
og 1821,542; (6) 186 35; (7) 519 125; (8) 634 11968; 
(9) 634 16683/4; (10) 634 12022; (11) 718 1838,240; 
(12) 256 40,1946,66; (13) 942 88; (14) 634 12173; 
(15) 83 174; (16) 83 82,91; (17} 83 215 jf. 679 1,394; 
(18) 161 1906/23:1138; 634 12304 (Lindelse o. 1900); 
(19) 488/ 5,1893,111. 

KALENDERREGLER 0G VARSLER 
Nattergalen kommer, når slåentj!,'Srnen blomstrer 
(Falster; 1) og så må b!,'Srnene begynde at gå 
barfodede (Rinkenres o. 1890; 2) . 
Det varsler en mådelig boghvedeh!,'Sst, hvis nat
tefrosten svider slåenblomsterne (Ange! 1867; 
3). Jo tidligere slåenbuskene blomstrer i april, 
desto f!,'Sr begynder h!,'Ssten (Jylland; 4), lige så 
mange dage efter 1. maj den blomstrer, lige så 
mange dage efter Brarup marked (sidste uge af 
juli) er rugen h!,'Sstmoden (SSlesvig; 5). - Byggen 
skal sås, når slåen blomstrer (1777ft; 6), sml. 
byg bd. 1. 
Mange slåenbrer varsler en streng vinter og 
megen sne (7), men også en god rugh!,'Sst nreste 
år (0Jylland; 8). 

LITTERATUR: (1) 308b 162; (2) 634 16297; (3) 
319 94; (4) 161 1906/23:2480; 107 1950; (5) 161 
1906/23:3335; (6) 733 1777,36; 951b 1821,17; 944b 
38; 308b 238; 1012 1962,58; (7) 792 4,1794,329; 830 
8,1887,42 (Falst.); 760 566; (8) 830 8,1887,38; 328c 
83. 

GÅDER, TALEMÅDER 
Lille Pikkeltorn han har hundred pikkelb!,'Srn, 
de er alle sorte, han selv er pikkelgr!,'Sn (Vejle), 
lille Pikkelstjat havde hundrede pikkelsb!,'Srn, de 
var allesammen sorte på nrer lille pikkelstjat, 
han var selv pikkelgr!,'Sn (1); der boede en mancl 
i Pibbelborg, han havde så mange piblinger; de 
var alle pibbelblå undtagen pibbelstilken, den 
var pibbelgr!,'Sn (0Fyn; 2), sml. enebrer bd. 1. 
Lille brune N!,'Srke • i regnvejr og t!,'Srke • tit og 
i m!,'Srke • sidder med en pind bagi (3), lille Lure 
sad på turre (torn) med en stjert i sin r!,'Sv (Fyn ; 
4), lille Lotte (lptta) • sad på sttjJtta med en trre
pind i enden (Bornholm; 5). 

Du skal ikke vrere så ivrig på slåene, at du reder 
tj!,'Srnen med (Hådev; 6); stik du af med dine 
t!,'Srre slåen! = siges til den, der gerne vil kom
me med fornrermende hentydninger (7). 

