
troldtj<lj og spj<lgelser; lagt i flrekket pind stukket 
i hjj<!me af marken, hvor kvreget grressede, kunne 
dette ikke forhekses (0M!11n; 1). I samme hen
sigt blev om foråret et lille stykke sevenbom og 
kamfer bundet om eller lagt i borehuller i k!11-
emes horn (2). Gav flj<lden ikke smj<lr (som fj<!lge 
af hekseri), gav man kj<!eme bl.a. sevenbom 
(NFyn; 3) og i kremen kom sevenbom, dyvels
drrek og brevergejl samt varmt vand, efter at de 
tre substanser var delvis brrendt på en sten i il
den, der kogte vandet (1735; NSjrelland; 4). 
Smertende tand skulle stikkes til blods med en 
kvist af sevenbom og denne kastes på vejen; per-

Grres 
Hertil medregnes alt, hvad i j<lvrigt afgrresses: tal
rige forskellige lave urter, som vokser i dyrket 
tilstand eller oftere af sig selv i vejrabatter, grres
marker og anden grresvegetation. 

Orres 1241ff, oldnord. gras, beslregtet med gro, 
grj<!de, grj<ln, rimeligvis også gran(-trre) og sigter 
da til de smalle blade (nåle); indgår i talrige 
gamle stednavne, således Grrested 1299ff NSjrel
land, Grredstrup 1346ff Tyrsling herred, Grrese 

6· 

sonen, som tog den op fik tandpinen (5). 
Den kloge Per Smed i Vester Skeminge på Fyn 
erklrerede, at et lille sevenbomtrre, som han 
plantede i sin have, ville visne, når han var dj<!d, 
og man måtte ikke frelde det fj<lr. Han dj<!de 
halvanden time senere - »da foråret kom og 
de andre trreer i haven grj<!nnedes, gik det, som 
han havde forudsagt ... sevenbomtrreet gav intet 
livstegn fra sig. Det var dj11d« (6). 

LITTERATUR: (1) 161 1936/1: 622 jf. 488i 6.1,91; 
(2) 466b 71; (3) 488j 6,296; (4) 178 1957-58,94; 941 
108; (5) 488i 4,605; (6) 628 lOf. 

Hpslret på Stevns. Maleri af Frants Henningsen, 1881. 

o. 1370ff NSjrelland, Grejs o. 1300ff ved Vejle, 
Grreshave 1475ff VLolland (1). 
Husmrendene havde fra gammel tid fri rådighed 
over grresset langs sognevejene, men o. 1850 blev 
det af birkedommeren forbudt dem at lade får 
grresse i vejgrj<lfteme (NSjrelland; 2). Et provste
mj<lde 1545 i Odense tilkendte prresteme grresset 
på kirkegårdene (3). Bj<!ndeme avlede selv det 
meste grresfrj11 og brugte geme affald fra ager
hj<!et. Alt grres skulle slås med le. 
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LITTERATUR: (1) 689 1,672; 148 2,113; 8,54; 11, 
34f og 12,140; (2) 941 124; (3) 764 1,91. 

l<ALENDERREGLER 

Grresset groede bedst, når det var sået i månens 
opgang; megen sne spåede meget hj.'1, men lam 
lidt korn og strå (1). Går kragen ved juletid i 
grres, skal den sidde i sne til påske (2). 
Frostvejr St. Gregorius' dag 12/3 varslede et 
ringe grresår, men »Gregori tji! er lige så godt 
som 24 (eller 100) lres hj.'1 « (3). De fjllrste gras
pi/e (grresspirer) er så gode som en havrekrerne 
(Thy; 4). Engen sretter grres omkring St. Jjllrgens 
dag 23/4, og hvert grresstrå er da så godt som et 
havrekorn (1688ft; 5). - Nordlig vind Valborgs 
aften 30/6 gav kun lidt hj.'1, men vestenvind 
påskemorgen et godt grresår (6). Når fuglene op
hjllrer med at synge, vokser grresset ikke lrengere 
(Thy; 7). Gror grresset med våde sokker • da 
kan det hjllstes med tjllrre lokker (6) . - Orres til 
frjll (spec. rajgrres) er modent, når man ved at 
svinge en hat ind mellem aksene får tre kremer i 
den (8). Enggrresset skal slås, når hjllfrjllet er 
modent (Langeland; 9). 

