
skovsteder, giver hjiSet dets kumarinduft og er 
undertiden blevet dyrket på magre jorder og som 
»krydderi« i gra:s til hjiS. Lagdes i tobaksdåser for 
at give tobakken en behagelig arorna (1796; 3). 

LITTERATUR: (1) 689 1,96; (2) 751 146,216f; (3) 
739 425. 

Hjrelme, Ammophila arenaria 
danner i alle klitter ta:tte grågrjiSnne bevoksnin
ger med stift oprette strå og til sidst hvidlige, 
na:sten valseformede, foroven spidse duske. Bla
dene er na:sten altid sta:rkt indrullede langs si
derne og virker derfor meget smallere end mare
halmens (s. 127f), med hvilken den ofte forveks
les. De underjordiske sta:ngler (»rjiSdder«) sjiSger 
vidt omkring og gjiSr hja:lmen til vor vigtigste 
sandflugtda:mpende plante. 
Hjtelme 1558ft, holme VJylland - måske til tysk, 
hollandsk og engelsk helm 'rorstang'; i stednavne 
som Helmbjerge 1643 og Helmodde 1618-1711 
på R!<Sms>S, Helmbjerge SVJylland. Klittag 1558ft, 
anvendt til ta:kning, navnet bruges mest om 
marehalm; sli 1558ft, Jylland (sliddi om rjiSd
derne), gammelt nordisk navn, oprindelig til sli
mede vandplanter, jf. fjordnavnet Slien og by
navnet Slesvig o. lO00ff, derefter til opskyllet 
ba:ndeltang, der ligesom hja:lmerjiSdder bruges til 

Hjrelme. (ES). 
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rygtag-ta:kning; Slte fra 1300-t; senegrtes 1688ft, 
klithalm o. 1700- 1820, sandrrj)r 1775, klit 1787, 
sandhavre 1791-1877, sandgrtes 1794ft, klitrrj)r 
1796-1839, ryktag 1812-41, blev rykket op til 
ta:kning eller plantning andetsteds; marehalm 
1814ft, spansk havre og tyrkisk grtes NSjrelland 
er forvekslinger med og lån fra marehalm; 
strandhavre Falster, tag Thy, sandsener VJyl
land. 

LITTERATUR: 689 1,69ff; 948 2,50; 57 1,1803,208; 
148 5,59,344,354. 

PLANTET MOD SANDFLUGT 

1539 får b!<Snderne langs Jyllands vestkyst ved 
kgl. reskript forbud mod at jiSdelregge sandbin
dende va:kster, bl.a. tag (hjrelme) (1). 1558 an
sjiSger Ribe amts beboere om Frederik II's til
ladelse til at h!<Sste klittag til hustrekning, men 
han henviser til forbudet 1539 og benytter lejlig
heden til at indskrerpe bestemmelsen: »Ingen må 
opslå, oprykke, ophugge eller i nogen måde jiSde
lregge marehalm, vidjeris, sener [sandstar], klit
tag, hja:lme, sli [ dens rjiSdder J eller de torne, 
som gror på strandbakken eller i klitten ud mod 
Vesterhavet«. 
1749 påbyder Christian V, at befolkningen i 
Ribe amts vesterherred hvert år skal samle fr!<S 
af hjrelme og så dem mod sandfygning (2). Efter 
reskript 14/4 1779 fra rentekammeret bliver 



Anvisninger på klittens tilp/antning i kampen mod sandflugten. 
Fra E. Viborg: Efterretning om Sandvexterne, 1788. 
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N<j>gne pletter i klitterne ved Tannishus tilplantes med »klittag« for at hindre sandflugten. Tegning af G. 
A . Clemens i Illustreret Tidende 23-5-1897. 

