til urindrivende omslag over blreren, lagt på
maven stiller det underlivssmerter, som ikke
skyldes forstoppelse.
Simon Paulli 1648, 102f: springknap er bedst
blandt de bl!Zldg!Zlrende urter, som omslag omkring k!Zlnsdelene eller til klyster for blreresten,
som knuses deraf og urinen uddrives; drikkes
destilleret vand af planten, åbnes leveren, milten
og nyrerne, saften gnides på skab, kl!Zle og ringorm; afkog bruges til badning af skorper og sår
i b!Zlrns hoveder; nogle kvinder lregger de gr!Zlnne
blade på hrenders og f!Zldders hedeblegner, de
bruger dem også blandet med olie af hvid lilje,
rosen- og kamilleblomster og br!Zldkrummer til
omslag på !Zlmme hrevede bryster, nogle regner
det for et godt middel mod tandpine at vrede
tanden med saften, hvori er slukket gl!Zldende r!Zld
marmorsten.
Saften blandet med sirup indtages for vattersot
(1796; 2); udtrrek af planten er bl!Zldg!Zlrende,
k!Zllende og urindrivende (3), dekokt af springknap og persillerod driver urinen, og urten indgik i middel for nyresten (begyndelsen af 1700-t;

Morbrer, Morus
Morus nigra, der sandsynligvis
stammer fra Persien, er hos os et indtil 7 m
h!Zljt trre med tret bred krone, blade af vekslende
form og store brombrerlignende, m!Zlrkt purpurr!Zlde til sorte frugter.
Dyrkes hist og ber i haver, fritstående eller som
espalier, men er temmelig frost!Zlmfindtlig, hvorfor bestanden udtyndes i strenge vintre, de reldste og st!Zlrste eksemplarer findes nrer kysten i
landets sydlige egne.
SoRT MoRBJER,

MoRBJER o. 1530ff, marbom slutningen 1400-t,
mulbcer 1623-48 - afledt af det botaniske slregtsnavn, der kan vrere beslregtet med grresk mauros
'maurer' (araber) og sigter da til frugtens m!Zlrke
farve.
PLANTNING, FRUGTENS ANVENDELSE

LITIERATUR: (1) 15 27,78f; (2) 739 1,655; (3)
398 1806,146; (4) 4880 244,270; (5) 841 25; (6) 83
55,62,115; (7) 739 1,1796,655; 398 1806,146.

Frederik Il giver 1569 ordre til at plante 20
morbrertrreer i Skanderborg slotshave, 1607
plantes fire i Rosenborg have og yderligere 44
i årene 1615-19, de omtales 1642; 1734 nrevnes
morbrer fra en planteskole i K!Zlbenhavn (1). I
1700-t er sort morbrer et ret almindeligt modetrre i hovedstadens haver, men fra begyndelsen
af 1800-t på retur (2), dog bliver det plantet i
adskillige fynske byhaver, vistnok indf!Zlrt fra
Tyskland (hertugd!Zlmmerne) (1). Danmarks »reldste« morbrertrre på Slotsholmen ved gl. Proviantgårds gavl mod Christians Brygge skal vrere
plantet på Christian IV's tid (lb). Fåborg har
vreret kendt for sine mange meget gamle morbrertrreer (3), det »måske reldste og st!Zlrste på
Fyn« omtales 1841 som voksende i Hofmans-

Springknap. Simon Paul/i: Flora Danica, 1648.

Morbcer. Simon Paul/i: Flora Danica, 1648.

4).

Farmakopeen 1772 anf!Zlrer bladene.
Den knuste plante gives kvreg for hoste og ånden!Zld (1577; 5); indgår i omslag mod bestens
!Zlrensygdomme og råd mod dens engbrystighed
og hrevelser (6).
Lagt i korn skal springknap kunne fordrive
»kornorm« (3, 7).

