
Kper på sommergrcesning i rpdklpvermark. Maleri af N . P. Mols, 1907. 

sin klpvermark og på grresgangen rpd og hvid 
klpver« (21). Godsejere og Det kg!. Landhus
holdningsselskab agiterer strerkt for klpveravlen, 
som fra o. 1820 er almindelig (11); man kender 
flere afarter af rpdklpver (22), den anvendes 
bl.a. som grpntfoder til fedesvin (23). I de fleste 
egne af Frederiksborg amt er rpdklpveren 1831 
»nu så almindelig i brug hos bonden, at den 
mand, som forspmmer at udlregge sine jorder 
dermed, anses for en efterladende agerdyrker« 
(24). Man sår om foråret fra skellene frpene med 
avnerne ind over rugen, når denne er ved at 
skride (NSjre!land; 25). I NVSjrelland bliver fpr 
o. 1830 ikke sået klpver eller grresfrp i udlregs
marker, hel brak indfpres f prst efter 1840 (26). I 
Spnderjylland er havren udlagt med klpver mest 
anvendt til »skrerehavre« = hestefoder (27); 
1808 oplyses, at man på Bornholm har dyrket 
klpver en halv snes år på enkelte gårde (28) . Så 
sent som o. 1870 er grres (hp) udlagt med klpver 
meget sjrelden i NVJylland (29). 
På Strynp har fprst rpd-, derefter hvidklpver
avlen spillet en stor rolle, sml. ovenfor, tanggpd
ningen (bd. 1) gjorde på en sommer klpveren så 
frodig, at den midt i juni kunne slås som hp, om 
efteråret hpstede man frpet, så blev marken af-
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grresset; årligt solgtes for ca. 1600 rigsdalere 
klpverfrp. På Tåsinge blev al ikke kornbrerende 
jord udlagt med rpd- og hvidklpver, en land
mand kunne hvert år srelge frp for 30-50 rgd., 
men det meste frp, som tåsingerne handlede 
med, var avlet på Strynp, lErp, Langeland o.a. 
steder (30) . 
Rpdklpveren er nu Danmarks vigtigste foder
plante i kortvarigt grresleje, nreppe nogen anden 
foderurt har hjulpet dansk landbrug mere; are
alet til frpavl var 1958 8.533 ha, 1963 6.471 ha, 
1967 4.933 ha med 1.881 t udbytte. 

Dyrkningen af hvidklr/JVer begyndte omtrent 
samtidig eller lidt senere end rpdklpverens, f prst 
i renbestand, siden mest i forskellige grresblan
dinger. Avlen beskrives og anbefales 1763 (31) 
og 1799 (32), frpet er sandsynligvis indfprt fra 
Nordtyskland, og dyrkningen i stprre stil begyn
der o. 1780 (33), fra 1787 på Strynp (6); o. 
1800 er hvidklpveren genstand for megen op
mrerksomhed og nogle landmrend foretrrekker 
den frem for rpdklpveren (34), den dyrkes ad
skillige steder, således på lErp, og sås undertiden 
i blanding med rpdklpver (35). I Thy dyrkes 
(1812) mest hvidklpver, rpdklpveren er sjrelden 



(36). På Stryn!ll tog man halvdelen af rertemar
ken til hvidkl!llver, stykket tjente f!/lrste år som 
vinterfoder, det nreste til fr!llavl, derefter til 
grresning, f!/lr man pl!/ljede den ned til byg (30), 
se i!llvrigt under r!/ldkl!llver. 
Nu er hvidkl!llveren vor vigtigste brelgplante på 
vedvarende afgrresningsmarker; arealet til fr!llavl 
var 1963 9.588 ha, 1967 8.530 ha og udbyttet 
4.648 t. 