klitterne i Dueholm, 0rum og Vestervig amter 
besået med hjrelmefr9l. Vipperne lregges i sandet 
i kvadrater med en alens afstand. På Sjrelland 
drekker man dem bagefter med et tyndt lag tang 
til vrern mod udtS'lrring og sandflugt (3), på Sylt 
plantes de i rrekker på tvrers af den hyppigste 
vindretning, i Vesterherred (Ribe amt) graver en 
arbejder med spade, en anden tager unge planter 
fra et bundt under armen og lregger dem i hullet, 
der fyldes med sandet fra nreste hul; de bliver 
ber sat en alen fra hinanden i ligesidede tre
kanter. I Vendsyssel bryder man fS'lrst vinden 
med rrekker af ris og grene og sår eller planter 
derefter klittag i mellemrummene, evt. med et 
lag tang over (4); siden går man over til at ned
lregge de oprykkede planter i furer efter plov og 
drekke dem af nreste fure (5). 
Ved Kompedal på Alheden (Lysgård og Rids 
herreder) bliver 1794 samlet 739 tdr. vipper, 
hvoraf 490 tdr. fS'lrst kS'lres til Hjarbrek, derfra i 
pramme sendt gennem Limfjorden til Ålborg og 
videre med vogne til Skagen. »Alheden er i 
stand til at forsyne alle flyvesande i landet med 
sred, og ved indsamlingen bliver de fattige 
[tyske] kolonister i stand til at afbetale deres 
ellers uovervindelige greld til kongen«. Plukkerne 
får 12 skilling tS7Snden og en mand kan plukke 
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2-3 tdr. daglig (6). Efter året 1795 bliver på 
sandstrrekninger ved Store og Lille N !1)rlund 
samlet 600 tdr. vipper (7). 
Det var dog fS'lrst fra 1800-t begyndelse man for 
alvor tog fat på at bekrempe sandflugten - med 
betydelige udgifter for staten og stor arbejds
indsats fra den lokale befolknings side. I Thy's 
klitter bliver 1804-05 nedlagt i alt 2543 tdr. af
skårne vipper, slået 3026 lres k.littag og trans
porteret 4678 !res a 180 neg »ryktag«; Vester og 
0ster Hanherreds bS'lnder i Ribe amt skal årlig 
plukke og plante 300-400 lres a 3 traver ryktag 
(8). Materialet hentes fra klitternes lreside. I 
1807 (tilfreldigt valgt år) samler og nedlregger 
seks af Thisted amts sogne 1022 tdr. vipper, der 
drekkes med 627 lres afmejet gammel hjrelme til
sat 52 tdr. h!1lfr!1l fra logulve, endvidere planter 
man 2238 lres ryktag a 180 neg, der bliver skå
ret, kS7Srt og nedlagt 225 lres fladtS'lrv. Omregnet 
til en dags arbejde er 19.454 mennesker, 803 
vognspand og 3 plovspand beskreftiget med at 
behandle 117 tdr. land klit (9). 
For at drempe sandflugten i Gem herred 0Jyl
land bliver 1808-23 på Hårup Sande i Linå sogn 
plantet 94 tdr. vipper og ca. 600 !res »r!1)dder« 
efter plov; 1802-17 beplantes 130 tdr. land med 
klittag og 6370 birke. 1816 f.eks. arbejder 498 



mennesker fra 10 omliggende sogne med at 
samle og plante 11 tdr. vipper; til og med 1822 
er endvidere plantet 16.600 birke (10). Samme
steds hjrelper 12 sogne med at plante 196 !res 
klittag og 19.200 birke; 1828 er det 180 !res, 
1832-34 i alt 773 !res (11). 
Den fS'Srste, som inde fra landet hentede hjrelme 
til digerne ved Henne s. f. Nymindegab skal 
have vreret en tjener fra KS'Sbenhavn; i sandet 
dannede han med hjrelmeplanter sin herres navn 
(12). 
Også i nutiden plantes oprykkede skud med 
kort afstand på alle st\'lrre klitter truet af sand
flugt. Klitvresenet indsamler hjrelmefr\'l langs 
vestkysten; 1963 blev eksporteret 4 kg fr\'l til \'lr
kenområder i Saudi-Arabien, 5 kg til Syrien og 
Australien (13). 
Se også marehalm s. 128f. 

LITTERATUR: (1) 931 1,40; (2) 257 1903,69ff; 794 
5.8,1947-49,162ff; (3) jf. 941 12; (4) 969 50ff jf. 969c 
4ff,66ff; (5) 228e 3,106; (6) 258 1944,86f,97,99; (7) 
1014 33,1940,8; (8) 57c 3,1812,207f og 1,1808,131 jf. 
999 1802,68f; (9) 794 5.8,1947-49,180 jf. 903 157; 
(10) 1014 36,1943,30ff; (11) 1014 39,1946,80,93,96f; 
(12) 488/ 5,1893,302; (13) 455 8/1 1964. 

