
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). 
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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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Gade i Thorshavn på Frerr/)erne, hvor husenes tagbeklredning er grrestr/)rv. Trresnit af V. Dahlerup i Illu
streret Tidende 10-3-1867. 

skal man kende en karl fra en dreng (o. 1850; 
6); (padde)rokker og bukkeblade kan man hugge 
af med en bS?Sgelregte, men katteskreg de kan 
dukke en karl (7); bukkeblad · gS?Sr de små 
drenge glad', katteskreg og hvine (hvene) • får de 
gamle karle til at grine (8); krageti:eer (skjaller) 
og bukkeblade, de er minsrel svrert grres at slå, 
men jyden har noget, han kalder katteskreg, det 
kan man kun slå af med en bS?Sgevognskrep (9). 

LITTERATUR: (1) 689 2,103f; 739 1,503; 398 1821, 
62; 148 4,417,609; 5,10,214f og 6,31; (2) 751 217; (3) 
328e 87,119,143,189f; (4) 107 1940; (5) 520 61; 228e 
2,112; (6) 488d 561; 955 1918,81; (7) 328e 120 srnl. 
830 3,105; (8) 488g 1,40; (9) 488d 488. 

KAMGRAJS, Cynosurus cristatus, hanekamgri:es 
1688-1877; de golde småaks over for frugtbare 
minder om en rede- eller hanekam. Almindelig 
på enge og grresmarker. - Var bedst egnet til 
fåregrresning (1877); anvendes nu i blanding 
med andre arter til grresplrener og bidrager vildt
voksende til afgrresning. 

LITTERATUR: 689 1,457; 784 135. 

88 

Rajgrres, Lolium 
har toradede aks med småaks, der vender kan
ten mod aksen; hos ALMINDELIG RAJGRiES, Lo
lium perenne, er de uden stak, medens den hS?S
jere (30-70 cm) ITALIENSK RAJGR.-ES, Lolium 
multi/forum, har lrengere aks og stak på de mere 
udspilede småaks. Den enårige GIFTIG RAJGRiES, 

Lolium temulentum, er stift opret og brerer lang
stakkede småaks. 
Rajgri:es 1769ft (også radgri:es 1877ff) af engelsk 
raygrass 'ruggrres', rent rajgrresfrS?S ligner rug; 
vild hejre 1688, falsk hvede, falsk rug 1769, mu
sekorn o. 1700, rottesvingel 1770, rotter og mus 
reder gerne dette grres; engelsk gri:es SFyn, kom 
som kulturplante fra England hertil; lykkegri:es 
NSjrelland, brugt som orakel, se nedenfor (1). 

ALM. RAJGR.IES var vistnok den fS?Srste grresart, 
der blev dyrket hos os, idet man forhen lod grres 
til tS?Sjring eller hS?S »komme af sig selv« på hvi
lende agre eller såede »hS?SfrS?S«, dvs. bundfaldet 
fra ladehS?Set og i hS?Sstvognen. Dyrkningen be
gyndte o. 1775. En landmand på Nyborgegnen 
skrev 1787 efter 100 pund frS?S fra Nr. Bjert ved 
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