Alsikeklr)veren indf!llrtes fra Sverige o. 1840 
af etatsråd N. E. Hofman (Bang) , Hofmansgave 
NFyn, der agiterede for udbredelsen. Men f!/lrst 
efter 1864 dyrkes den mere almindeligt i grres
marker uden dog at få st!/lrre betydning for vort 
landbrug (37). H!ll med alsikekl!llver fik skyld 
for at g!/lre mrelken bitter (38) . Arealet til fr!ll
avl var 1958 544 ha, 1963 129 ha, 1967 144 ha. 

Harekl!llver blev 1830 ved en fejltagelse sået på 
mark ved Hofmansgave NFyn og gav et ret godt 
udbytte, men dyrkningen alligevel opgivet (39) , 
humlekl!llver 1812 fors!llgsdyrket ved Sinding
gård i MJylland (40), blodkl!llver fra o. 1860 
hist og ber som foderplante, men uden positive 
resultater (41). 

LITTERATUR: (1) 103 52; (2) 697 139 jf. 443 436f; 
(3) 146 2,1758,307- 12 og 7,1763,359ff (m. dyrknings
anvisn.); 191 2,280f; 488j 1,275 (sagn); (4) 376 2, 
1841,lllf; (5) 146 2,1758,311; (6) 667 6,1803, 329f; 
18 1929,1347-52; 939 1930,369-71; (7) 339 22; (8) 
385b 1786; 955 1906,103; (9) 612 19; (10) 190 4,49-
64 jf. 576 5,1799,209-12; (11) 512 33,1900,163; 304 
225f; (12) 194 2,1790,395 jf. 4,1794,195; (13) 18 
1929,1347-52; (14) 450 100; 194 6,1800, fortalen ; 
(15) 675 1,43; (16) 688 2, 69; (17) 667 8,1805,88; (18) 
57 2,1803,232; (19) 398 1806,688 og 1821,782; (20) 
941 69, se dog 941! 24f (fra midten af 1840'erne); 
(21) 471 137; (22) 516 1817, 63-74; (23) 189 4,1820, 
74; (24) 798 223; (25) 941/ 24f; (26) 24b 83; 840 
1948,13; (27) 520 8; (28) 675 11,1809,322ff; (29) 
903 124; (30) 339 104,125,138; (31) 146 7,359ff; (32) 
576 5,212f; (33) 191 2,282; (34) 57 2,1803,235; (35) 
398 1806,687 og 1821,781; (36) 57c 7,168; (37) 515 
1854,184; 512 9,1876,479; 510 2,434; 191 2,283; 304 
227; (38) 512 5,1872,333f; (39) 191 2,283; (40) 939 
5.1,1876,667; (41) 94 1,1866,20; 512 1888,265f. 

SÅNING 0G H0ST 

For at få ukrudtsfri udsred plukkes de modne 
· kl!llverhoveder undertiden med hånden (NFyn; 
1). Kl!llver og grres skal sås i månens opgang, så 
gror marken hurtigst op (2). I NSjrelland bliver 
fr!/lene fra skellene slynget ind over rugmarken, 

se s. 218. - Kl!llver og klitt (klinte) • kan få 
bonden til at stritt' (knejse), men hejre og skråd 
(skjaller) · g!/lr barn bår (n!llgen) (VJylland; 3). 
F!/lr marken slås til h!ll, skal gnesset dri (drre), 
kl!llveren kop yv :>: koppe ud (blomstre) - dens 
blomsterhoveder ligner humlens »kopper<< (Fyn; 
4). Pigen, der bandt det sidste kl!llverneg, blev 
drillende kaldt »kl!llverfitten« (Aversi SSjrelland ; 
5). I Arslev ved Slagelse fik en hel kl!llvermark 
lov at rådne om vinteren, ejerens udtalelser ty
dede på, at det var som et offer til en ukendt 
magt (6). 

LITTERATUR: (1) 760 63; (2) 488g 1,32; 161 1906/ 
24:491; (3) 161 1906/23:2401 ; (4) 519 68 jf. 520 18f; 
(5) 642 42; 250d 79; (6) 642 40. 