ANDEN ANVENDELSE 

De gentagne forbud mod at rydde hjrelme (og 
marehalm) skyldtes klitboernes store forbrug af 
strå og r\'ldder til brrendsel, trekning, reb, korn
bånd m.m. (1). På Anholt havde hver lodsejer 
ret til sin andel af h!llsten (1797; 2). 
Ved vestkysten fyrede man med lyng og t\'lrv, 
men det var dyrt og mange fattigfolk brugte 
hjrelme, der måtte mejes (med seg!) på visse 
strrekninger under klitfogedens opsyn. Adskillige 
var for at bage br\'ld n\'ldt til om natten at hente 
hjrelmehalm og -r\'ldder ude i klitterne, men blev 
det opdaget, fik de »vand og br\'ld « (3). I Agger 
var det tilladt en gang årlig at meje klittag, hvor 
den groede frodigst på fredede klitbrelter; knas
t\'lr egnede den sig udmrerket til fyring under 
trefoden i den åbne skorsten eller når der bagtes 
(o. 1880; 4). I Vendsyssel blev benyttet et srer
ligt redskab (tingsel) til at bryde r\'ldderne op 
med (5). 
Unge planter og de modne vipper (1795) eller 
bladene mejet efter frost, når de var bl\'lde, gav 
et godt vinterfoder til får, kvreg og heste (6). -
Anvendelsen til trekning var i klitegnene så al
mindelig, at man nreppe så en bygning uden 
dette tag, ved Harbo\'lre blandede man tagr\'lr i 
(8). Strå og blade tjente som str\'lelse (7). 
Af bladene blev snoet reb, som ikke rådnede i 

vand og derfor brugtes af fiskere (7); endvidere 
kornbånd (Ålborg amt 1810; 9) og blandet med 
halm simer, hvoraf flettedes kurve, sredel\'lb, 
bringet\'ljr, fåret\'ljr m.m. (8). Eller finere halm
kurve til gryn og mel blev bundet sammen med 
bakketov, plantens tykke seje r\'ldder (V. Han
herred; 10). R\'ldderne kunne også bruges til at 
stoppe digebrud (11). Tynde rodtrrevler var me
get s\'lgt til karb\'lrster (11). 
Sandflugtkomrnissrer C. C. Andersen fors\'lgte o. 
1850 at anvende fr\'lene til br\'ldmel, men resulta
tet blev ildesmagende (7). 
En te på de t\'lrrede r\'ldder af sandsener (hjrelme 
eller sand-star) blev drukket mod kirtelsyge (Jyl
land; 12). 
På Man\'l er aksene brugt som vasepynt om vin
teren (13). 

LITTERATUR: (1) 969 1788,ll,46,48f; 739 1,1796, 
978; 57c 1,1808,130; (2) 256 45,1951,85; (3) jf. 903 
85; (4) 379 1946,321; (5) 228e 3,805 (6) 969c 1795, 
31f; 57c 1,1808,130 (Ribe a.); 32b 159; (7) 32b 159f; 
(8) 903 134f,138; (9) 57c 2,205; (10) 499 10; 228e 1, 
42; (11) 488/ 5,1893,302; (12) 488i 4,1896,614; (13) 
634 12060. 

Fiskere på vestkysten foran redskabshytter ta!kket 
med hja!lme. M. Galschi9Jt: Danmark, I, 1887. 
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PROSA 0G POESI 
De geometrisk stive, linealskarpe og kuldeblå 
hjrelme Kaj Munk (1). - Ja, ber står hjrelmen 
med trinde blade, · som vinden hvislende tvinger 
ned · og svinger rundt, så de fine spidser • en 
mrengde ringe i sandet ridser, • små tegn, hvis 
mening er stredighed Erik Bertelsen (2). 

LITTERATUR: (1) 616b 200; (2) 68 16. 

Hvene, Agrostis tenuis 
på grresmarker og h\!lje enge, ved veje og skove, 
har en brunr\!ld, til sidst violet top med hårfine, 
udsprerrede grene. Meget aJm. (på fugtige steder) 
er også den st\!lrre Krybhvene, Agrostis stolo
nifera, med ofte blegere top og Iangt omkring
s\!lgende overjordiske udl\!lbere. Begge kaldes fio
ringrtes. 
Hvene, hvine 1622ff er et gammelt nordisk ord, 
som måske betyder »tyndt hår« eller kommer af 
svensk dialektord hven = engagtig, lav mark. 
Indgår i stednavne: Hvenemose 1589ff (Nord
borg landsogn; Ullerup sogn, S\!l nderborg amt), 
Venemose 1641ff (L\!ljt Kirkeby), Hvenmose 
1783, 1793 (Sams\!I), Hvenegård 1787ff (S0Fyn). 
Fioringrtes 1806ff fra engelsk (oprindelig irsk); 
made, madegrtes, klak og sylt Jylland og Tå
singe skyldes forekomsten på lave, fugtige steder: 
mader, klak og syltenge; haregrtes NSjrelland, 
toppen bl\!ld (1). 