104

gave have, 1898 fandtes mange gl. eksemplarer
i Assens (4). På Anholt skal et par tneer i
Kammerherregårdens have vrere plantet o. 1700;
et trre ved hotel 0stersS')en i Svaneke stammer
iflg. sagnet fra kong Hans' tid (o. 1500) (5), på
Bornholm findes i haver og på gårdspladser adskillige morbrer, som menes at vrere 150-200 år
(5), det reldste i Nekss,; er mindst 200 år gammelt; om förekomsten af de mange morbrer på
S')en siges, at de blev plantet, mens lybrekkerne
regerede der 1510-11, plantningen blev beordret af Christian V (1746-66) eller de stammer
fra et strandet skib (6) . Et også i udlandet bers,;mt eksemplar i LErs,;sks,;bing posthushave, som
o. 1900 årligt bar 500 kg frugt, frs,;s ud i de
strenge vintre 1939-42 (7). I SSlesvigs fiskerlejer
fandtes o. 1920-30 morbrer i de fleste haver, en
krukke morbrersyltetS')j hS')rte til skibenes obligate
proviant (8).
Under et stort gammelt morbrertrre i skolehaven
på Rågs,; ved Fejs,; skal Corfitz Ulfeld efter hs>Sjforrrederiet 1651 have skjult en skat (9).
Et reldgammelt morbrertrre ved Augustenborg
slot blev holdt sammen med jernbånd, det måtte
ikke forsvinde, thi så brrendte slottet (10). 1748
antrendtes i Randlev prrestegårdshave et morbrertrre af mordbrrendere; prresten lod andre
beskadigede trreer frelde, men ikke dette, der
»var opvokset med barn, blomstrede med barn,
bar med barn ; nu var det ds,;d fs,;r han«, fs,;rst
ved hans begravelse brugte man det tS')rre trre
som brrendsel (St. Steensen Blicher 1844; 11).
Gs,;des morbrer hvert år med hesteblod fra åreladning, bliver trreet meget frodigt og brerer talrige store, saftige brer (1852; 12); »flere steder
hs,;rer man folk sige, at morbrertrreet må have
blod om sommeren for at få smukke ms,;rke
frugter « (1879; 13), på Lolland og perne i Smålandshavet hreldte man blodet fra slagtede får og
lam ud ved trreets rpdder (9), sml. reble bd. 3.
Brersaften farver vin mprkerpd og den får en
behagelig smag; »frugtens anvendelse er bekendt« (o. 1800; 14) til rpdgrpd, sS')dsuppe m.m.
(1859 ; 15), syltets,;j (Bornholm), i VSlesvig mest
til pandekager (5 ; 8), sml. ovenfor; nu anvendes
brerrene lidt til dessert og syltning samt vinfarvning; Fyns V)nkompagni lancerede 1952 en
morbrervin hovedsagelig fremstillet af frugter
fra Ss,;nderjylland, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm.
LITTERATUR : (1) 704b 4,7; 296 74,1958,239f;
760 285 ; (lb) 65 28/10 1960; (2) 880 1811,116; (3)
296 20,1904,92f; (4) 1008 4,1920,101,117; (5) 296
74,1958,240; (6) 92 36,1958,41,44; (7) 725 1/7 1967;

(8) 236 26/11 1959; (9) 107 1951; (10) 360 1,1914,
167f; 736 18; 885 19,1943,60; (11) 78d 28,148f; (12)
282 34; (13) 660b 278 ; (14) 739 1,1796,669; 398
1806,842; (15) 939 7,81.
L JEGEMIDLER

Henrik Smid's urtegård 1546ff (1): en latvrerge
af brerrene lreger halsen, struben, tandks,;dets,
tungens og alle mundens sygdomme, tprrer og
lpfter den nedfaldne drpbel, hjrelper for halsbylder, angina, vederkvreger syge mennesker og
er god for maven. Saften af morbrer og blåbrer
indkogt med honning i vin bruges meget af barbererne i mundskyllevand, der lreger »mundens,
strubens og halsens hede sygdomme, urenhed
og onde, renser og tS')rrer den onde vredske, opls,;fter drs,;belen, som er faldet ned«.
Simon Paulli 1648, 198: til det sammensatte
lregemiddel diamoron, som ofte bruges mod
svrelgets betrendelser og bylder, skal kun tages
morbrer, der ikke er for modne og plukket fpr
solopgang.
Brerrene anfs,;res i farmakopeen 1772; de spises
rå eller saften indtages med sukker som en lreskende sygedrik, den pulveriserede bark har
vreret anvendt mod bprns indvoldsorm (1796;
2), af frugteme koges en sirup for brevet gane,
de er isrer sunde for gigtlidende (1859; 3), mod
apopleksi pensles lreberne og tungen med saften
og morfin eller kinin (4).
Veddet anvendes til håndredskaber, kar, hjul,
tS')ndestaver m.m., af barken kan fremstilles reb
og papir og en tekstiltave af de yngste grene (2) .
LITTERATUR: (13 841 1577,109b,126; (2) 739
1,669; 398 1806,842; (3) 939 7,81; (4) 187 37.
PROSA 0G POESI