FORSKELLIG ANVENDELSE 

Der kunne brygges en te af hvidkl!llverblomster, 
det nrevnes 1760 fra Anholt og 1806 (1). I man
geltider blandes de knuste _ blomster af r!/ld-, 
hvid- og harekl!llver i br!/ldmel, som deraf får en 
r!lldlig farve (Danmark? 2). - R!lldkl!llverens unge 

Hareklpver. (Ho). 
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blade kan anvendes som gemyse og stuves til 
»klf,'lverbri;ld« (3). 
Ti;lrrede hvid- og ri;ldkli;lverblomster er blevet 
rf,'lget af drenge (Langeland o. 1900) som to
bakserstatning eller anvendt til at drf,'lje tobak 
med (Himmerland o. 1890) (4), under 2. ver
denskrig fik man en »shagtobak« af tf,'lrre rf,'ld
klf,'lverblomster fugtet med tobakssmag-essens 
(5). 
Hareklf,'lverens blomsterhoveder skal vrere anven
delige til garvning (2). På Frerf,'lerne har man 
farvet tf,'lj gult med hvidklf,'lverblomster blandet 
med ulvefod (bd. 1) eller klf,'lverblade med stilke 
kogt i urin (6). Ri;ldkli;lverens tf,'lrrede fri;lhoveder 
srettes på nybrygget i;ll der ikke ville grere (1648; 
7) jf. s. 213. 
Til hf,'lstgildet bindes af de vigtigste kulturplan
ter, bl.a. kli;lver, en hi;lstkrans, der hrenges op i 
dansesalen (Majbf,'llle Lolland; 8). Af hareklf,'lver 
fletter man kranse, som anbragt i stuen skal 
trrekke fluerne til sig, så man undgår fluepletter 
på loftbjrelkerne (Lolk SSlesvig o. 1900; 9). 
Harekli;lveren er eri yndet vasepynt om vinteren. 

LITTERATUR: (1) 488g 3,36; 398 1806,687; (2) 
398 1806,687-89; (3) 712 41; (4) 634 12304,12891; 
(5) 107; (6) 873 149; 518 206,217f; (7) 697 93,139; 
(8) 549 163; (9) 634 13473/8. 

B0RNELEGE 

Bf,'lrn »afsuger den nederste sf,'lde ende af blom
sterne« på rf,'ldklf,'lver, når de er revet af (1761; 
1), dette var og er endnu ret almindeligt (2), jf. 
navne s. 213. Jeg blf,'ldt mig strakte . i engens 
skf,'ld, • hvor klf,'lvret rakte • sit sukkerbrf,'ld H. V. 
Kaalund 1840 (3). Om sommeren gik mange 
bi;lrn og voksne og tyggede kli;lverblade, spiste 
eller spyttede dem ud (4). 
Af hvidklf,'lvers langstilkede blomsterhoveder 
fletter bf,'lrn kranse og »diademer<<; harekli;lverens 
er deres »katte» o.a. husdyr (5), jf. navne s. 214. 

LITTERATUR: (1) 696 433; (2) 634 12060 (Manp); 
107; (3) 506 45; (4) 488/ 3, 54; 634 12129 (Him
merl.); (5) 854 22,1960,26. 

