
toppene - vore si;,bredders repra:sentanter for 
tropernes bambusjungler J. 0. B(f)ving-Petersen 
(1). - Stien langs med den lave bred · dukker sig 
bag det gr!i\nne pauser, • og bladene vifter som 
ra:kker af faner • fra de urolige, rejste !anser - • 
som red her et regiment ulaner Aage V. Reiter 
(2). 

LITTERATUR: (1) 118 164; (2) 761d 42. 

FJ0jlsgrres, Holcus lanatus 
har som navnet (1796ft) antyder overalt en ta:t 
bl!ild behåring; den smukke ta:tblomstrede top 
er svagt r!i\dlig til violet, sa:rlig i den ene side. 
Meget alm. på enge, gr!i\ftekanter, dyrket jord og 
åbne steder i skove. 
Låddengrtes 1688-1837, hestegrtes (også til sla:g
ten Holcus) 1795ft er vistnok nedsa:ttende, da 
heste na:ppe reder det ret t!i\rre grres; honning
grtes 1795-1871, strået indeholder en s!i\d saft; 
holkegrtes 1806-21, af holk = skede, jf. s. 101, 

131, eller dannet af slregtsnavnet Hokus; luse
grtes Jylland måske fordi småaksene let falder af 
sam »h!i\lus«; midsommergrtes Falster, kås VJyl
land, se hvene s. 136 (1). - Frer!i\erne: bosgras, 
bos = affald fra h!il; frtegras 'fr!i\gra:s', man tog 
fr!,'S til at så i f!,'Srste års grresmarken (2). 

LITTERATUR: (1) 689 1,721; (2) 751 37,58. 

DYRKNING 

Fl!,'Sjlsgra:sset er kommet til landet f!,'Sr agerbruget 
(1). Det har aldrig spillet nogen st!,'Srre rolle som 
kulturplante, men anbefales 1797 til dyrkning 
(2), og 1799 havde bonden Jens Chr. Degn i 
Vendsyssel samlet fr!,'S af vildtvoksende planter, 
som han såede i blanding med b!,'Slget bunke, rap
gra:s og hvene. Det vandt stort lokalt bifald, og 
efter dyrknings- og fodringsfors!,'Sg blev fl!,'Sjls
gra:sset i gra:sblandinger omtalt som fortrinligt 
såvel til afgra:sning som h!,'S (3), isa:r velegnet 
som kva:gfoder på lette jorder, f.eks. de jyske 
heder (4). Det blev anvendt til gra:sning i Sor!,'S 
amt 1819 og senere (5). 0 . 1830 dyrkes fl!,'Sjls-

Fl(f)jlsgrces i blomst. (ES). På siden overfor: Blomstrende draphavre. (N). 



grres enkelte steder i Nord- og Vestjylland som 
gr~nfoder til heste (6) . St. St. Blicher roser det 
(1839) i h~je toner, »denne herlige grresart, 
der ... synes at ville g~re epoke i Jyllands Iand
brug« (7). Men blandt land~konomer var me
ningerne om fl ~jlsgrressets vrerdi som foderplante 
meget modstridende (8). Mod slutningen af 
1800-t blev det dyrket på moseagtige jorder ved 
Jyllands nordlige vestkyst (9) og anbefalet hus
mrend på t~rvejord og sandede marker (10). Man 
har også brugt det til grresplrener, hvor det dog 
danner tuer. Fl~jlsgrresset var på fr~firmaernes 
prislister endnu i 1930'me, men siden er dyrk
ningen oph~rt. 

LITTERATUR: (1) 498 1958,98; (2) 453 1797,101-
10; (3) 516 6,1817,377; (4) 661 6,1825,51ff; (5) 191 
2,287f; 207 1840,32f; (6) 102 1828,175; 320b 1833, 
102; (7) 78 89; (8) 784 1877,73; (9) 905 97; (10) 332c 
61. 

ORAKEL, B0RNELEG 

For at opdage, hvilken af tre karle der holdt 
mest af en ung pige, str~g en anden pige hende 
bl~dt tre gange over lreberne med et par fl~jls
grresstrå eller -blade; når det kildrede mest, 
havde oraklet talt (NSjrelland; 1). 
I b~rneleg skal intetanende kammerat lrere »at 
fange mus« og holde et par korslagte fl~jlsgrres
strå mellem lreberne; pludselig trrekkes til og 
lrerlingens mund fyldes med avnerne (VJylland; 
2). 

LITTERATUR: (1) 466 78f; (2) 328e 162; 228e 2, 
632. 

Havre, Avena 
Alm. Havre, Avena sativa, adskiller sig fra vore 
tre andre kornsorter dels ved de hrengende små
aks og dels ved den udbredte top. 
Havre, oldnordisk hafri, med uvis betydning, 
måske til oldnord. hafr = buk og da nedsret
tende 'bukkefoder'; 1292 hauer, o. 1450 haffrre; 
i mange stednavne: Havreholm 1178ff NSjrel
land, Havreballe 1248ff i Voer herred, 1313-
1664 i Arhus, Havrebjerg o. 1370ff VSjrelland, 
m.fl. Toppen kaldes rusme, rysme etc. 1795ff, 
Sjrelland, ringle Vendsyssel o. 1870, rr/ming 
Himmerland. - Frer~erne: havri. 

FLYVEHAVREN 1622ff, Avena fatua , forekommer 
som ondartet ukrudt i andet korn og kendes 
navnlig på de to meget lrengere sorte og knre-
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