
Blomstrende eng-rcevehale. (EH). 

enge og ved grjiifter lrenge forinden (1) . »Anses 
for vort bedste enggrres« til kvreg (1877; 2). 
Rcevehale o. 1700ft (1688-1837 rceverumpe) ef
ter blomsterstandens lighed; kavlegrces 1761-96 
til krevle, rundt trrestykke = duskens form og 
anvendelse i leg som slagvåben; holkegrces 1761-
1837, holk = bladskede eller -svjiib, se rug s. 
101 (3). 
Frerjiierne: siftunsrpkugras o. 1800, syftunsjiika = 
St. Svituns dag 2/7. - Med »akset« blev Marie 
bebudelsesdag 25/3 anstillet et orakel: når stl,'lv
dragerne var pillet af, samtidig med at man 
gjorde et l,'lnske eller spurgte f.eks. om man ville 
få den elskede, blev dusken lagt nrer kroppen om 
natten, og var nreste morgen kommet nye stl,'lv
dragere frem, gik l,'lnsket i opfyldelse (4) . Sml. 
vejbred bd. 4. Det samme frerl,'liske navn til eng
rottehale tyder på en lignende anvendelse. 

LITTERATUR: (1) 443 155f (2) 784 147; (3) 689 1, 
62f; (4) 751 153; 518 1800,180. 
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Eng-Rottehale, Timote, 
Phleum pratense 
minder om ovennrevnte, men den 3-10 cm lange 
blomsterstand er cylinderrund, mere tretblomstret 
og afrundet foroven. 
Rottehale 1793ft (oversat) efter »aksets« form, 
ligeså dunhammergrces 1688-1877; timote 1795ft 
alm. om den dyrkede plante, efter fornavnet 
(Timothy Hansen eller Herd) på en dansk-ameri
kaner, der som den fl,'lrste (begyndelsen af 1700-
t) skal have dyrket dette grres; i sl,'lnderjyske 
marknavne: Timote, Timotell,'lkke, Timoteagre. 
Piberenser (NJylland, jordbcerstrå mange steder, 
bl,'lrn trreder jordbrer på strået; tålmodighed Hol
brekegnen, vel omtydet af timote (1). - Frer
l,'lerne: siftusrpkugras o. 1800 (2), sml. eng-rreve
hale. 
Et af vore reldste og mest benyttede fodergrres
ser. Dyrkningen skal vrere begyndt o. 1770 (3), 
men planten var sandsynligvis vildtvoksende på 
enge et århundrede forinden (4) . 1799 skrives 
»Om Engrottehalens fordelagtigste Dyrkning på 
Mosejord« (5), den avles o. 1820 på Sjrelland, 
hvor den (1839) mere og mere fortrrenger raj
grresset (6) . Til 1830 var den dog kun forsl,'lgt 
af enkelte landmrend, men allerede tyve år efter 
almindelig udbredt, isrer da eng-rottehale som 
det fl,'lrste grres blev sået i blanding med kll,'lver 
(7) . 0 . 1900 bliver dette grres navnlig avlet om
kring Kl,'lbenhavn og anset for at vrere bedst til 
hovedstadens vognmands- og militrerheste (8). 
Arealet til frl,'l var 1967 2.306 ha og udbyttet 919 
t. - »Svinet finder en vellyst i knoldene og de 
kl,'ldfulde nederste led« (1796; 3). 

LITTERATUR: (1) 689 2,227f; 914 1,91 ; 148 4, 
709,732; 5,462; 6,93; (2) 751 153; (3) 739 1,1796,511; 
(4) 443 365; (5) 576 4,174-89; (6) 939 1876,1,672; 
318 167; jf. 941 69; 941/ 25; (7) 510 2,435 og 6,41 ; 
191 2,285; (8) 918 17,1910,208. 

Vellugtende Gulaks, 
Anthoxanthum odoratum 
er vort eneste grres med kun to (ikke tre) stl,'lv
dragere i hver blomst i den lille aflange, efter
hånden gulglinsende dusk. 
Gulaks 1775ft (1688 grres med gule aks), lugte
grces 1795-o. 1870, dunhammergrces 1900, mes
singhvede Sl,'lnderjylland (1). - Frerl,'lerne: royk
gras 'duftgrres' o. 1780ft, hoyloppa, fordi fr l,'lene 
hrenger i tl,'ljet som var de lopper fra hl,'let (2). 
Meget almindelig på enge, overdrev og solåbne 
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