avledet av trane?
De fleste som har villet forklare navnet, mener 
at det er avledet av fuglen trane (gammelnorsk: 
trana). Argumenter for dette er blant annet navn 
som cranberry på engelsk og Kranichbeere på tysk. 
Dessuten har navnet vært uttalt i samsvar med 
lokal uttale av fuglenavnet (trånåbær, trunubær på 
Østlandet, tronnobér, trånnåbér i Trøndelag). «På 
basis av det norske materialet ville det ikke være 
noen grunn til å forsøke å avlede ordet tranebær fra 
annet enn fuglenavnet», slår Høeg (1974) fast.

Hva traner har med tranebær å gjøre, har 
det imidlertid vært delte meninger om. Den mest 
nærliggende forklaringen er at bærene blir spist av 
traner (Lagerberg, Holmboe og Nordhagen 1950). 
Traner har en allsidig diett, og kan sikkert spise 
tranebær også, men bærene ligger spredt, og det 
ser ikke ut som fuglen bryr seg særlig om bærene. 
Det nærmeste må være en trane som våren 1887 
ble skutt på Lørenskog med anselige mengder 
fjorårsgamle tyttebær Vaccinium vitis-idaea i magen 
(Haftorn 1971).

En annen populær forklaring er at blomsterskaf
tene ligner tranehalser og at kronflikene i blomsten 
er bøyd tilbake slik at støvbærerne og griffelen 
stikker fram som nebbet på en trane (Wikipedia). 
Forklaringen vitner om god fantasi, men etterleddet 
 bær forteller at det er bærene og ikke blomstene 
som ligger til grunn for navnet.

Den vanligste forklaringen er at planten og 
fuglen er knyttet til samme naturtype (Fægri 1958
1960, Vide 1966, Høeg 1974, Rydén 2001). «Derfor 
er det naturlig nok at fuglenavnet er blitt knyttet til 
bær som er så vanlige på myrer og som er like 
fine om våren, når tranene har sin parringslek der, 
som de var den foregående høst», argumenterer 
Høeg (1974). Dette ville imidlertid være en uvanlig 
måte å lage plantenavn på. De fleste plantenavn 
som inneholder dyrenavn, er nedsettende (pejora
tive), som rypebær Arctous alpinus og skrubbær 
Chamaepericlymenum suecicum. Da betyr ikke 
dyrenavnet annet enn at bærene er uspiselige for 
mennesker. For tranebær kan heller ikke dette være 
forklaringen.

Tranbær, trandbær
På norsk og dansk har navnet vært skrevet 
tranebær siden 1700tallet. I et brev fra 1686 bruker 
imidlertid den danske historikeren P. H. Resen for
men tranbær (Bruun et al. 1865 II: 279), og Jenssen
Tusch (1867) oppgir samme form fra flere steder 
i Jylland. Også sunnmøringen Hans Strøm (1762, 
1784) skriver konsekvent tranbær eller tran-bær, 

og muntlig har denne formen vært relativt vanlig 
på norsk fram til vår tid (Høeg 1974).

På svensk har tranbär vært normalform siden 
Linné, men former som tranubär, tranebär, trönubär, 
trönbär, trånbär og tränbär er også kjent. Språkfor
skeren KarlHampus Dahlstedt har kartlagt variasjo
nen av navnet i nordlige Sverige. Også han går ut 
fra at navnet er avledet av fuglen, men fant at «mel
lanvokalen i tranubär har synkoperats [= falt bort] i 
långt större utsträckning – redan i fornnorsk! – än 
vad som annars är vanlig innom undersökningsom
rådet vid sammansättningar med gamla kortstaviga 
svaga femininer i första leden» (Dahlstedt 1950:85). 
Bortfallet av vokal stemmer altså ikke med det van
lige mønsteret. Kan det i stedet tenkes at tranubär, 
tranebär er forvanskninger av tranbär og at navnet 
ikke har noe med fuglen å gjøre?

Tranebær har vært et ettertraktet bær og inngår 
i mange stedsnavn. Det eldste er Tranbera myre 
som er nevnt i en grenseoppgang fra Råde (Øst
fold) fra 1404 (Diplomatarium Norvegicum 7: 345). 
Nåtidige navn er Tranbærmyra, Tranbærtjørna, 
Tranbæråsen og Tranbærlona (Statens kartverk, 
Norgesglasset). Formen tranebær forekommer 
også, men langt sjeldnere. Det samme gjelder på 
svensk, men her er heller ikke annet å vente når 
normalformen er tranbär.