LITTERATUR: (1) 488g 1,137,248 sml. 237; (2) 659 
27/11 1948; (3) 891 5; 488g 1,685; (4) 198 98; (5) 
878 2,4; 842b 16; 488g 1,74; 760 558; 903 304; (6) 
488g 1,729; 4,158; (7) 198 51; (8) 107; (9) 57b 1, 
1806,594. 

0VERTRO, SAGN 

Når hunden reder grres, bliver det snart regnvejr 
(1) eller torden (2), er det et djlldsvarsel (3), be
frier den sig for kolik (4), sml. hundegrres s. 
163f; reder katten eller hjllns grres, bliver det 
blresevejr (5). 
Hvor man skrerer eller plukker grres på marken, 
skal man spytte bagefter, ellers gror ikke grres 
der mere (MSjrelland; 6), kjllerne giver blodig 
mrelk (Mors, Randersegnen; 7). 
I middelalder-balladen »Ungen Svendal«, opteg
net i Jylland, siger den djllde mand til sjllnnen: 
Og hvem plukker grres alt af min grav • og gjllr 
mig nu denne kvide? • Må jeg nu ikke ligge · i 
sorten muld og hvile? (8). Når bjllrn plukkede 
grrestotter, sang de: jeg plukker lidt grres fra a 
bjerremands (bjergmandens) have, • for bjerre
mand er ikke hjemme; • han ligger i Lund • og 
sover en stund - • klavit, klavit, så flyver jeg 
(Jels 1870; 9). 
Grresset under egetrreer kunne vrere giftigt (10) . 
St. Hans nat var det farligt at hvile på grres og 
St. Hans dag at rjllre ved det (1684; 11); senere 
hedder det, at grres hjllstet St. Hans aften tvrert-
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imod er srerligt nrerende, det tjllrres og gemmes 
til lregebrug (12). Der kunne hekses med grres 
fra tre mands skel (Gudum), klog kone i Asdal 
kurerede sygt kvreg med dette grres (13) . Syg
dom kunne hensrettes i grrestjllrv på kirkegård, 
patienten blev rask, hvis den holdt sig grjlln, men 
djllde, når den visnede (14) . Eller patienten 
skulle sove på en grrestjllrv hentet om natten fra 
en kirkegård, hvorefter den blev bragt tilbage 
(Odsherred; 15). Det var en hyppig kur at fjllre 
syge mennesker (isrer bjllrn) over eller gennem et 
stort stykke grjllnsvrer, som sattes på plads igen 
(16). Holdt man St. Hans aften en grrestjllrv på 
hovedet, blev man synsk og kunne se heksene -
juleaften, hvem der snart skulle djll (17). 
Da pesten kom til Danmark, blev grresset sort 
ligesom sygdommens ofre, derfor (?) fik soten 
navnet »den sorte djlld« (Thistedegnen; 18). Rjlldt 
grres midt i lyngen vidner om, at her blev en 
uskyldig henrettet (Fovlum ved Viborg; 19). Ved 
stranden mellem Middelfart og Hindsgavl blev 
tre adelsmrend drrebt af fiskere, »på stedet ses 
endnu (1891) blodpletter i grresset, hvilke på in
gen måde kan skjules« (19b), sml. Hestehov 
bd. 4. 
Frerjllerne: barselkvinder uden diemrelk fik et 
udtrrek af grresspirer plukket på kirketag, spred
bjllrn med trjllske et udtrrek af friske spirer fra 
hustag eller mark (20. - Mistede en ko rede
lysten, skulle den have et par håndfulde grres fra 
kirketaget (1800; 21). - Det rjllde grres på grav
hjllje i Mannafellsdal blev tilskrevet blodsudgy
delser under et slag mellem freringer (22). 

