
M anna-Spdgrres 
fra Simon Paul/is 

Flora Danica, 1648. 

betydningen halvstiv eller brevrende (når man 
trreder på grrestuen), Lakes grces Thy (sml. s. 
144), tottegrces NFyn (1). - Grpnland: ivik (til 
Engrapgrres og andre gra:sser) (2). 
Enårig rapgra:s er rimeligvis indsla:bt af menne
sker i yngre stenalder (3) og omtales 1796 som 
»en af vore almindeligste gra:sarter«, men dyrkes 
ikke (4). - Eng-rapgra:s blev dyrket i Danmark 
siden o. 1800, dog aldrig i stprre udstra:kning; 
sammen med Alm. rapgrres udgpr det som vildt
voksende en va:sentlig bestanddel af gra:sning 
på enge og marker og giver godt hp. Anvendes 
desuden i frpblandinger til plrener, sportsplad
ser etc. Arealet til frp 1967 var af Alm. rapgra:s 
2.343 ha, udbyttet 1.805 t. og af Eng-rapgra:s 
hhv. 5.020 og 4.492. - Stråene af Sump-rapgra:s 
(Poa palustris) har va:ret anvendt til negbånd 
(Fredericiaegnen 1767; 5). 

LITTERATUR: (1) 689 2,286f,289; (2) 521 176; (3) 
443 372; (4) 739 540; (5) 977 170. 
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Manna-S0dgrres, Glyceria fiuitans 
gror i og ved stillestående vand (dambredder, 
gadeka:r, grpfter etc.), har 30-80 cm !ange strå, 
der Iigesom bladene ofte flyder på overfladen, 
og lang fågrenet top med smalle småaks; frpene 
små, lysegule og glinsende. Pundet i alle egne, 
synes forhen at have va:ret sa:rlig udbredt på 
Lolland og Falster (1). 
S(/Jdgrces 1838ff; planten og navnlig frpene suk
kerholdig; soppe-, suppegrces 1622-1838, Sja:1-
land ca. 1940, af soppe = lavvandet pyt ag/eller 
fordi frpene blev brugt til en ma:Ikesuppe; man
nagrces 1648ff (dansk manna 1806) - bena:vnel
sen manna og mannagryn Lolland 1826ff til 
frpene er lånt fra den i 2. Mosebog 16,4ff og 
4,11,6-9 omtalte prkenspise, hvormed denne 
plante ellers ikke har nogen forbindelse; de 
»mannagryn«, som nu forhandles, er fremstillet 
af hvede- eller kartoffelstivelse. Mannakorn og 
grceskorn 1758-1880, Falster; gåsegrces 1775-
1838 og andegrces 1838 fordi vandfugle gerne 
reder fri;Sene; manna-svingel 1793-1837; himmel
dug 1798 vel med relation ti1 bibelhistorien, se 
ovenfor; polsk manna 1891, frpene blev samlet 
og spist også i Polen og 0stpreussen og indfprt 
derfra; flydegrces Mors 1811ff, Thy, Vendsyssel, 
Fyn; pytgrces Mors, sivgrces 0stfyn (2). - Fa:r
perne: mannagras ca. 1780 (3). 

LITTERATUR: (1) 697 386; 124 1,40; 398 1806,89; 
(2) 689 2,664f; 634 12164; 942 67; (3) 751 112f. 

lNDSAMLING 0G FORARBEIDNING, 

NlERINGSMIDDEL 

Manna-spdgra:s hprer sammen med marehalm 
og måske hja:lme ti1 de få vildtvoksende gra:s
arter, der i Norden har tjent som grpd- og brpd
korn. I 1600- og 1700-t udfprtes årligt store 
ma:ngder indsamlede frp eller gryn heraf fra 
Danzig til 0stersplandene, hvor man brugte dem 
i »kpkkenet og til redendes spise og vare, hvilket 
noksom kan forstås af dets navn [manna] ... 
kvinderne kan deraf berede sig en Iiflig og vel
smagende grpd« (1648; 1). Godt et århundrede 
senere (1769) ha:vdes, at »disse gryn er lige så 
gode som sagogryn formedelst deres behagelige 
smag«; formalede gryn blev anvendt til brpd og 
bagvrerk (2); kogt med ma:lk eller vin fik man 
grpd og supper (1796; 3). 1821 kaldes frpene 
endog »de kostbareste af alle de fri;S, som af 
gra:sarterne anvendes til menneskefpde« - de 
bruges »som bekendt til mad«; »grynene spges 
med stor bega:rlighed formedelst deres velsmag, 
fedme og drpjelse til va:lling, grpd og vinsuppe« 