LtEGEMIDLER 

Begyndelsen af 1400-t: trifolium (kan også grelde 
bukkeblad, bd. 4) indgår i drik mod hovedpine; 
anvendes knust til urindrivende omslag på nav
len (1). 
Christiern Pedersen 1533: bladene opblf,'ldt i 
vand anbringes på tindingerne for svimmelhed 
og hovedpine (5b), i;llafkog af hele planten med 
smf,'lr drikkes for sidesting (26b), te af blade og 
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blomsterknopper mod lungesot (20b), vin- eller 
i;lldekokt af fri;lene mod vattersot (35a); ri;ldkli;l
ver kogt i f,'ll drikkes for maveonde (32b), i;ll
eller vinafkog af klf,'lverblade (i kildeskriftet: 
stenkli;lver!) drikkes for blrerelidelser (61a). 
Henrik Smid 1546ff (2): blomster eller fri;l, kogt 
i honningvand til klyster, der opblf,'lder tarmenes 
hårde og seje slim, heler og lreger tarmsår og 
stiller deres smerter; samme kogt i vand og olie 
tjener til modnende omslag på hårde knuder og 
bylder. 
Simon Paulli 1648, 262f: bf,'lnderne bruger ri;ld
kli;lverens blade, blomster og fri;l til afkog i kil
devand eller i;ll, de tilsretter smf,'lr og får en salve, 
»hvilken de plejer, når de har gjort heftigt og 
stort arbejde, så at de frygter et lem kan vrere 
skadet, at lregge i en klud og binde den om 
samme lem, som er f,'lmt, såsom håndled, fi;ldder 
og andre sådanne steder«. - Hareklf,'lver skal 
kunne stille nreseblod og blodsot (dysenteri). 
Te af bl.a. hvidkli;lver stimulerer menstruationen, 
men sf,'ldmrelksafkog modvirker for kraftige men
ses (3), hvidklf,'lverte (SSlesvig; 3b) eller vinafkog 
drikkes mod leukorroe, underlivet hades med 
vandafkog (klog kone i Himmerland; 4). 
Udtrrek af hareklf,'lver er drukket mod diarre 
(NSjrelland; 5) og givet kalve for samme sygdom 
(Sf,'lnderjylland; 6), sml. navne s. 214; te af plan
ten modvirker blodstyrtning (7), er blodrensende 
og lreger skinnebenssår (Rf,'lmf,'l o. 1880; 8). Af
kog af ri;ldklf,'lver modvirker betrendelse, destille
ret vand af planten anvendes til badning af 
rf,'lde f,'ljne (9). - Blomster af rf,'ld- og hvidkli;lver 
ff,'lres på nogle apoteker. 
Ko med tuberkulose skal have omslag af klf,'lver
blomster, malurt og bynke kogt i f,'ll (10) . - Får, 
der forreder sig i ny klf,'lver, får hi;lvlspåner i f,'ll 
(Stevns; 11). 

Spiser man årets fi;lrst fundne hvidklf,'lver, får 
man ikke balsbrand eller ondt i halsen resten af 
året (Jylland, Falster; 12), men en god hukom
melse (VJylland; 13); det fi;lrste firklf,'lver spist 
vrernede mod koldfeber = malaria (Sjrelland; 
14), eller patienten skal uset stryge begge hrender 
eller ansigtet mod klf,'lvermarken og sige: God 
dag, god dag, herr Klf,'lver, ber gi'r jeg dig min 
feber, adji;ls, adjf,'ls herr Kli;lver, her har du min 
feber! (Ange!; 15). 
Får koen kli;lverfri;l indbagt i bri;ld, er mrelken 
beskyttet mod forhekselse; forgf,'lrelsen kan også 
overfi;lres magisk til en kli;lvermark (16). · 

LITTERATUR; (1) 15 6,78; (2) 841 1577, 75b; (3) 
4880 204f; (3b) 107 1973; (4) 748 97; (5) 689 2,727; 



(6) 107 1940; (7) 228e 3,557; (8) 631b 18,1960-61,17; 
634 12951; (9) 718 1838,82; (10) 83 162 (1868); (11) 
699b 101; (12) 414 1879,151; 488 4,1880,394; 488i 
4,593; 865 194; (13) 466 167; (14) 830 4,1885,16; (15) 
885 15,1938-39,142 (o. 1870); (16) 83 221 jf. 222,238. 