LITTERATUR: (1) 228e 1,395; 830 9,1888,46; (2) 
278 12,1939,64; (3) 830 9,1888,108; (4) 273 163; (5) 
92 1,1906,186; 822 26; 289 3,1931,42; (6) 153 9, 
1936,75; (7) 830 12,1889,31. 
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PROSA 0G POESI 
Slåenbusken er en stridbar, grim, uvenlig busk 
- sådan ser det ud, men det er en fejltagelse . 
Alt det svage, fredl!,'Sse og hjeml!,'Sse tager den 
trette, tornede busk i sin favn, og grestfrit byder 
den de frosne brer til f!,'Sde for dem, der sulter. 
- Under forårssolens krertegn ... dr!,'Smmer den 
sin korte forårsdr!,'Sm, pynter de stive, tornede 
grene med tusinder og atter tusinder af fine, 
hvide blomster og står i den lyse vår som den 
sk!,'Snneste af alle landets vilde blomsterbuske 
Jens K . l tjJrgensen og K. Hee Andersen (1). Slå
en springer ud. Den er et åbent blomsterskum 
over grerdet og den lyser i krattet ved sletterne 
i skoven Ingeborg Raunkicer (2), det er et vreld, 
som blinder !,'Sjet, når solen står på - sommerens 
snedriver Torben Nielsen (2b); de blåduggede 
slåenbrer, hvis farve minder mig om så meget 
andet h!,'Sstligt og efterårsagtigt .- om jagtgevre
rets blåt anl!,'Sbne b!,'Sssepibe og om skreret i ha
rens brustne !,'Sje Knud Poulsen (3). 
J eg skar dig af et slåenhegn • en gren, der bar 
en blomsterregn • mer' hvid end sne i drj<imme 
Viggo Stuckenberg (4) - de hvideste blomster i 
verden • bli'r til på en tornet busk Grethe Ris
bjerg Thomsen (5), et luftigt vrevet spind, · et 
brudesl!,'Sr, en mrelkevej • af nyudsprungen poesi, 
• som nogen ber har lagt på bleg Mogens Lo
rentzen (6), og slåentj!,'Srnmarkerne rander · med 
brusende hvidt, med blomstrende skum, • hvor 
sommerfugl-snekkerne strander Valdemar R{/Jr
dam (7). 
Se slåen som blanke juveler er sat · i senh!,'Sstens 
blå diadem (a), tusind blåfrosne slåen • fryser i 
våde hegn (b), et slåenbrer - blåt som en tros
sen kno - • banker mod jorden (c) ltjJrgen Vibe 
(8). Spiddet og på hvasse kroge • hrenger haren , 
hrenger råen - • deres d!,'Sde !,'Sjne dugger • som 
de dybblå brer i slåen Knud Lyhne (9). 
Aage Rasmussen, Slåen (10). 

LITTERATUR: (1) 462 26f; (2) 755 222; (2b) 6488 
44; (3) 730b 91; (4) 868e 10; (5) 897b 26; (6) 556d 
49; (7) 789 11; (8) a 967b 37; b 967g 35; c 967/ 
48; (9) 564 31; (10) 753d 7. 

Kirsebrer, Prunus (Cerasus) 
FuGLEKIRSEBt'ER, Prunus avium, et indtil 20 m 
h!,'Sjt trre med knipper af smukke hvide blomster 
og ret små gule ti1 sortr!,'Sde frugter (»brer«), der 
redes af fugle. Vildtvoksende i skove og hegn, 
men formentlig oprindelig indf!,'Srt som frugttrre 
sydfra. 



N avnet fuglekirsebter 1762ff gjaldt i reldre lit
teratur også hreg (o. 1700 fuglekirse) s. 196. -
Tysk kirsebter 1648 modsat dansk kirsebter om 
Surkirsebrer; kirseb ter, se nedenfor; fra tysk: 
vekselbter 1648-1905, vesselbter o. 1700ff; S!lln
derjylland, SSlesvig, 1800-t, vteselbter Sundeved, 
Als, Angel o. 1870, tviselbter 1740 af plattysk 
twissel = dobbeltfrugt, brerrene sidder ofte par
vis. - Forredlede haveformer: s{j)dkirsebter slut
ningen 1400-t ff, vtelske eller valske (= frem
mede) kirsebter 1569ft; NFyn; morel 1648ff 
over tysk fra middelalderlatin amarella, til ama
rus = bitter; spansk kirsebter 1697ff. 

SURKIRSEBJER, Prunus cerasus, er et lavere trre 
med tyndere hrengende kviste, men st!llrre m!llr
ker!llde frugter ; alm. dyrket i haver, forvildet 
hist og ber. 
Kirsebter begyndelsen 1400-t ff, af samme ord
»rod« som latin cerasus, hvis betydning er 
ukendt; i mange stednavne: Kirsel!llkke 1495?, 
slutningen af 1700-t-1804 Bornholm, Kirse
brerkrer 1598ff ved Abenrå, 1641ff Stollig S!lln
derjylland, Kirsebrerbakke 1682 NSjrelland, Kir
sebrertoft 1782ff Skelde. Kaldes også sylte-, vin
kirsebter, sorte kirsebter; på Bornholm blev 
trreet ofte kaldt Bedstemors Trre, Stenbr!lldtne, 
R!llnnetrre, Ovntrre. (1) . 
Trreets harpiks eller »gummi«: quathte o. 1450, 
kvade 1533, kvas 1648ff, 0Sjrelland, glas o. 
1700ff; Fyn, Tåsinge, Langeland (2) . 