(4). 1838 hedder det, at »mannagryn er en for
trreffelig nrerende og sund f~de for mennesket, 
og man kan med rette srette dem ved siden af 
den langvejs forskrevne sago, såvel i smag som 
nreringsstof, når den bruges i husholdningen, 
ligeså kan man male mel af mannakornet, af hvil
ket man bager fortrreffelige br~d og kager« (5) . 
Ludvig Holberg fortreller i sin Danmarks og 

Norges Beskrivelse 1729, at man får mannagryn 
fra Falster, og i en indberetning fra Nyk~bing 
F. amt 1735 hedder det, at »visse åringer efter 
vejrligets beskaffenhed falder ... en del manna
kom« (6). 
Omkring midten af 1700-t samles fr~ene navnlig 
på Falster, hvor de giver husmrend og b~nders 
tyende en god indtregt; sine år betales en rigs-

Drengene slås om vcellingen. Mannagrpd var en eftertragtet lcekkerbidsken. Maleri af Peter Cramer. Sta
tens Museum for Kunst. 
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daler skreppen; fra Lolland og Falster udf!,:lres 
»nogle mannagryn« (7), medens store mrengder 
f!,:lres fra Danzig til K!,:lbenhavn, men »i hense
ende til st!,:lrrelsen og godheden kommer de in
genlunde i lighed med vore egne Lollandske 
Mannagryn« (8). 
På Lolland samles manna isrer omkring Vester
borg og i Engestofte sogn; h!,:lsten udf!,:lres som 
handelsvare (1767; 9), årligt dog ikke meget over 
50 lispund = 400 kg (1776; 10). Endnu 1794 
skrives, at »Falster frembringer velsignelse af 
manna og frugt« (11), og omtrent samtidigt be
taltes 7 mark skreppen (12). 
Ved 1800-t begyndelse var indsamlingen og for
arbejdningen stadig en erhvervsartikel for fattig
folk på de to !,:ler (13), men der udtrykkes frygt 
for, at den populrere spise skal blive en mangel
vare. Fra Falster oplyses 1806, at »nogle hus
mrend sysler med at samle mannafr!,:I, som afsret
tes til k!,:lbmrendene; disse lader fattige koner 
rense fr!,:let og srelger grynene for 7 rgd. eller 
mere lispundet. Tilforn havde man mannagryn 
for den halve pris, men fr!,:let bliver vanskeligere 
at skaffe med mosernes udt!,:lrring«. »Manna
fr!,:lets samling og reng!,:lring har vreret en for
tjeneste for daglejere og husmrend med deres 
familie, men den fortjeneste bliver år for år ube
tydeligere, dels fordi bonden ikke tillader fr!,:lets 
afslåning, da grresset nedtrredes, dernrest aftager 
denne grresart, da vandet siden udskiftningen 
overalt afdrrenes og deslige moser og våde enge 
som f!,:llge af bedre jordbrug forsvinder« (14). 
Andetsteds skrives, at »mannagryn, denne frem
bringelse, som Lolland og Falster hidtil har ydet 
i ypperste godhed og langt bedre end den polske, 
er i år ikke til at erholde, da den t!,:lrre sommer 
gjorde stor skade på mannagrresset. Det er endog 
at befrygte, at denne grresart med tiden bliver en 
af de ting, som ikke ses, thi efterhånden som 
engene ved gr!,:lfter holdes frie for vand, for
svinder det redle mannagrres« (1810; 15) - »For
hen blev udf!,:lrt en mrengde mannagryn fra Lol
land og Falster, men i den sildigere tid har denne 
handel aftaget, da disse !,:ler formedelst at man 
har udt!,:lrret mange moser nu ikke frembringer 
så stor mrengde af dette grres« (1821; 16). 
Få år senere (1838) har den lollandske manna 
»desvrerre nresten kvredet sin svanesang til skam 
for de jorddyrkere, der af dette nyttige grres 
kunne skaffe sig en produktion, som ville g!,:lre 
det land rere, der lod sin flid efter planten, og 
dette kunne navnlig lollikerne; thi på intet sted i 
Europa trives vistnok bedre manna end på !,:len 
Lolland, og om det i fysisk henseende har vreret 
fordel for lollikerne at kvrele mannagrresset ved 
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at udt!,:lrre deres moser, bliver sp!,:lrgsmål under
kastet. Men at de har beskåret Danmark en reel 
indtregt af den sum, der kunne indkomme for 
mannagryn, er vist« (5). 
I Maribo amts beskrivelse 1844 (17) nrevnes 
blandt landbrugets bierhverv hverken indsamling 
eller salg af mannagryn, som på det tidspunkt 
må vrere helt oph!,:lrt. 
Uden for Lolland-Falster var mange folk uvi
dende om og diskuterede disse gryns herkomst. 
»Jeg har tit måttet forundre mig over«, skriver 
Johan Paulli (7), som fra ca. 1770 var lrege i 
Nyki,;bing F. »hvorledes ellers fornuftige folk 
har haft deres tanker om, at de faldt ned [fra 
himlen J « ... andre men te, at det var et srerlig 
slags korn, som blev sået og h!,:lstet, »men kunne 
ingenlunde bekvemme sig til at tro, at det er et 
grres, som af sig selv frembringer dette korn«. 
Han fortreller videre, at grr,eskornet h!,:lstes om
kring midsommertid f!,:lr h!,:lbj rergningen. Det rette 
tidspunkt fi,;les ved at gnide toppen gennem 
hånden. Under indsamlingen må man ofte stå 
i vand til livet. I dugfald tidlig morgen eller sen 
aften slog man med et finhullet sold eller en srer
lig hårsigte frem og tilbage mellem toppene, så 
fr!,:lene (der sidder meget l!,:lst) dryssede ned på 
soldet. Det kaldtes at stryge mannagrres. Fr!,:lene 
blev hreldt i en pose ved breltet. Beskrivelsen fal
der sammen med andre forfatteres (3, 4, 10, 18). 
Et par mennesker kunne på en time let samle en 
skreppe fri,; (3), men engens ejer holdt under
tiden vagt, fordi samlerne ofte trampede grres
set ned (10). 
Fr!,:lene blev bredt ud til t!,:lrring på et lagen i 
solen, på et loft e.a. vindblrest sted, dernrest ren
set for vedhrengende avner og stilke og endelig 
stampet, dvs. fr!,:lgemme og -binde fjemet med 
en st!,:lder i en stor firkantet trreklods med rundt 
hul i midten; omkring åbningen lagdes to fast
gjorte hatteskygger, som hindrede grynene i at 
springe op. Til sidst blev småsten og brandkorn 
pillet bort, mel og st!,:lv sigtet fra grynene; skulle 
de vrere smukt voksgule, fugtede man dem med 
vand og gned et stykke groft linned gennem 
bunken. 
En dygtig og flittig karl kunne daglig stampe 1 
skreppe rene gryn; specielle stampem!,:lller til 
mannagryn fandtes ikke på Lolland. Urenset var 
prisen ca. 4 mark, som gryn 14-16 mark pr. skp. 
(1776 ; 10) opk!,:lbt af omrejsende handelsfolk 
eller k!,:lbmrend fra Sjrelland. 
I 1700-t fors!,:lgte en tilflytter fra Lolland at få 
også bomholmerne til at samle mannafr!,:1 og 
stampe gryn, men uden held (19). Det blev fore
slået at unders!,:lge, om s!,:ldgrresset kunne forredles 