Fra Sønderjylland kjenner vi gamle stedsnavn 
som Trandber holm (1531, NørreLøgum), Tranber
Moess (1770, Dalby), Trandbær Moose (1774, 
Rødding), Tranbeermooeslycke (1795, Hammelev) 
og Trandbær Skift (1774, Harreby) (Danmarks 
Stednavne 1922). I dag heter de samme stedene 
Tranebærholm, Tranebærmose, Tranebærløkke 
og Tranebærskifte. Hvis navnet var avledet av 
fuglen, skulle vi i langt større grad forvente formen 
tranebær også i de gamle skrivemåtene, sjøl om 
fuglen kunne hete tran på sønderjysk. Dessuten 
blir trandbær palatalisert (n uttalt med jklang) og 
trane ikke (Danmarks Stednavne 1922, 5:463). Det 
tyder på at plantenavnet ikke har noe med fuglen å 
gjøre. Sannsynligvis er formen tranebær en nyere 
omdanning av tranbær eller trandbær.

Oversatt fra tysk?
Argumentasjonen ovenfor gjør at vi også kan av
vise en annen forklaring av navnet, nemlig at det 
skal være oversatt fra tysk. Ifølge den danske 
plantenavnforskeren Johan Lange (1959) er ikke 
tranebær noe folkelig navn på dansk, men over
satt fra tysk Kranichbeere som igjen skal være en 
«lærd» omtolkning av nedertysk Kran(s)beer med 
grunnbetydning «sammenknyttet», «sammenklum
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pet» og opprinnelig brukt om tyttebær.
Tranebær og tyttebær ligner hverandre i smak, 

og har delvis gått under samme navn. Fra Danmark 
forteller for eksempel Hornemann (1821) at «mange 
af dem, som i Kjøbenhavn haves under Navn af Tyt
tebær, ere i Sjelland plukkede Tranebær». Derfor 
er det ikke usannsynlig at et navn på tyttebær kan 
ha blitt overført til tranebær. Navnet Kranichbeere 
er imidlertid litterært og yngre enn tranbær eller 
trandbær. Første gang det forekommer på trykk, er i 
1578 (i betydningen tyttebær; Lange 1959). Dermed 
kan ikke tranbær være oversatt fra tysk. Derimot kan 
det godt tenkes at det tyske navnet har medvirket 
til at tranbær, trandbær har blitt feiltolket som trane
bær. En av de første som brukte denne formen på 
dansk, var botanikeren Peder Kylling i Viridarium 
Danicum (1688). Samtidig oppga han blant annet 
Kranich-beern som tysk navn på planten. Siden har 
formen tranebær vært nesten enerådende skriftlig 
på dansk og norsk.

Det engelske navnet cranberry eller craneberry 
er derimot trolig lånt fra tysk. Navnet var ukjent i 
England fram til 16–1700tallet da de begynte å 
importere amerikanske tranebær i stor stil. I Amerika 
ble bærene kalt cranberries som sannsynligvis er 
en omdanning av nedertysk Kran(s)beer. I England 
ble navnet overført til hjemlige tranebær, og der 
tranebær manglet, kunne tyttebær få samme navn 
(Murray et al.1961).

Traner, trenter
At navnet ikke har noe med fuglen å gjøre, blir 
enda tydeligere når vi ser at traner, trenter og 
lignende former har vært brukt som usammensatte 
navn på bærene, uten etterleddet bær. «Traner: 
et slags Bær saa kaldede», skriver Knud Leem i 
sin samling av norske ord og uttrykk fra 1740åra 
(Hannaas 1923). Dessverre opplyser han ikke hvor 
han har navnet fra, men gamle vestlandsuttrykk 
som transur og tranande sur (= svært sur; Norsk 
ordbok, setelarkivet; Høeg 1974:478) kan være 
avledet av samme navn. Det samme kan stedsnavn 
som Tranmyra og Tranøya være. Fra Vimmerby 
(Sverige) kjenner vi formen trana (Vide 1966) og 
fra tidligere svensktalende områder i Estland trene 
eller träne (flertall: treniar, träniar) (Vendell 1881). I 
Sverige forekommer også omlydsformene tränjer og 
tränjon der tränjon sannsynligvis er avledet av trän-
jer etter mønster av andre svenske bærnavn som 
ender på on (Hellquist 1922). I Østfold forekommer 
navnet som tranter eller trenter (Aasen 1860, Høeg 
1974) og i Bohuslän, Dalsland og Värmland som 
tränter (Lyttkens 1904–15). Her inngår også navnet 

i stedsnavn som Träntemyren, Träntemossen osv. 
(Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 1923).

