
Hph(/>st med le. Tegning af Frants H enningsen i 
Ude og Hjemme 19-12-1880. 

voksende i for fugtig jord efterhånden blev til 
hejre, og at den omvendt forvandling indtraf, 
når hejren var sået i hjiSj og sund jord (1). »På 
mange agre vokser den undertiden i sådan 
ma:ngde, at ikke alene landmanden har grund til 
at ta:nke, men også la:rde og erfarne ma:nd selv 
er kommet på den mening, at sa:den bliver ved 
vådt vejrlig til hejre, og denne kan igen i et godt 
år forandres til god sa:d« (1761; 2). - På grund 
af sin tidligere modning kom hejren ofte til at 
dominere over rajgra:sset o.a. arter i a:ldre tiders 
gra:s- og hjiSmarker, men det blev forklaret med, 
at »gra:sserne udarter og bliver til hejre« (3). 
LandjiSkonomer var dog fra midten af 1700-t klar 
over årsagerne: udsa:den indeholdt na:sten altid 
hejre, og dens fr!iS kunne bevare spireevnen i 
flere år; lå de dybt, kom de ved ny bearbejd
ning af jorden frem, spirede og fik overtaget en 
våd og kold sommer. »At rug skulle kunne for
vandle sig til hejre, som den mindst oplyste 
landmand har troet, er falsk og strider såvel 
mod naturens gang som de i denne henseende 
anstillede forsjiSg« (4). 

LITTERATUR: (1) 514 1,1839,63; 228e 3,86; 825 
52; (2) 696 115f; (3) 783b (Loll.); 519 31; (4) 739 1, 
1796,555. 
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Hundegrres, Dactylus glomeratus 
er med sin ensidigt vendte top af småaks hobet 
ta:t sammen i »njiSgler« let kendelig fra de jiSvrige 
danske gra:sser. Vildtvoksende og dyrket over 
hele landet. 
Forleddet i hundegrres 1795ff skal sikkert be
tegne noget nedsa:ttende om den grove, stive og 
hvashårede plante (i forhold til mange andre 
gra:sser); en a:ldre förklaring ha:ftede sig ved, at 
hunde undertiden a:der dette gra:s og får op
kastning bagefter (1), jf. nedenfor. Hvasgrres 
1767-1865, n~gleaks 1793-1804 konstrueret; 
fingergrres 1857, blågrres Silkeborgegnen, bla
dene er blegt blågrjiSnne; kromand MJylland sig
ter vel til de store grove tuer (2). 

LITTERATUR: (1) 739 1,545; 880 1809,91f; (2) 689 
1,465. 

DYRKNING OG ANVENDELSE 

De fleste af 1700-t's forfattere betegner hunde
gra:sset som va:rdiljiSst; det »kan ikke komme i 
betragtning til dyrkning« (1796; 1). V ed en fejl
tagelse fik herredsfoged og justitsråd CarjiSe i 

Hundegr<es. (Es). 
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Randers 1797 leveret en portion hundegrresfrS'l i 
stedet for rajgrres; han dyrkede det flere år, 
brugte halmen som kvregfoder og mente det gav 
mere mrelk end efter klS'lver (2). De gode erfa
ringer til trods förblev hundegrresset nresten upå
agtet de fS'llgende 70 år; fS'lrst efter 1870, da der 
blev behov for flerårige grresser, vandt det 
stS'lrre udbredelse (3). Det fS'lrste frS'l til udsred 
solgtes 1887 (4), og nu dyrkes arten alm. som fo
dergrres og til frS'lavl, det sidste navnlig i stS'lrre 
landbrug; arealet var 1958 9.526 ha, 1967 5.752 
ha og udbyttet 5.170 t. 
Halmen anvendes ofte til trekning, forhen (i Jyl
land) til finere kurvebinding (5). - Landt oplyser 
1800 fra Frer9lerne, at stråene er gode til trekning 
(6), men det må vrere en misforståelse, da hunde
grres nreppe har vokset på 9lerne (7) . 
Blade og friske r9ldder åbner tilstoppede ind
volde og renser blodet (1795; 8). 
Når hunden reder hundegrres (eller andet grres), 
bliver det regnvejr (9) eller nogen skal dS'l (Sles
vig; 10), sker det i varmt vejr, vil en torden 
trrekke op (11), men »sagnet om, at dette skulle 
betyde regn, er ugrundet« (1). 

LITTERATUR: (1) 739 1,545; (2) 662 5,1818,123f; 
(3) 510 3,168; 191 2,286; 934 1876.1,672; (4) 443 
274; (5) 854 4,1936,65; (6) 518 178; (7) 94 4,1870,66; 
751 144f; (8) 925 223; (9) 466 164; 228e 2,108 (kat) 
jf. 4880 152; (10) 891 3, nr. 670; 482b 1870 nr. 1648; 
(11) 783b. 

HAL VGRJESSERNE adskiller sig fra grresfamilien 
fS'lrst og fremmest ved at have marvfyldte og 
hele (ikke hule og leddelte) strengler, som ofte 
er trekantede. Blomsterne er samlet i aks og 
omgives af taglagte skrel; aksene er gerne yder
ligere samlet i stande. De fleste arter gror på 
fugtige lokaliteter. 
I ikke-botanisk litteratur er »siv« og »flreg« ofte 
frellesnavn til moseplanter, bl.a. kogleaks, siv og 
svrerdlilje; der råder derfor nogen usikkerhed 
med hensyn til en del af det etnobotaniske stofs 
placering. 

Kogleaks, Scirpus 
Navnet er konstrueret 1793, de tykke brune aks 
kan ligne små grankogler; komule 1793ff Jyl
land. 

S0-KOGLEAKS, Scirpus lacustris, kranser sammen 
med tagrS'lr de fleste s9ler og åer og kan blive 
over 2 meter h9lj. 
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Ravl 1511ff Jylland måske til revle i betydnin
gen trreliste, lregte, i så fald vel med relation til 
de mange rette ugrenede og parallelt stillede 
strengler i en tret bevoksning; s(Jgrces isrer om de 
tykke runde, indvendig svampede strengler til 
flettearbejder; pudesiv VJylland efter anvendel
sen, se nedenfor. 

STRAND-KOGLEAKS, Scirpus maritimus, har skarpt 
trekantede, 20-100 cm hS'lje strengler og vokser 
på mange strandenge. 
Strandsiv 1770-1821, havsiv 1775-1821, tregrces, 
treklov, mcege og skcers(Jde VJylland, de kisel
holdige strengler er skrerende, de sS'ldlige blade 
redes af kS'ler; hannik SVJylland med uvis be
tydning (1). 

TUE-KOGLEAKS, Scirpus caespitosus, danner trette 
tuer af 10-25 cm hS'lje, rette, i alle retninger stil
lede strengler. Alm. i jyske hedemoser, men sjrel
den på 9lerne. 
Mosesiv slutningen af 1700, mosetot Horsens
egnen o. 1870, mosegrces N og SJylland, drag
grces VJylland, se kreruld s. 166. - Frer9lerne: 
skuagras eller skusgras, sev o. 1780 (2). 

LITTERATUR: (1) 689 2,555-60; (2) 751 157. 

Strand-kogleaks. (EH). 
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