VINDAKS, Agrostis spica-venti, bliver indtil 80 
cm h\!lj og er let kendelig ved den strerkt for
grenede og udsprerrede top samt en stak 3-4 
gange lrengere end blomsten. Ukrudt i magre 
egne, navnlig mellem vintersreden. 
Vindaks 1865ff rimeligvis fra tysk og oversat af 
f\!lr-linneisk spica-venti 'vind-aks', fordi de meget 
lange stak vajer i blrest. K()s Jylland, frellesnavn 
til st\!lrre ukrudt i kornet, vel af kås = srenk
ning mellem sandbanker, indgår i stednavnet 
Kyvsmose Als og K\!lsemose Arhusegnen; Lokes 
grtes Thy o. 1870 måske fordi planten i varme 
sornre pludselig kan myldre frem; lovnegrtes 
Sams\!I o. 1870, til Iavning :>: voksestedet; mes
singhvene SJylland sigter til farven, jordbterstrå 
S\!lnderjylland, se nedenfor. - Frer\!lerne: sinu
gras 'senegrres', vasagras (til krybhvene), srettes i 
blomstervaser (2). 
Fr. de Connick begyndte at fors\!lgsdyrke Alm. 
Hvene i mose og på mark - 1815 15 tdr. land og 
året efter 18 tdr. land som gr\!lnfoder og h\!I til 
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får, kvreg og heste, navnlig hestene åd den gerne 
og k\!lerne gav megen mrelk (3). Vindaks blev an
befalet til tidlig afgrresning eller blandet med 
havre til gr\!lnfoder (4). Krybhvene anvendes nu 
mest til plrener, sportspladser etc. og dyrkes af 
og til i grresmarker, men bidrager mest som vildt
voksende til foder og h\!I. Om Vindaks skrives 
1796, at »landmanden hader dette grres og på
står, at det ... mellem andet foder sårer kreatu
rernes tandk\!ld« (5). 
Af stråene blev flettet bl.a. hatte og tallerkener, 
i \!Ivrigt anvendt som piberensere og til fine st\!lve
koste (5), som jyske hyrdedrenge bandt og solgte 
på markeder (6) sml. s. 154. Med »aksene« 
kunne farves gr\!lngult (7). B\!lrn trreder vilde 
jordbrer på strå af Vindaks (Synderjylland; 8). 
Fem hvenestrå, som ragede ud af lukket hånd, 
blev bundet sammen to og to; viste det sig, at de 
når hånden åbnedes dannede en krans, gik et 
\!lnske i opfyldelse; det hed (Viborgegnen) at 
binde ()nskeknuder (9), sml. gnes s. 86f. 

LITTERATUR: (1) 689 1,42-44; 148 1,15; 6,225, 
58,72; 13,150 (2) 751 223,225; (3) 516 1,1815,238ff 
og 3,1816,187,245ff; (4) 784 58; (5) 739 519; 754e 97; 
(6) 328e 38,119; 510 2,429; (7) 739 1,519; 576 4, 
1799,403; (8) 885 3,1927,98; (9) 488g 3,128; 783b 
(1871). 

Den fine top, der var som skabt til at brere som
mermorgenens myriader af dugperler C. Raun
kiter. 

LITTERATUR: 754e 106. 

Miliegrres, Milium effusum 
er et alm. og smukt 60- 110 cm h\!ljt skovgrres 
med en stor tyndtblomstret top af hårfine og ud
sprerrede grene. 
Navnet konstrueret 1793 af en gammel benrev
nelse (med ukendt oprindelse) til hirse; majgrtes 
1903, skyggegrtes SSjrelland (1). 
Strået egnede sig godt til finere flettearbejder, 
fr\!lene kunne give et br\!ldmel i mangeltider; lug
ten fordrev m\!11 (1796; 2). Anbefait:s 1877 til 
parker og Iunde; redes af h\!lns og fasaner (3) . 
Fr\!lene er givet burfugle (4) . 

LITTERATUR: (1) 689 2,72f; (2) 739 517f; 398 
1821,73; (3) 784 52; (4) 622 142. 
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