
så talrigt i havre- og bygmarker, at den meppe 
blev regnet for ukrudt - »når sreden står i vrekst 
skulle man ved påsyn tvivle, om byg eller havre 
egentlig blev udsået der« (Bornholm 1700-t; 2). 
Lokes havre måtte vrere skabt af et drilagtigt 
troldvresen, desuden viste den »golde« sred sig 
på den årstid, da Loke såede havre (3) (jf. oven
for). - Flyvehavren var og er endnu i flere egne 
det mest frygtede vårsredsukrudt og navnlig en 
trussel mod dyrkningen af såsred. I reldre tid 
kastede man fjllr udsred byggen i vand og skum
mede de lettere flyvehavrekrerner af (Bornholm 
1700-t; 2), men bekrempelse endsige udryddelse 
fors!i)gte kun meget få landmrend (4). Isrer på 
Lolland og Falster har flyvehavren vreret en hel 
»pest«; et sted på VLolland optaltes 1955 ca. 
4 millioner flyvehavreplanter pr. hektar (5). Lov 
af 26/4 1956 (revideret 21/3 1959, 7 /2 1962 og 
1/7 1971) bestemmer bl.a., at såsred skal vrere 
helt ren for flyvehavre og foderkorn ikke må 
indeholde mere end to flyvehavrekrerner pr. kg, 
at srelger af inficeret ejendom skal gjllre k!i)beren 
opmrerksom på förekomsten, og at aflugning skal 
ske i et 15 meter bredt brelte langs markskel. 
Den !ange stak kunne bruges til et primitivt hy
grometer. Frestet på et brret og foroven med en 
fin nål af horn eller fiskeben limet til stakken 
»beskriver den [i tjllr og fugtig luft] en kreds, 
som man kan inddele efter behag, og man har 
en meget god vejrprofet« (6). 

DRAPHAVREN (s. 144) blev dyrket f!i)r 1800, idet 
frestebonden Jens Christensen Degn o. 1790 
samlede fr9l af vild draphavre og såede dem i 
udlregsmarker, indtil 1799 årlig 10-12 tdr. land; 
hans metode vandt efterhånden stor lokal ud
bredelse i Vendsyssel (7) . 1796 skrives, at nreppe 
noget andet grres egner sig bedre til dyrkning på 
fugtig bund, og at frjllene kan anvendes som 
mannagryn til grjlld (8). Ved Ribe blev draphav
ren dyrket til srerligt seje negbånd (9) - 1844 
var avlen påbegyndt i Holbrek amt og med godt 
resultat (10), fra o. 1870 til 1920 h!i)rte den til de 
almindeligt dyrkede fodergrresser, som mange 
landmrend anså for at vrere et af de bedste til 
kvreg (11). Nu har draphavren ingen stjllrre be
tydning. 

LITTERATUR: (1) 443 18,100,191; (2) 942 15; (3) 
683 5f; (4) 675 1,1797,209; 608 4,1789,480-88; (5) 
964 27/1 1955 jf. 721 1947,96ff; 169 85,1966,97-100; 
(6) 696 1761,89; 739 1,1796,570 (citatet); 653 1802.1, 
136; (7) 194 l,1808,413f,451; 958 1926,329f; (8) 739 
1,562; (9) 57c 1,1808,121; (10) 345 100; (11) 784 
1877,77 jf. 274 l,1889,20f; 191 2,286. 
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Blåtop, Molinia coerulea 
er hyppig i hedemoser og på enge med tjllrve
holdig bund. Det stift oprette 15-90 cm h!i)je strå 
har en lang og smal, m!i)rkviolet top med mjllrke
blå stjllvknapper. 
Ledelt)s 1769-1837, kun et knre nederst på 
strenglen; piberenser 1794ft og pibehvene 1877, 
kostehvene 1820-77, alle jyske og efter anven
delsen, se nedenfor; pebergrres 1863 MSjrelland 
er antagelig bjllms navn til de afrevne småaks, 
der skal forestille peber; stålgrres SSjrelland af 
norsk stål = stabel, bunke (danner tuer) (1), 
eller fordi stråene er meget strerke. 
Planten blev af nogle landmrend betragtet som 
skadelig for kvreget, måske på grund af snylte
svampe jf. Giftig Rajgrres s. 89 (2). 
De lange knreljllse strå »giver bonden skjllnne 
piberensere« (3). Der blev rusket hveiner (blå
top eller hvene?) til at binde stuekoste af og 
småkårsfolk tjente lidt ved den beskreftigelse 
(Fyn o. 1860; 4), sml. s. 136; i Holsten blev 
lokoste heraf brugt til at feje avner af kornet 
efter kastningen, andre steder benyttet til små 
koste, hvormed stegen blev dryppet (1796; 5) og 
spindelvrev fejet af krogene (jyske hedeegne; 6). 
Stråene kunne anvendes til flettearbejder (7). 

LITTERATUR: (1) 689 2,77f; 510 1,1877,190; (2) 
784 1877,111; (3) 696 1761,31; (4) 278 1,1928,186; 
(5) 739 1,536; (6) 754 27; 754e 97,104; (7) 398 1806, 
73. 

Hjertegnes, Briza media 
med de ovale til hjerteformede, hrengende små
aks på hårfine topgrene er almindelig på enge 
og grressletter. »Det smukkeste og mest ejendom
melige af vore vildtvoksende grresser« (1) . 
Hjertegrres 1860ft; haregrres begyndelsen af 
1500-t med uvis betydning, brevregrres og krerlig
hedsgrres 1688ft, alm.; harebrt)d o. 1700, -brjlld 
efter småaksenes form? sitregrres 1774-1883, 
slregtsmrerke 1802, rystegrres Fyn 1796ft, hjerte
strå 1854, pebergrres Rinkenres o. 1870, jf. Blå
top ovenfor, perleven Sjllnderjylland, stadsgrres 
Rjllsnres, hareskreg Sejr!i), perlegrres, knopgrres og 
evighedsgrres Mjlln, dugdans Falster, soen med 
grise Bornholm (2). 

LITTERATUR: (1) 462 39; (2) 689 l,219f; 653 2, 
1802,177; 634 16297. 

DEKORATION 
Plukket fjllr St. Hans dag falder »hjerterne« ikke 
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