LITTERATUR: (1) 653 1802.1,180; 586 1,363; 482b 
nr. 1648f; (2) 830 7,1887,159; (3) 891 168; (4) 4880 
152; (5) 488 9,1888,18; 469 120; (6) 466 163; (7) 830 
10,1888,28f; 794 3.1,1896,55; (8) 310 1,242; (9) 885 
2,1925-26,175; (10) 696 1761,351; (11) 728X; (12) 
488i 6.2,474f; (13) 488i 6.2,214; 958 1925,87; (14) 
488i 6.2,422; (15) 24 51f,83; (16) 328/ l ,179,192f; 
208; 2,12,15,196,237; 644 190; 4880 70; 885 16, 1939 
-40,97f; 941d 28; (17) 891 181; 644 184; 941d 14; 
(18) 488i 4,556; (19) 488 6,1883,95; (19b) 891b 2, 
1819,88; (20) 752 33,35; (21) 618 344; (22) 35 1849-
51 (1852) 170f. 

N 0GEN (SJ/ELDNERE M0RKEGR0N) P LET, 

RING ELLER STRIBE 

Et sagnmotiv, der har lighedspunkter med hekse
ringen (s. 29), er optegnet over det meste af 
landet: grresset visner på en plet, i en ring eller 
stribe, hvor visse dramatiske begivenheder fandt 
sted eller onde magter frerdes. 
Den njllgne plet fremkom, hvor bjergfolket, elle-



Suerkodder beder Hader om at drcebe sig for ikke 
at /ide den forsmcedelige strådrjJd. Trcesnit af Lorenz 
Frr/}lich, 1852. 

krellingerne eller de dS,Sde havde danset (1); el
verpigerne danser ved midnatstid på KlammehS,Sj 
ved Gurre, »man kan endnu [1922] se en rund 
bane på hS,Sjens overflade, bvor de dansede« (2) . 
Saxo (o. 1200) fortreller i Strerkodders sang, at 
heltens kropsvanne S,Sdelregger grresset: Hvor på 
tuer • jeg såret lå • siden man skuer · ej grres
grS,Snt strå (N. F. S. Grundtvigs oversrettelse); 
Jorden der • mit blod fik drikke • aldrig grres · 
der groed siden (Fr. Winkel Horns oversrettelse). 
Der kom en vissen eller nS,Sgen plet i grresset, 
bvor kvinde fS,Sdte i dS,Slgsmål, drrebte og begra
vede sit barn (Favsing og Nr. Nissum; 3), på et 
par tuer ved Tylstrup, hvor to hyrder slog hin
anden ihjel (4), ved Haverslev kirkegård mellem 
Lundenres og Albrek, hvor myrdet ligger begra
vet (5), i Andedalen på Hobroegnen, hvor vold
taget og drrebt pige lå begravet (6). På Vranbrek
gårdens mark fandtes en plet uden grres, her 
skulle en mand have sagt, at hvis det var lS,Sgn, 
bvad han sagde, ville der aldrig mere gro grres 
dette sted (7) . På en sti over mark i LS,Sjt sogn 
groede aldrig grres, her gik en barnemorderske 
(8). 
En nS,Sgen plet i marken og kirkegårdsdiget 
fremkom, hvor selvmorder blev begravet (Skje
rum sogn; Haverslev; 9), morder blev hemettet 
(Ubberup; 10), prrest blev halshugget (Fovlum 
mark slutningen af 1600-t; 11); en halvcirkel 
uden grres og ligesom nedtrampet viste sig, hvor 
genganger lå begravet (Ulfborg sogn; 12). 
Rund vissen plet i grS,Snsvreren fremkom, hvor 