De usammensatte formene av navnet er åpen
bart flertall av førsteleddet i tranbær, trandbær. Det 
tyder på at tran må være et substantiv som kan stå 
alene som navn på bærene og ikke bare et forledd 
av typen myr, mose eller lignende som krever 
etterleddet bær.  

Navnet kan tolkes som bær
Flere har vært inne på at tran i tranebær kan være 
samme ord som tysk Träne = tåre og tolket navnet 
som «tårebær» eller «dråpebær». «… bäret kan 
se ut som en droppe eller en tår (tyska Träne) 
där det hänger ner från stammen», skriver Matts 
Bergmark (1964:199). Bortsett fra at bærene ligger 
og ikke henger, er ikke sammenligningen dårlig. 
Mer problematisk er det å forestille seg at våre 
forfedre og formødre skal ha brukt lyriske navn 
som «tårer» eller «dråper» om noe så hverdagslig 
som tranebær. Gamle plantenavn er aldri lyriske og 
uttrykker heller nytteverdi.

I moderne tysk betyr Träne tåre, men opprin
nelig var ordet flertallsform av Tran = dråpe. Ordet 
kan føres tilbake til ei ordgruppe som i substantiv 
har grunnbetydning «noe rundt» og i verb «trille, 
rulle». Rygh (1897–1936, 5:323) fører gårdsnavnet 
Tranby (gammelnorsk: Trandabýr) (Lier, Buskerud) 
tilbake til samme ordgruppe. Andre ord med samme 
grunnbetydning er tran (fra tysk, egentlig «dråpe 
som kokes ut av fett») og omtrent (fra nedertysk 
trent = runding, omkrets).

Sjøl om traner, trenter neppe kan tolkes som 
tårer eller dråper, er det mye som tyder på at 
navnet kan føres tilbake til samme ordgruppe med 
grunnbetydning «noe rundt». En mer nærliggende 
tolkning er at traner, trenter rett og slett betyr «bær», 
som i denne sammenhengen må forstås som spise
lige bær. Dermed går navnet på hvordan planten 
har vært brukt og kommer i samme kategori som 
mure eller more som betyr «rot» og som har vært 
brukt som navn på gåsemure Argentina anserina, 
gulrot Daucus carota og andre planter med spise
lige eller nyttige røtter (Furuset 2010). Tilsvarende 
navn er også kjent for andre sorter bær. På dansk 
har bøller (= bær; Jacobsen 1981) vært brukt som 
navn på blåbær Vaccinium myrtillus og blokkebær 
Vaccinium uliginosum (Lange 1959), på tysk har 
Beere vært brukt om markjordbær Fragaria vesca 
og blåbær (Marzell 1943–58), og på engelsk har 
berries vært brukt som navn på bjørnebær Rubus 
sect. Rubus, stikkelsbær Ribes uva-crispa og rips 
Ribes rubrum (Britten og Holland 1886). Navn som 
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betyr «bær» har derfor vært vanlig for spiselige 
bær.

Med denne tolkningen må tranbær bety «bær
bær» som unektelig høres noe merkelig ut. Tilsva
rende dobbeltnavn er imidlertid godt kjent for både 
more og bøller idet more (i betydningen gulrot) 
har blitt til mo(r)rot (Lyttkens 1904–1915) og bøl
ler til bøllebær (Lange 1959). Etterleddene rot og 
bær har sannsynligvis kommet til da betydningen 
av more og bølle gikk i glemmeboka. På samme 
måte må vi anta at formen tranbær vokste fram da 
traner, trenter ikke lenger ga noen mening. Skje
matisk kan vi tenke oss at navnet har utviklet seg 
på denne måten: traner, trenter (= bær) → tranbær 
→ tranebær.
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