LITTERATUR: (1) 689 2,355f,359f; 148 3,183,194; 
4,239; 6,18,239; 7,124 og 10,325; 449 1938,44; (2) 
15 4,31; 703 196; 697 41; 438 185; 934 882; 128 
32; 519 67. 

DYRKNING 
Nogenlunde sikre vidnesbyrd om forredlede s!lld
kirsebrer haves f!llrst fra middelalderen, og sur
kirsebrerret har utvivlsomt spillet den st!llrste 
rolle (1), det blev måske indf!llrt fra Nordtysk
land (2). 
Der srelges kirsebrer på K!Z!benhavns gader i 
kong Hans' tid o. 1500; august 1541 leveres 
kirsebrer til Malm!llhus, hvor Christian 111 op
holdt sig, 1569 k!llbes bl.a. 20 morel- og 20 
»hvide valske kirsebrer« til den kgl. frugthave 
ved Skanderborg slot. 1607 plantes »spanske 
kirsebrer« i Rosenborg have og 1625 omtales 
kirsebrervin i enkedronning Sophies regnskaber 
(3), se i!llvrigt s. 190f. 
I midten af 1600-t er moreller og sorte danske 
surkirsebrer almindelige i haver, vrenger eller 
hvor »sten [kremer] , som af en hrendelse kan 

Podning af frugttrteer i herregårdshave. Trtesnit fra 
J,j)rgen Holst: Oeconomia Nova, 1649. 