FIRKL0VER OG FEMKL0VER 

En legende fortreller om Adam og Eva, at de 
fpr uddrivelsen fra paradiset plukkede en plante 
med fire blade, der stod ved udgangen. Det ene 
blad blev revet af, inden de plantede den ved 
deres nye hjem; Adam sagde: de tre blade bety
der tro, håb og krerlighed, men det fjerde var 
lykkens blad. Det hprte en engel, den fandt 
bladet og lod vinden fpre det videnom. Derfor 
finder vi firklpveret snart her og snart der -
som et lykketegn (1). 
Firklpvere må ikke opledes, kun det tilfreldigt 
fundne bringer lykke (vist alm.; 2). Efter pluk
ningen skal det svinges tre gange over hovedet 
(!Z)Jylland; 3). Ved fundet må man pnske noget 
og det går i opfyldelse (alm.). Den, som har 
held til at finde mange firklpvere, får megen 
lykke her i livet (Mpn; 4), finderen vil blive rig, 
få held i krerlighed (!Z)Jylland; 5), men kastes 
firklpveret bort, bringer det ulykke, derfor skal 
man »passe godt på lykken« og gemme det om
hyggeligt (Horsensegnen; 6); det skal lregges ind 
på brystet, og forsvinder det uforvarende derfra, 
bringer det lykke (SSlesvig; 7); man skal forrere 
det til den, man holder af (NSjrelland; 8). Fin
deren kommer engang til at eje 4000 rigsdalere 
(5). Hvis man efter fundet på hjemvejen mpder 
en mand eller kvinde (modsat ens eget kpn), vil 
vedkommendes navn have samme forbogstav 
som ens vordende krereste (9). - Klpverblade 
med de fire hjerter stillet sammen · spår om lat
ter og om lykke under aftenflammen Knud 
Wiinstedt (10). 
Unge piger går med et firklpver på sig for at 
blive lykkeligt gift og ikke »lokket« = forfprt: 
brerer du smrerfire, hvor hjertet slår, · er du 
skrermet mod ondt, hvor du end går (VJylland; 
11), anbragt i pengepungen giver firklpveret rig
dom (Bogp; 12), og med et firklpver syet ind i 
vesten eller ubevidst på sig vinder man altid i 
kortspil, lotteri etc. (13); vrernepligtige eller de
res pårprende lregger et firklpver i lommen, når 
de skal til session, og håber så at trrekke fri
nummer (Fyn; 14). 
Mange sportsfolk benytter firklpveret som amu
let. Kajakroersken Karen Hoff ledte gerne fpr 
start efter et firklpver for at lregge det i båden 
(15), fodboldspilleren Kurt Krahmer fik fpr 
kamp et firklpver af sin mor og lagde det i sin 

ene stpvle (16), en anden fodboldspiller gik altid 
med et presset firklpver i plasticetui i baglom
men, engang cyklede han hjem for at hente 
amuletten (15), bokseren Christian Christensen 
fik fpr en kamp i Wien sendt 15 firklpvere fra 
venner i Danmark (17), og det sker, at et sports
holds fans overrrekker firklpver f pr en vigtig 
kamp (18). En vreddelpbshest fik fpr start nogle 
netop fundne firklpvere at rede, ejeren og jock
eyen spiste hver et (19). 
Et firklpver er som lykketegn anbragt på Gen
foreningsstenen i Hvilsager, Stokkemarke, Linå 
og Donnestrupgård (20). Firklpvere indgår tillige 
med normale klpverblade i Landbrugslotteriets 
seddelmotiv (1947); om firklpver i kommune
våben, som varemrerke, emblem etc. ses. 215. 

Tryllekunstnere kunne forblrende publikums pj
ne, så det så ud, som om han krpb gennem en 
trrestamme, men han havde ingen magt over 
den, der bar et firklpver. Et navnlig i Jylland 
udbredt sagn beretter om ung pige, som uden 
selv at vide det gik med et firklpver på sig, og 
derfor kunne se, at manden krpb uden på stam
men; hun fortalte det, men bagefter fik han 
listet firklpveret fra hende og bildte hende ind, 
at hun gik i vand, så hun til alles morskab lpf
tede skprterne hpjt op (21). 
Mange bar et firklpver i ringfingerens vante, i 
lommeur, bpssen o.a., thi hvad det var frestet til, 
kunne ikke forhekses (VJylland; 22). Det gav 
held at kaste firklpveret, man fandt, i malke
spanden (!Z)lstykke; 23). 