prrest manede et spS,Sgelse (ofte af forbryder) 
eller djrevelen i jorden (mange steder i Jylland; 
13). Omkring prel gennem nedmanet groede al
drig grres (14). Herremanden til BS,Srglum kloster 
förskrev sig til fanden, gik igen og blev manet 
ned af prrest, der groede aldrig grres, hvor han 
om natten gik fra en bro op til gården (15). Af
svedne striber i grresmarken viste, hvor langt 
genfrerd af borgfrue var vandret mod Voergård 
(16). Der kom en gold stribe gennem kornet der, 
hvor Stig Hvide kS,Srte om natten efter sin dS,Sd, 
bS,Snderne sagde: på herr Stigs veje gror intet 
korn (Alborgegnen; 17). 
I Dyrehaven ved SkelskS,Sr sås en sti, der blev 
trådt ned om natten; her red trolden Knud fra 
Ramsebjerg til Krukkeborg-krellingen (18). Der 
groede aldrig grres eller det visnede, hvor heks 
lå begravet (19), fanden fo'r i jorden (Hurmnel
gård krat; 20), trold slrebte brud bort (HS,Sjslev; 
21), ugudelig prrest (en troldmand) blev brrendt 
(Henne; 22); hvor Tibirkes bakketrold kS,Srer hver 
nat efter vand fra kilden ved byen (23), trold
manden Mose-Hans drrebtes af sin broder og 
blev begravet (0Sjrelland; 24), hvor »Pind-Niels« 
blev brrendt på LresS,S galgebakke (25), heks i 
hares skikkelse forsvandt (Gudum; 26), - på 
St. JS,Srgensbjerg ved Svendborg, hvor St. JS,Srgen 
drrebte dragen (27). 
Hvor tyrken havde sat sin fod, groede siden in
tet grres (28), ej heller, hvor ligkiste stjålet ved 
stranding blev gravet ned (Krageskov; 29), eller 
hvor prrest gik omkring Ellensbjerg (Langeland 
1854) for at lS,Sse kvinde fra trolds magt (30). En 
lille rund plet mellem Hinnum og Dal blev kaldt 
Oldemors Gryde, og ber brrendte om aftenen et 
lys (31). 
Frerre sagn indenfor denne gruppe nrevner en 
srerlig frodiggrS,Sn eller stedsegrS,Sn ring (stribe), 
hvor der skete vanbelligelse af jorden, mS,Srkets 
magter var nrervrerende eller uskyldig blev straf
fet; det var tilfreldet flere steder i Jylland, hvor 
genfrerd lå nedmanet (32), menneske uden skyld 
blev manet i jorden (33), jomfru og uskyldigt 
barn drrebtes (34), blod havde flydt, myrdet blev 
skjult - »pletten er helt grS,Sn og kan ikke slettes 
ud, skS,Snt der er gjort mange forsS,Sg på det« (35). 
0verst på Tinghs,ij, Lyby s. i Salling, groede grres 
omgivet af lyng; det kom af blodet fra kvinde, 
som vistnok uskyldig blev hemettet her 14/2 
1744 (35b). Endvidere hvor moder drrebte og 
begravede sit barn (36), bjergmand slrebte sin 
brud gennem lyngen (37), drrebt rS,Sver lå be
gravet (35), heks blev brrendt (38). En altid grS,Sn 
plet ved gård i Torsted måtte ikke plS,Sjes, thi 
her begravede man dS,Sde heste og hekse samledes 
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undervejs til Thomsf,i kirke (39). Ved indgangen 
til »Jf,iden Upsals bolig« på Mf,ins klint var en 
plet altid grf,in, her forrettede han sin nf,idtf,irft 
(40). På Nissum kirkegärd sås en grf,in plet, hvor 
karl og pige dansede og sank i jorden (41), 
endvidere, hvor pige trädte på et brf,id for at 
komme over mose, men gik gennem hrengedyn
det (42), hvor gärd sank i mose som straf for 
gudsbespottelse (43), og hvor svenskere slog lejr 
ved Klatrup og kastede deres gf,idning (44). 
En nf,igen (andre siger stedsegrf,in) plet fandtes 
på Skovby kirkegård, hvor genfrerd blev ned
manet (45). Der var altid kort grres i lyngheden, 
hvor man fandt en df,id mand (VJylland; 46). 
Mrerker som 7-tal i hf,ijderyggen Halebjerg på 
Helnres viste, hvor heste af guld var nedgravet 
(47). 
Frerf,ierne: krempen T6rur efterlod fodspor i 
klipperne på en holm, hvor han sloges med 6li; 
holmen er ellers helt bevokset med grres, men 
her groede aldrig noget (48). 

LITTERATUR: (1) 488j 1,294; 2,16; 644 204; (2) 
263 1930,201; (3) 488i 5,346,349; (4) 488i 4,417; (5) 
488j 4,300; 5,83 jf. 488i 4,446; (6) 310 1,189; (7) 
488i 2,208; (8) 769 12; (9) 488j 3,253,300; (10) 488/ 
5,1893,106; (11) 763 6,112; (12) 488j 5,413; (13) 488i 