En bondekone giver sin datter af grpdfadet. Maleri af Peter Cramer, 1781. Statens Museum for Kunst. 



til »en meget s!lld, hekker og sund spise« (1798; 
12), og land9!konomiske skribenter mente, at det 
burde dyrkes, isrer til heste - »hvilket dog er for
bundet med vanskelighed, da det kun gror fro
digt, hvor der er stående vand« (3, 4). Af samme 
årsag gav det forslag, at Industriselskabet i Lol
lands stift og Det kgl. Landhusholdningsselskab 
med prremier skulle opmuntre til mannagrresavl, 
ikke noget resultat (20). 
Fr9!ene tjener i naturen som nrering for render 
o.a. fugle samt fisk, bl.a. foreller, men er også 
et fortrreffeligt husdyrfoder, som med begrerlig
hed redes af gres, h!llns, kvreg og svin (21). Grres
set kunne slås flere gange under vandet og bru
ges som staldfoder (22). Avnerne o.a. rester fra 
grynstampningen egner sig til fedning af svin og 
kapuner (7). »Giver man kreaturer, af hvilke 
man får mrelk, mannagryn at rede, så får mrel
ken en meget behagelig smag og er tjenlig til at 
lave de fineste oste af«, og avnerne blandet med 
brerme til svin g!Zlr dem »ikke alene hurtigt fede, 
men flresket er også ypperligt og man kan af 
sligt flresk få lige så gode skinker som de vest
falske, isrer når man vil fodre svinene med selve 
mannakrernerne« (1838; 5). 
Stråene af denne art og af H91j S9!dgrres (Glyce
ria maxima) er i Jylland og på Fyn blevet brugt 
til kornbånd (23), af 9!stfynske husmrend desuden 
til drekke på kartoffelkuler (24). 
Mannagr!lld er Jet ford9!jelig og kan »bl91dg9!re 
bugen« (1648; 25) . Grynene står opf!llrt i farma
kopeen 1772. 