Med et firklpver på sig kan man natten f pr 
skrertorsdag se troldkrellingerne ride ti1 Blåkålla 
og derfra til kirken, hvor de sidder med en strip
pe på hovedet (!Z)Mpn; 24), ligeså fpr St. Hans 
dag eller aften ved en korsvej se heksene ride til 
Norge og genkende dem, når de går i kirke 
(Jylland; 25), de brerer da en skalgryde på ho
vedet (Hindsholm Fyn; 26). Skjuler man et fir-

FirklfJver i Dansk 
Sygeplejeråds emblem. 
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kl~ver i eller under stolesredet, r~ber heksen sig 
- hun kan ikke slippe fri (27). Pige med firkl~ver 
så nisserne danse (S~nderjylland; 28). I eventyret 
»Lygtemrendene er i Byen, sagde mosekonen« 
(1865) finder digteren - H. C. Andersen - syv 
firkl~vere, han lregger dem i lommen og kan nu 
se mosekonen. 
Et firkl~ver plukket St. Hans dag og anbragt i 
huen vrerner mod tandpine det f~lgende år 
(0Jylland; 29). 

Det var for jyske hyrdeb~rn en hel sport at 
finde en smcxrfire (30). B~rn opleder firkl~vere 
til bogmrerker, unge piger lregger dem i poesi
bogen (31): 
Der har vi ledt om lykkens firekl~ver, • og fandt 
vi en, hvor var vi barneglade, • vi bar den hjem, 
vi varsomt ud den glatted' • og gemte den blandt 
salmebogens blade. Hansigne Lorenzen (32). 
Firkl~vere bruges som bordpynt (33), en guld
smed i Arhus fors~lver dem til amuletter (1953; 
34). Firkl~vere blandt trekl~vere var i den guld
krans, som danske skoleb~rn 1892 gav til Chri
stian IX's og dronning Louises guldbryllup. 
Fru Karen Borch i Klejs ved Juelsminde har 
»Danmarksrekord« i firkl~verplukning; hun be
gyndte at s~ge efter dem 1951 og havde ti år 
senere fundet over 20.000! Enkeltvis eller i 
buketter forrerer hun mange tusinde til folk, der 

Et firklrjJver i lommen skulle grj)re nisserne synlige 
for almindelige mennesker. Tegning af Niels Skov
gaard til Axel Olrik: Danske sagn og ceventyr, 1924. 
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Et firklrjJver bevirkede også, at man Sankt Hansnat 
kunne se heksenes ridt til Bloksbjerg. Tegning af 
Louis Moe til Ludvig Ho/berg: Peder Paars. 

bes~ger eller skriver til hende, til kendte fod
boldhold, bryllupper osv., men de er ikke til 
salg - »man srelger ikke lykken«. Hver gang hun 
plukker et firkl~ver, siger hun: Gud give os 
lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende! 
(Hans Christensen Sthen 1589) (35). 

Det var (er) en lige så udbredt tro, at femklp
veret varsler eller bringer uheld, ulykke etc. (36) ; 
det giver »tandens lykke« (Jernved ved Bram
ming) og at finde to femkl~vere på samme sted 
betyder, at man får kl~ inden aften (M~n; 37); 
finder kvinde et femkl~ver, varsler det, at hun 
vil få et »uregte« barn, blive »lokket« (forf~rt) 
(M og VJylland; 38). Uheldsvarslet kan dog op
hreves, hvis man spytter på femkl~veret (Him
merland; 39), fjerner det ene småblad (NSjrel
land) eller giver femkl~veret som gave til den, 
man ~nsker ulykke (40) . 
Også 6- og 7-kl~vere anses for ulykkebringere 
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