vrert bortkastede, er kommet op«, fuglekirsebrer 
kan man finde »allevegne ber i Sjrelland i sko
vene«, undertiden også dyrket, på dets stamme 
poder man surkirsebrer (4). Kirsebrersuppe var 
den anden af ialt 18 retter ved en kanslerdatters 
bryllup i K!Z!benhavn 1635 og friske kirsebrer 
f!llrste dessert ved et adeligt bryllup (5) . 
»Hvilken herlig gave af naturen er ikke vore 
kirsebrertrreer! Hvem er vel så uf!lllsom, at han 
ikke glreder sig både ved synet og smagen af 
deres herlige frugter« (1793; 6). Om Stevns hed
der det 1798; »de sorte kirsebrertrreer, som for
fredrene - hredret vrere deres minde - har plan
tet, [ hjrelper] i trange kornår til at lette bondens 
skatter« (7). Kirsebreravlen på Stevns skyldtes 
initiativ fra prins Carl og prinsesse Sophie He
devig, som 1714 arvede hovedgårdene H!Z!strup 
og Vemmetofte og under ophold i Italien og 
Frankrig havde set store haver med bl.a. dette 
frugttrre (8). Det var navnlig Dalby-Borup og 
J enstrup, der blev kaldt » Kirsebrerlandet«; 
greverne Moltke på Bregentved udsatte prremier 
for plantningen, og godsets fresteb!llnder fik på
lagt at have et bestemt antal i haven, men 
manglede ved frestesynet et trre, satte man blot 
en gren i jorden (9). 0 . 1800 blev små sorte 
»b!llnderkirsebrer« dyrket af mange landmrend i 
Fakse, Bjeverskov og Stevns herreder, h!llsten 
blev k!llrt af avlerne eller udskibet til hovedsta
den og solgt til dens vinhandlere, konditorer og 
privatfolk til madlavning og syltning (10) . Også 
Str!llby var kendt for sine mange kirsebrer (11) . 
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Brerrene med stilk blev fyldt i »bimpler« og 
»fjerdinger« og solgt til kS!lbenhavnske »kirse
brerkrremmere« eller »-prangere«, i hvis gårde 
mange hundrede kvinder sad under store sol
sejl og fjernede stilkene; i gode år j StrS!lby hS!l
stes 500-600 kg (12). 1880-1911 blev i en hus
have i Jenstrup plukket i alt 64.099 pund, således 
1880 2.969 pund og 1890 2.533 pund. Siden 
kS!lrte opkS!lberne omkring, og kneb det med at 
alle brer kunne vrere på vognen, blev lresset 
trampet sammen og en rS!ld saftstribe helt til 
KS!lbenhavn viste, hvor man havde kS!lrt; et lo
kalt mundheld i kirsebrertiden lS!ld, at nu var 
alle tikronesedler rS!ldplettede. 
Vinfirmaet Peter F. Heering grundlagdes 1818 
i Chrjstianshavn og fremstillede en kirsebrerlikS!lr 
isrer til skibsproviantering, den blev siden kaldt 
Cherry Heering. Fra 1917 kS!lbte firmaet jord 
til plantager i Dalby, 1944 ca. 50 tdr. land på 
Stevns, en fabrik for produktion og lagring af 
Cherry Heering blev 1947-49 opfS!lrt i planta
gerne med ca. 6000 trreer, siden er plantet 
yderligere 150.000. Her er i hS!ljsresonen beskref
tiget ca. 60 arbejdere og 10 funktionrerer, i de 
bedste år (f.eks. 1954) har et par hundrede 
plukkere Mstet op til 125 tons brer. LikS!lren af 
de små mS!lrke »Stevnsbrer« er kendt verden 
over som fomem og velsmagende, den fremra
gende kvalitet tilskrives egnens kalkholdige 
undergrund (13). Der produceres årligt (1968) 
ca. 5 mil!. f!asker og eksporteres for ca. 27 mill. 
kr., det hidtil stS!lrste hS!lstår 1963 gav 958.000 
kg eller 385 mill. brer (13b). 
Andre af reldre tiders kirsebreregne var Horbe
lev sogn på 0Falster (14) og Farum NSjre!land, 
hvor kirsebrerhaverne i slutningen af 1700-t 
kunne give ejerne en god indtregt (15); endvidere 
KS!llstrup og Rynkeby sogne N0Fyn, der 1746 
kaldes »kirsebreregnen« (16), ved Kerteminde 
fandtes mange store haver med små sorte og 
sure »bS!lnderkirsebrer« (jf. s. 190) en mand 
solgte et år for 200 rigsdalere (1799; 17); ved 
Ulriksholm (1803; 18), i Nyborgegnen havde 
nogle husmrend årligt 50-60 rgd. indtregt på 
kirsebrersalg fra deres haver (1809; 19). Disse 
brer, som navnlig egnede sig til tS!lrring, blev 
avlet meget i Kissendrup og efterhånden i hele 
Vinding herred; det hed sig, at de ikke ville 
trives andre steder (20). »Kirsebreregnen« var 
sognene mellem Nyborg, Kerteminde og Oden
se, flere prrester bidrog her til avlens udbredelse, 
der gav husmrend en god ekstraindtregt, her 
kS!lbte frugtvin- og likS!lrfabrikanter siden fS!lrste 
halvdel af 1800-t deres råvare (21). 
Endnu en kirsebreregn var o. 1830 sognene Bre-
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lum, Solbjerg, Skelum og Als i Himmerland; 
krigskommissrer SS!lren Testrup indfS!lrte frugt
trredyrkningen på sit gods og herfra bredte den 
sig til nabosognene; Brelum havde 1860 en 
»kirsebrerhandler« (22). Syltebrer gav egnen 
nord for Mariager fjord store indtregter og blev 
navnlig solgt til Ålborg (1889; 23). Kirsebrer af 
både vilde og dyrkede trreer spillede fra gammel 
tid en vigtig rolle som salgsvare i det sydS!lstlige 
Himmerlands » kirsebreregn «; unge og gamle 
hjalp i hS!ljsresonen med at plukke, opkS!lbere 
kom hertil helt fra Ålborg, også vinhandlere af
tog store partier; i Als sydsogn var det kvinder
nes privilegium at handle med kirsebrer (24) . 
Nu srelges stS!lrsteparten til lokale kS!lbmrend og 
brugsforeninger eller til saftfabrikker, fra S0-
Himmerlands kalkholdige muldjord kommer 
meget fine store brer f.eks. til cocktails (25) . 
A vlen er stadig betydelig i Veddum og Brelum 
n.f. Radsund, mellem Viborg og Randers, om
kring Torsager og LS!lvskal samt ved Langeskov 
på Fyn (2). En jordbruger i LS!lvskal S!l.f. Viborg 
fik 1824 Det kg!. Landhusholdningsselskabs 
sS!llvbreger for tS!lrring af kirsebrer (26), derbo
ende skovrider Sandberg solgte året efter 44 
lispund (a 8 kg) til Viborg og Randers (27), 
sml. s. 190. 
De mange kirsebrer i sandflugtskoven n.f. RS!l n
ne skal stamme fra store mrengder krerner, som 
kancelliråd Peder Jespersen o. 1820 lod indsam
le fra husmandshaver og så i render i klitterne 
til udplantning me!lem skovtrreer (28). Iflg. en 
tradition skal Jespersen , da skoven begyndte at 
gro til , have inviteret RS!lnnes drenge til at pluk
ke kirsebrer i hans have ved Sejersgård mod at 
de lovede at sluge krernerne og efterlade dem 
med freces i skoven (29). 
1750 fS!lrtes kirsebrertrreer fra KS!lbenhavn til 
NordstrS!lmS!l (FrerS!lerne), de blev siden flyttet til 
SuderS!l, men deres pleje forsS!lmt (30) . 
Kirsebrer hS!lrer til vore vigtigste frugttrreer; 
man skelner mellem sure og sS!lde sorter, en stor 
formering sker bl.a. i en planteskole i SvebS!llle 
ved Kalundborg. HS!lsten i erhvervsfrugtavl an
drog 1957 1.400 t, 1963 1.800 t, 1967 1.400 t 
fra 512 ha (salgsvrerdi 5 mill. kr.) , det samlede 
konsum ansloges til 3.100 t. 
Se også Frugttrreer bd. 4. 