4,153,155,165f,181,238,359,363,371 jf. 155; 5,180,191, 
198,229,349,389; 488j 4,125,216,222; 5,99,448; 644 
239; (14) 830 10,1888,188,190; (15) 830 9,1888,227 
jf. 891b 2,1819,84; (16) 891c 1,288; (17) 891c 2, 
1843,55 jf. 164f; (18) 891c 1,1819,79; 2,221; (19) 488 
8,1886,304; (20) 488i 4,371; (21) 488i 1,244,246; (22) 
488i 6.2,410; (23) 263 1932,18,24; 1906,42f; (24) 488i 
4,385; (25) 644 175; (26) 830 10,1888,190f; (27) 728c 
3,535; 951c 1,1803,46; 891b 1,276; 310b l,401f,404 
(1855); 488i 2,308; 783b o. 1880; (28) 586 1,362; (29) 
488i 4,553; (30) 310b 1,132 jf. 133f; (31) 488j 2,417; 
(32) 488i 4,155,359f,363; 5,179,184,191,198,216,229, 
262,388f; 6.1,125; 488j 4,4,102; 830 9,1888,188; 488 
8,1886,236; (33) 488i 4,359,437; (34) 488i 4,209,256, 
347,406,417; 488 8,1886,182; (35) 488i 4,437; 488j 4, 
385; 156 2,1746,143; (35b) 378 26,1934,37; (36) 488i 
4,256; (37) 488 8,1886,22; (38) 488i 6.2,413; (39) 488i 
6.2,103; (40) 1009 1944,144; (41) 488j 2,181,185 
(1700-t); (42) 488j 2,199; (43) 830 10,1888,114; (44) 
488j 3,289; (45) 488j 5,137; (46) 488 4,1880,85; (47) 
488j 3,316; (48) 321b 1,1891,349. 

V ARSLER; B0RNELBGE, ANDEN ANVENDELSE 

Man kunne frembringe vind ved at lf,ise en 
knude på grres (1575ff; 1). - Fire eller fem grres
strå holdes i lukket händ således, at de frie ender 
rager frem foroven og forneden. Disse ender 

Hpet bringes i hus. Kvindernes s1Zrpr1Zgede hovedbekla!dning viser, at scenen er fra Fanr/). Tra!snit efter 
maleri af Julius Exner i lllustreret Tidende 3-5-1885. 
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skal en anden fors!iSge at binde sammen to og to, 
så der er dannet en sammenhrengende krans, 
når hånden åbnes - i så fald går et jiSnske i op
fyldelse eller gives et elskovsorakel; skikken blev 
kaldt at binde <jmskeknuder, ka!rlighedsknuder, 
lykkekranse, lykkens krans (2), gla!dens krans, 
knytte hjertestrå (3) og nrevnes af bl.a. St. St. 
Blicher og H. C. Andersen. 
Idet saften presses ud af et grresstrå, vil kreresten 
komme fra den side, hvor saften springer frem 
(NSjrelland; 4). 
B!iSrn afg!iSr tvivlsspjiSrgsmål ved at tra!kke strå, 
tra!kke fissenstrå, hvoraf det ene er kortere end 
det andet eller markeret med et strengelled (kna!
strå) (5). 
Grresstrå bjiSjes i trekant eller cirkel, der fyldes 
med spythinde og er et »spejl«, »vindue«, »bril
leglas«; ville det ikke lykkes, fik hyrdedrengen 
udskreld, når han kom hjem (Jylland; 6). 
Et strå brrekkes i en vinkel mellem to led, på 
hver side af knrekket skreres fire lange lrengde
ridser; når strået skiftevis trykkes sammen og 
strrekkes, gaber og lukker spalterne sig, og strået 
er en »flabnigrine« (fynske b!iSrn o. 1885; 7). 
Et grresblad holdes stramt udspilet mellem tom
melfingrene og når der blreses mod kanten, op
står en skingert vibrerende lyd, der forstrerkes af 
hulrummet mellem hrenderne (sml. b!iSg bd. 2), 
hermed efterlignes hanegal - b!iSrn blreser kyke
liky på et grresblad, »et signal, der h!iSrtes om 
foråret« (8). 
B!iSm illuderer »skreg« med et bundt grres i 
mundvigene; de tygger på den sjiSdtsmagende 
nedre del af grres- eller kornstrå trukket op af 
skeden - på varme sommerdage kunne det 
hjrelpe for tjiSrst (9). 
Af grres blev snoet reb til hestetjiSmme og kotjiSjr, 
som dyrene ikke tyggede over (Jylland) ; grrestjiSrv 
blev brugt som sengebund (VJylland) og kryb
bebund (NJylland) (10). 