Morbrerret er fuldmodent, ulmende sort. besprendt, opsvulmet som kroppen på en krempestor troldebi Christian Elling (1) . Morbrerrets
koldt-balsamisk sorte kogle li/Jrgen Sanne (2) .
A, at sidde i et morbrertrre i plukketiden og
fylde sig med de blpdende frugter, der driver af
saft, så ansigt og hrender og lyse sommerkjoler
ser ud, som drev de af blod Kasper Prf/>ckl (3) .
Rist stod det gamle morbrertrre · i trende parter klpvet; • ber spredte vi i hpstens tid • halmknipper under ls,;vet. • Hver morgen var af sorte
brer · et måltid lagt til rette, • og alle fingerspidser blev · i den tid violette Otto C . F{/>nss
(4).

Nis Petersen, Jeg ved et vreldigt morbrertrre (5).
LITTERATUR: (1) 213 119; (2) 847 9; (3) 235
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26/11 1959; (4) 283d 154; (5) Sam!. Digte 1949,
242.

Hvrn MoRBJER 1796ff, Morus alba, hvid til forskel fra sort morbrer; de stilkede frugter er hos
nogle varieteter hvidlige.
Trreet stammer fra Kina, hvor det som i Europa
(siden 1100-t) dyrkes, fordi silkeormens larver
lever af dets blade, men undertiden også som
prydtrre.
De franske hugenotter, der o. 1720 bosatte sig
i Fredericia, plantede her morbrertrreer og drev
silkeavl i det små ligesom deres efterkommere
(1) . 1727 blev i Rosenborg have plantet en
rrekke morbrerbuske til silkeavl (2) og 1758 anbefales det at plante hvid morbrer ved bryllupper og barnedåb (3) .
En kone i Odense avlede, farvede og haspede
hjemmeavlet silke i slutningen af 1700-t, hendes
barnebarn Alfriede Schmidt (d!6d 1905) fik 1900
af det samme år af frengselsinspektj6r Ammitzbj6ll stiftede »Selskab for Silkeavl og Morbrerbuskdyrkning i Danmark« nogle indf!6rte eksemplarer til udplantning ved Seyergården, hvor de
stod som minder om bedstemoderens silkeavl;
på selskabets fj6rste udstilling 1903 blev de gamle

silkedragter vist for sidste gang. Lidt silke på en
af hendes garnvinder i Fyens Folkemuseum regnes for det reldste husflidsprodukt af danskavlet
silke. De fj6rste avlere måtte sende kokonerne
til afhaspning i udlandet, f!6rst 1918 blev med
store vanskeligheder og udgifter fremstillet en
haspemaskine, således at råstoffet kunne forarbejdes fra kokon til tj6j (4). Und~r nyt navn
Foreningen til Silkeavlens Fremme i Danmark
fik man statstilskud indtil 1910, en årrrekke fordeltes planter, i alt ca. 50.000, blandt ubemidlede, isrer husmrend, 1911 fandtes en morbrerplantage til silkeavl ved landevejen i Vridslj6selille (5).
Hvid morbrer dyrkes sjreldent i haver, skj6nt den
giver smukke hrekke ; veddet kan anvendes af
snedkere og drejere, af hasten opblj6dt i vand
snos strikkegarn, basttråde af unge tynde grene
er smukkere og finere end hj6rrens, de ligner nresten silke (1796; 6) ; af frugterne kan brygges
eddike, af inderbarken fås et groft lrerred
(1799 ; 7).
LITTERATUR: (1) 1008 1,1913,46f; (2) 296 19,1903,
150f; (3) 146 2,81f; (4) 760 144,707ff; 1008 1913,
46f; (5) 169 7,1911,392f; (6) 739 1,668; (7) 155 48.

F amgselsinspekt(j) r
Fr. Amnitzbpll m ed
silkeorme på morbcu blade. Han stiftede
• S elskabet for Silkeavi og Morb rerkdy rkning i Danmark«.
Fo to: Holger Damgaard. D et kg/. Bibliotek.
O verfor: Humlekopper. (HV).
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