LITTERATUR: (1) 495 4,668f; (2) 125 16; (3) 704b 
7,9; 1014 24,1931,143; (4) 698 1648,41; (5) 931 5, 
233f; (6) 234 6,1110; (7) 567 264; (8) 511 14/ 4 1949; 
(9) 578 3,63-67; (10) 57 2,1803,474; 398 1821,537 
(ml. KS!)ge og Vordingborg); 1009 15,1926,66; (11) 
1009 1918,111; (12) 699b 68f; (13) 578 3,63-67; 844 



Kirsebterkone. Maleri af David Monies, 1871. 

24/2 1949; 65 3/6 1955; Loll.-Falst. Venstrebl. 7/6 
1955; (13b) 116 15/11 1968; (14) 546 16,1928,133; 
142 186; (15) 263 1919,54; (16) 1008 14, 1926,90, 
102; 875 1926,130,166 (Fl~dstrup s.); (17) 858 57f; 
(18) 653 2.1,282; (19) 427 IV; (20) 136d 1837, 329f; 

(21) 760 256 jf. 398 1821,537; (22) 122 1832,119; 
252 7,1932,71; (23) 512 1889,725; (24) 634 12040, 
12173; (25) 1005 17/5 1953; (26) 661 7,1830,302; 
(27) 123 2,114; (28) 92 11,1917,79f og 32,1949,46, 
60; (29) 92 3,1908,89f; (30) 873 133. 
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STORE EKSEMPLARER 

Et eksemplar i hotel Skandinaviens have i Sil
keborg kaldes (1941) Danmarks stj1lrste kirse
brertrre (1), meget store trreer omtales 1890 fra 
Vonsild prrestegårdshave, Viborg og ved gods
forvalterboligen under Wedellsborg (2). Et af 
landets stj1lrste og reldste kirsebrertrreer findes 
(1928) ved Egelevgård, Nr. Alslev (3), et krem
pestort moreltrre (1918) ved traktj1lrstedet »Kam
merråden« Asnres (4); Fyns stj1lrste morel skal 
vrere et eksemplar i Bj1lrge Bagges have, Hes
selager. 
Et enligstående fuglekirsebrertrre på Ringstholm 
mark ved vejen til Alstrup (mellem Horsens og 
Vejle) skulle vrere det eneste af sin art i Dan
mark; en konge, som besj1lgte Palsgård, forbj1ld 
at frelde det (5). 

LITTERATUR: (1) 151 14,1941,721f; (2) 636 4, 
1890,319; 245 3,1890,87; (3) 142 186; 546 16,1928, 
133; (4) 129 367; (5) 488j 3,274. 

