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 forbundet med vanskelighed, da det kun gror frodigt, hvor der er stående vand« (3, 4). Af samme
årsag gav det forslag, at Industriselskabet i Lollands 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 begrerlighed redes af gres, h!llns, kvreg og svin (21). Grresset kunne slås flere gange under vandet og bruges 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 mrelken 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 vestfalske, isrer når man vil fodre svinene med selve
mannakrernerne« (1838; 5).
Stråene af denne art og af H91j S9!dgrres (Glyceria 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 farmakopeen 1772.
LITTERATUR: (1) 697 386,388; (2) 36 5,233f; (3)
739 1,1796,552f; (4) 398 1806,89; 189 1821,342; (5)
718 164f; (6) 546 7,1919,2; (7) 677 1758,129,131,38895; (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 parvise eller enkeltstillede topgrene og hvrelvede
småaks. Den meget alm. ENG-SVINGEL, Festuca
pratensis, har 30-60 cm h!llje strå; KiEMPE-SVINGEL, Festuca gigantea, i Iunde og krat bliver indtil 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 duriuscula, på overdrev og t9!rre baleker er h!lljere og
stivere i bladene.
Svingel 1793ft er oprindelig navn til Giftig Rajgrres 1622ft (s. 89), af svinge = dingle (som
f!lllge af förgiftningen) (1). - Frer9!erne: lundasina (R!lld Svingel), af sina = gammelt vissent
grres; gror hvor lundi (s9!papeg9!jen) yngler (2).
Fr9!ene af Stivbladet Svingel er et godt påfuglefoder 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 svingelkorn (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, Bromus mollis, er overalt tret og dunbl!lldt behåret,
småaksene reg- eller lancetformede, mens AGERHEJRE, Bromus arvensis, navnlig kendes på de
tyndere topgrene og r9!dviolette eller hvidbrogede
småaks.
Navnet hejre er fra 1561 brugt om disse og andre 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 hvedemarker, men er nu yderst sjrelden; hareurt o.
1700, hejrehavre 1793-1877, rugsvingel 18771914.
BL0D HEJRE 1793ft, lådden hejre 1688-1900,
havregnes 1819ft, Jylland, Fyn; dansk rajgrces