LITTERATUR: (1) 697 386,388; (2) 36 5,233f; (3) 
7 39 1,1796,552f; ( 4) 398 1806,89; 189 1821,342; (5) 
718 164f; (6) 546 7,1919,2; (7) 677 1758,129,131,388-
95; (8) 696 1761,185 jf. 36 5,1769,233; (9) 728c 1, 
249f,253; (10) 764 1,20,511f; (11) 764 2,12; (12) 924 
1,1798,288; (13) 653 2,1802,180f; (14) 57b 2,82,703f; 
718; (15) 880 1810,23; (16) 398 1821,102f; (17) 318b; 
(18) 57b 2,1806,703f; 825 lO0f; (19) 942 67f; (20) 189 
1821,341-43; (21) 799 1775,41; 739 l,1796,552f; 398 
1806,89; (22) 653 1802.2,779; 398 1821,102; (23) 739 
1,1796,537; 398 1806,74; (24) 634 12164; (25) 697 
388. 

Svingel, Festuca 
Svingel-slregten er bladrige topgrresser med par
vise eller enkeltstillede topgrene og hvrelvede 
småaks. Den meget alm. ENG-SVINGEL, Festuca 
pratensis, har 30-60 cm h!llje strå; KiEMPE-SVIN
GEL, Festuca gigantea, i Iunde og krat bliver ind
til 1.20 m og har meget !ange, nikkende grene, 
mens R.0n SVINGEL, Festuca rubra, ved gr!llfter 
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og på enge har krybende jordstrengel og ofte 
r!lldlig top; STIVBLADET SvINGEL, Festuca duriu
scula, på overdrev og t9!rre baleker er h!lljere og 
stivere i bladene. 
Svingel 1793ft er oprindelig navn til Giftig Raj
grres 1622ft (s. 89), af svinge = dingle (som 
f!lllge af förgiftningen) (1). - Frer9!erne: lunda
sina (R!lld Svingel), af sina = gammelt vissent 
grres; gror hvor lundi (s9!papeg9!jen) yngler (2). 
Fr9!ene af Stivbladet Svingel er et godt påfugle
foder og Krempe-Svingel »et ypperligt fodergrres 
for heste og hornkvreg«, men anses for at skade 
får (1796; 3). 
Eng-Svingel blev f!llrst fra 1880'erne almindeligt 
dyrket i Danmark som kvregavlsgrres (4) og er 
fortsat hyppigt dyrket til grresning og h!llslet. 
Folk, som var blevet rasende, skulle have svin
gelkorn (denne planteslregt eller koriander? bd. 
2) sat på brrendevin (Skagen; 5). - Frer9!erne: 
b91m som lider af tarmluft eller hård aff!llring 
skal have et vandudtrrek af R!lld Svingel. Man 
kan pådrage sig en kl9!ende hudsygdom af at 
frerdes i fjeld, hvor planten gror (6). 

LITTERATUR: (1) 689 1,592; (2) 751 109 jf. 223; 
(3) 739 l,549,550f; (4) 191 2,286; (5) 161 1906/24: 
1178; (6) 752 35,99. 

Hejre, Bromus 
Rua-HEJRE, Bromus secalinus, udvikler ½-1 
meter h91je, kraftige og glatte strå med store 
gr9!nne småaks, som når de rystes i moden stand 
giver en ejendommelig rasten. BL0D HEJRE, Bro
mus mollis, er overalt tret og dunbl!lldt behåret, 
småaksene reg- eller lancetformede, mens AGER
HEJRE, Bromus arvensis, navnlig kendes på de 
tyndere topgrene og r9!dviolette eller hvidbrogede 
småaks. 
Navnet hejre er fra 1561 brugt om disse og an
dre grresarter og beslregtet med norsk hagr = 
hestehår, rimeligvis fordi nogle hejrer har !ange 
b!llrsteagtige stakke; måske i stednavnet Hejrede 
1374ft på Lolland; garse Bornholm 1755ft til 
skånsk gasse om hejrearter i korn. 

RuGHEJRE 1767ft, planten har vreret et meget 
almindeligt og ondartet ukrudt i rug- og hvede
marker, men er nu yderst sjrelden; hareurt o. 
1700, hejrehavre 1793-1877, rugsvingel 1877-
1914. 

BL0D HEJRE 1793ft, lådden hejre 1688-1900, 
havregnes 1819ft, Jylland, Fyn; dansk rajgrces 
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