
af (Roskildeegnen; 1), når grresset - som for
hen meget brugt - blev sat i en flaske eller vase 
bag familiebilleder, i vinduer etc. om vinteren. 
Store buketter stod på dragkisten i nresten alle 
bondehjem; en tur på engen for at sanke 
hjertegrres var lige så festlig og selvfplgelig som 
npddeturen i september (2). Den eneste stuepynt 
på Lresp o. 1910 var tprret hjertegrres (3); det 
kunne holde »evigt« (Rpmp; 4). 
En lille buket hjertegrres ombundet med silketråd 
blev lagt i et bindebrev (s. 214) skrevet på Ham
mershus 1786 (5). I Salling o. 1900 gav unge 
mennesker hinanden en »krerestebuket« af hjer
tegrres og forglemmigej vedhreftet et lille vers: 
Krerlighedsgrres, • hjerter ringler af glrede, • her 
for min lille ven (veninde) jeg kvreder • med krer
lighedsbuket (6), jf. perleven Spnderjylland. 
Sammen med moden havre og hvide kunstige 
roser kom grresset i brudebuketten (St. Lyngby 
ved Frederiksvrerk 1875; 7). - Det blev anbragt 
i gravkranse af mos (Spnderjylland; 8), med 
tprre evighedsblomster og vedbend fra skoven og 
da kaldt farvel-hjertegrrEs (Bornholm; 9). 

Var kreret rpdt af hjertegrres, kunne hpet kpres 
hjem (Bording ved Silkeborg; 10). 

~rmrnhe ®r~SJhuhetter. 

»Evighedsbuket« sarnrnensat af forskellige tprrede 
grcesser. lllustreret Tidende 17-10-1869. 

LITTERATUR: (1) 107 1946; (2) 914 1,247; 358 36; 
462 39; (3) 634 17923; (4) 634 12951; (5) 449 1933, 
20; (6) 107 1950; (7) 497 2,1950,60f; (8) 634 12456 
(Skrave s.); (9) 449 1944,31 og 1947,25; (10) 328e 
119. 

PROSA OG POESI 

Grresset med de bitte skrellede hjerter, der hang 
dirrende på en trådtynd stilk Ellen Raae (1), så 
besnrerende, så brevende, sitrende blpdt som 
rengstelige, omsorgsfulde hjerter ... fint og ynde
fuldt lpfter det sig på sine spinkle strå ... hjerte~ 
grresset er engens sjrel (2). Ligesom et menneske
hjerte kan skrelve selv ved en ringe angst eller 
ubetydelig glrede, således skrelver de små hjerter 
for den sagteblresende sommervind og kommer 
fprst til ro, når planten dpr. Jens Jacob Jensen 
(3). - De spde blomsterhjerter skrelver let, · 
snart i det rpde, snart i violet · fortoner deres 
fine årenet. • • Og nrensomt bryder jeg det 
ranke skaft, • der er så spredt og dog så sprendt 
af saft, • så blpdt at stryge på som flpjl og taft 
Olaf Andersen (4). Rosenslyng om oldtidshpje, 
• aksets dne i aftensvale, · hjertegrres på blpde 
skrrenter • - gem de minder i dit sind Lauritz 
Larsen (5). Der gror hjertegrres på graven · der, 
hvor de engang har lagt mig Hansigne Lorentzen 
(6). Ak hjertegrres, hvad vi! du på en klode, · 
hvor blodet gpder grpften, hvor du gror, · mens 
lrerde skriver vrerker om det gode? Johs. Boolsen 
(7). Jeppe AakjrEr udsendte 1927 digtsamlingen 
»Hjertegrres og .tErenpris«; selv hjertegrressets 
tusind dvrergebjrelder • nervpst men sikkert om 
forandring melder (8). 

LITTERATUR: (1) 735c 96; (2) 462 39; (3) 151 12, 
1938-39,735f; (4) 27e 22f; (5) 529c 115f; (6) 554 43; 
(7) 88 13; (8) 1002c 138. 

Rapgrres, Poa 
Almindelig, Enårig og Eng-Rapgrres, Poa trivia
lis, annua og pratensis, er alle meget alminde
lige. Toppens tret taglagte småaks har avner med 
en svag kpl på rygsiden. 
RapgrrEs af norsk dialektord rape = små busk
vrekster, jf. oldnordisk hrapi for dvrergbirk og 
jysk rappe om gren af lyngbusk; jrEnpje 1793 
konstrueret med betydningen 'planten til krea
turers fryd' (foderplante); mrEldgrrEs 1799, for
leddet sigter til blomsterstpvet, jf. mreld om has
sel- og bpgerakler, mrelde bd. 2; fuglegrrEs Him
merland, gråspurve skal holde srerlig meget af 
frpene; jrEller Mors, måske af dialektord med 
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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« 
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