SORTER 

Mansa's »Havekatekismus« 1787 omtaler 2J 
kirsebrersorter; 1795 har en fortegnelse fra den 
kgl. frugttrre-planteskole ved Odense 31, en 
sortsliste 1840 nrevner 38 (nogle dog synonymer) 
og kataloget 1922-23 fra landets dengang st!,'lr
ste planteskole har 45 (142 18-24). 
1 Alexander Brun.s Kirsebter fra Louisiana ved 
Humlebrek o. 1890, tilh!,'lrende hofjregermester 
A. B. (583 3,241). 
Broget Hjertebrer, se nr. 11 
2 B1/mderbar, -kirsebar 1799ft, små runde, 
mj1lrkebrune til sorte, meget anvendt til saft, 
syltning og t!,'lrring (858 1799, 8,57; 427 1809, 
97f; 1009 15,1926,97f) jf. s. 188. 
3 Kirsebarret fra Skamstrup, det reldgamle mo
dertrre stod i byens prrestegårdshave (583 1,280) 
Lucies Hjertebrer, se nr. 8 
4 L~vskal nre,vnes siden slutningen af 1700-t fra 
egnen omkring landsbyen ved Viborg (125 17), 
sml. s. 188. 
5 Majbar, -kirsebar, rundt og m!,'lrkebrunt eller 
nresten sort, saftrigt og (1809) det mest solgte 
(427 1809,97f; 142 28,309) 
6 Mellembar fra N0Sjrelland? (583 2,275) 
7 Munkekirsebar, gamle trreer i haver i Tj1ln
ning og Trreden 0Jylland, skulle stamme fra 
munketiden (996 17,1952,116) 
8 Otto W ~[dikes Hjertekirsebar, også Sorte 
Hjertekirsebar, forhen Sabines Kirseb«r eller 
Lucies Hjertebter, opkaldt efter sj1lster til hen
holdsvis datter af pastor J . W!1lldike i 0ster 
Hornum ved Nibe, som o. 1860 tiltrak sorten; 
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fj1lrste frugtbrering 1862 (583 2,276; 252 1924, 
467) 
9 Pund-Kirsebter - stort, rundt, mj1lrkebrunt og 
meget saftigt, isrer anvendt til syltning (427 
1809,97f) 
Sabines Kirsebrer, se nr. 8 
10 Sankt Ols Kirseb«r eller sorte kissebar (194 
5,1794,416), vel fordi brerrene var modne om
kring Olufsdag 29/7 
11 Sigrid, også broget kirsebar, opkaldt efter 
datter af pomologen C. Matthiesen, han fandt 
1882 sorten mellem nogle vildstammer (583 1, 
278; 296 17,1901,53) 
12 Skyggemorel blev sandsynligvis indfj1lrt 
1800-t (125 17), nu mest dyrket hos os. 
Sorte Hjertekirsebrer, se nr. 8 
13 Spansk Kirsebar, glinsende sort (427 1809, 
97f) 
14 Starreklint Kirsebar fra byens skolehave ved 
Jyderup MSjrelland (583 2,282) 
15 Stevnsbar omtales fra begyndelsen af 1800-t, 
men måske allerede i brev 1618 fra Christian 
IV til lensmanden på Tryggevrelde (125 17). Nu 
en af de mest dyrkede sorter. 
16 Systoftegårds Kirsebar fra gården ved Hor
sens o. 1890 (583 2,283) 

BJERRENES ANVENDELSE 

Den indkogte brersaft blandet med vin kan bru
ges til sauce til stegte hj1lns, fuglekj1ld og vildt
steg (1500-t; 1). Kirsebrerblade i syltede agurker 
giver en god smag (1647; 2). Sorte kirsebrer 
ovntj1lrres og anvendes til lreskedrik, rå eller 
kogte brer i supper (1666; 3). 
Kirsebrer plukkes med stilk og anbringes efter 
kortvarig lufttj1lrring i tilproppede flasker med 
harpiks, de graves ned i sand og lregges ved 
nytårstid til eftermodning i et varmt vrerelse 
(1700-t; 4). K vindeme plukker i forklredet med 
snippeme stukket ind under linningen, så begge 
hrender er fri (Stevns; 5). Man tj1lrrer kirsebrer 
på komfuret eller en pande i bageovnen, der
efter kogt i sj1ldsuppe med rosiner og safran er 
det en fynsk fostret (6). Når man ved gilder har 
fået sj1ldsuppe, kan gresterne finde på at bom
bardere hinanden med stenene (Skernegnen o. 
1850; 7). - Brer med eller uden sten (disse er 
da trykket ud med en hårnål) kogt en hel dag 
giver kirsebar-alliance = marmelade (Himmer
Iand; 8). - Rå, syltede eller henkogte kirsebrer 
anvendes til pynt på lagkager, desserter, kirse- · 
brersauce til buddinger og ris a l'amande, kirse
brersaft som lreskedrik til mrelkeretter, skygge
morel til syltning, henkogning, marmelade, 
cocktailbrer (farvede). 
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