LITTERATUR: (1) 728 IV sml. 498 1956,86-98; (2) 
78b 115; 466 74 jf. 311; 228e 3,1179; 466 117; 830 8, 
1887,181f; 228e 2,477, tb. 294; 161 1906/23: 882; (3) 
203 5,33; 854 22,1960,40; (4) 466 70; (5) 228e 1,278; 
3,615 smt. 531; 984 575; (6) 228e 3,274; (7) 519 76f; 
(8) 634 12181 (Tby), 19683/43 (Slesvig); 433x 68; 
(9) 634 15760 (Bjs,Srns,S); (10) 488! 1,59; 903 135,147; 
674 69 (o. 1850). 

0RDSPROG 0G TALEMÅDER 

Der gror grres, hvor der er begnet (1506; 1); ef
ter regn vokser grres, efter vinen snak; mens 
grresset gror, d!iSr horsemor (f!iSlhoppen); der 
gror ikke grres på alfarvej (alle 1682ft; 2); så ej 

sred, hvor intet grres gror; han tjener penge som 
grres; martsgrres kommer ikke i bres (3); der gror 
kun lidt grres på adelvej; det er ikke godt, når 
der gror grres på stien mellem naboer; enten grres 
bide eller d!iSd lide (jf. bide i grresset om den ta
bende part) ; det er det lille grres, som hjrelper 
det store kom frem o; de store lever af de små 
i samfundet (4); h!iSre grresset gro (5). 

LITTERATUR: (1) 570 80; (2) 878 1,70,195,445; (3) 
586 1,206,317,363; (4) 488d 97,572; (5) 690 8,237f. 

Duft af solet grres! Overalt, hvor jeg har m!iSdt 
den i verden, har jeg vreret hjemme Piet Hein 
(1). - Nu grjiSnnes de grresser, som tunger til kiv, 
• hvert blad som en hviskende tveregget kniv 
Thrj)ger Larsen (2). 

LITTERATUR: (1) 361g 15; (2) 530b 19. 

Katteskreg, Nardus stricta 
Almindelig på sand- og hedejord. Navnet kendes 
litterrert fra 1796 og er oprindelig jysk: de bjiSr
steformede, tuestillede blade blev sammenlignet 
med kattens knurhår. Indgår i adskillige sjiSnder
jyske stednavne: Katteskreg o. 1760, 1811, lav 
eng i TjiSnder k!iSbstad, Katteskregholm o. 1800, 
måske i Skregfenne 1777ff Skrerbrek sogn. 
Sivgra!s 1769-1877, stålgra!s 1783ff, MSjrelland, 
oksemule Mors 1811, svinebrj)rste 1877ff, MJyl
land, Bornholm; kas, kasgra!s og totgra!s Jylland, 
Aakja!rs gra!s VJylland, vokser på digterens 
hede. Kalkkost SjiSnderjylland og smidebrj)rste 
0Jylland, hvortil stråene blev anvendt foruden 
stjiSvekoste, bjiSrster og piberensere (1). - FrerjiS
erne: hvassagras (2). 
I Jylland slog man kun de allertarveligste grres
ser, bl.a. katteskreg, til fårehjiS om vinteren. Om 
morgenen blev hyrdedrengen sendt ud i fåre
stien for at pille kas af dyrenes uld, de så ud som 
pindsvin om hovedet (3). I ledige stunder brugte 
han de tjiSrre tuer, som fårene havde rykket op 
(derfor måske snarere Sandskreg, Corynephorus 
canescens), til at trende blus med (Vendsyssel; 4). 
Det krrevede en skarp le og strerke arme at slå 
h!iS i en mark med mange katteskreg; det skulle 
helst ske en dugvåd morgen, ellers ville leen ikke 
skrere de seje strå og blade, som rejste sig igen 
og spurgte: hvem er det, der banker? (S!iSnder
jylland, SSlesvig; 5). Nogle almindelige mund
held i VJylland gav udtryk for plantens sejhed: 
Bukkeblad og hjrj)llekal (skjaller) de gjiSr s!iSlle 
karle glade, men katteskreg og hård eng - der 
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