
Stakke af hpstede tagrpr. (ES). 

Tagr0r, Phragmites communis 
er med indtil 4 meter hs,ije strå vor sts,irste grres
art; bladene skarpkantede, lancetformede, top
pen blålig eller ms,irk-violet. Alm. i ss,ier og tprve
grave, hvor det ofte danner store krat. 
»Tagrs,iret er bambusskoven i Danmark. Den, 
der en stille varm sommerdag har vreret med til 
at stage sig frem ad de smalle kanaler i den 
trette rprskov, har ikke kunnet undgå at fs,ile 
noget af tropeskovens srelsomme, eventyrlige 
tryllemagt« (1). 
Tagrpr 1793ff anvendt til trekning; tag allerede 
hos Saxo Grammaticus o. 1200, der gengiver et 
fra o. 500 e.Kr. stammende sagn, i pvrigt litte
rrert fra 1821, men i mange (navnlig spnderjyske) 
marknavne 1200ff; rpr o. 1450ff, i talrige sted
navne, f.eks. Rs,irtang 12llff i Tikpb sogn NSjrel
land. Rs,irkrer 1272ff ved Tpnder, Rs,irbrek 1312ff 
Lolland, 1315ff NSjrelland, Rprvig o. 1370ff 
Holbrek amt 1438ff 0Fyn, 1471 0Jylland; mose
rpr o. 1700ff, preg o. 1700 lån fra eller frelles
navn med siv, svrerdlilje m.fl.; hvasrpr 1795, blå
tag 1806ff, Jylland; rprtag 1821ff Jylland, sten
rpr 1877ff perne s. f. Sjrelland, sigter til de hårde 
strå; isrpr Slesvig og istag Sjilnderjylland, hjilstes 

bedst på tilfrosne moser; bentag Mpn, spole, 
spolerpr Bornholm anvendt ved vrevning, se ne
denfor; nynne og hvislerpr VJylland, til bprns 
musikinstrument eller fordi toppen »hvisker« i 
blrest; blemje Ms,in, til jysk blamme om at give 
et uroligt lysskrer (når rs,irskoven bplger for 
vinden); siv, flreg, silketop, -siv (2). 

LITTERATUR: (1) 462 117; (2) 689 2,232ff; 148 2, 
11,725; 5,519f; 8,73; 11,133 og 13,182. 

T fEKKEMATERIALE 

Stråene blev brugt til trekning allerede i yngre 
stenalder og bronzealderen (1). - I Thy mente 
man, at de skulle skreres med seg! på skrå, hug
get ret over med le gik planterne ud (1802; 2); 
trekkemanden skelnede mellem mose- eller blad
rpr, der var hpstet med bladene og derfor mere 
besvrerlige at arbejde med end almindelige rpr og 
isrpr skåret uden friske blade på tilfrosne mose
huller og mergelgrave (3). I Jylland blev isrpr (4) 
om vinteren hpstet med et hp-leblad anbragt på 
to strenger til et slredelignende redskab, som man 
ljilb ind i rjilrskoven, og et rrekvrerk ved siderne 
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og bagved holdt de mejede strå opret (5), sted
navnet Skprsp 1492ff i Viborg amt betegner 'sp, 
hvor der ska:res rpr' (5b). I Kpbenhavns amt 
brugtes en sejle, et gammelt smalt leblad sat på 
skaft (6), på Lolland et bagudvendt savblad med 
stage i hver ende og mellem disse et par tva:r
sta:nger; når redskabet med stor kraft blev skub
bet hen over isen, kna:kkede rprene som glas; et 
rprneg skulle måle 24 tommer i omkreds (1908; 
7). Ved landegra:nsen (Rudbpl) hpstede man is
tag med seg! fra båd eller huggede det af med 
skovle, det hed skarfeltag 'skovltag'. Hvert 
knippe blev dyppet i vandet, så re bloes (blusset 
= avnerne) gik af; avnerne fiskede man siden 
op og brugte som bra:ndsel. Derefter blev stråene 
bearbejdet forneden med en kradser ;:>: pind med 
fire store spm, affaldet herfra brugtes til at fyre 
med. Om bundterne bandt man bånd af kalmus, 
og de solgtes i traver a 20 bundter (8). På Ha
derslev Dam kunne ved midvintertid en snes 
karle og drenge va:re beskreftiget med at skrere, 
binde og opba:re tagrpr (9). Den dag, hvor tag
rprene var hpstet, holdtes et rr/)rgilde (Middel
fartegnen: 10). 
I NSja:lland blev ta:kket med tagrpr og halm; 
f prst skulle man bro - lregge et tyndt lag tagrpr 
for at få et smukt tagska:g, senere brugtes ude
lukkende tagrpr, men der var altid halm foroven , 
holdt sammen af rygtra:eme (11). 
Hvo langhalm til sit tag ej har · og ingen har at 
vente • og intet har at kpbe for, • han rpr på 
sper hente. • Mod halm de dobbelt styrke har, · 
at bro med er de gode, • i tagskreg de og smukke 
står, • som fpr i vandet stode (1670; 12). 
Et tag af gode rpr, lagt med omhu og solidt bun
det, kunne holde 40-50 år eller tre gange l.en
gere end et rughalmstag (13); når det derefter 
blev taget ned, de rådne ender hugget af, stpdt 
ret og atter pålagt med den anden side udad, 
kunne det ligge ca. 30 år til (14). 
Gode rprmoser gav ejerne en betydelig indtregt, 
ofte samme eller stprre end et tilsvarende areal 
god ager med korn - 30-35 traver a 20 neg pr. 
td. land solgtes for op til 400 kroner (1896; 15). 
Hele NSjrelland hentede tagrpr fra den tprlagte 

Rr,/Jr hr,/Jstes fra båd i Utterslev mose. Rr,/Jrene afskce
res med segl i vandoverfladen. Foto: Dansk Fol
kemuseum, Brede. 

Bi/ledet overfor: Tagrr/) r. (ES) . 





Ttekkemanden breder negene ud. Foto: Dansk Fol
kemuseum, Brede. 

S~borg s~, således f~rtes 1846 1200 traver til 
Fredensborg, 400 til Helsing~r og store mrengder 
gipsr~r til hovedstaden. 
Fra o. 1840 og til ind i S0'erne blev udplantet 
tagr~r (16). Fors~g med plantning af ituskårne 
rodstokke og ligefrem dyrkning i t~rvemoser og 
udt~rrede nor omtales ofte i 1800-t's land~kono
miske skrifter (17). 
Nordens st~rste r~rskrer findes i VJylland, men 
som f~lge af afvanding bliver arealerne stadig 
mindre. Eftersp~rgselen er dog stadig stor, bl.a. 
til sommerhuse, og der eksporteres til det sydlige 
udland, således Harzen (18) . 

LITTERATUR: (1) jf. 719 6,1795,1- 9; (2) 999 68; 
(3) 379 12,1950-52,68{; 510 6,3; (4) 228e 2,31 ; (5) 977 
171; 1014 25,1932,30{; 399 2/2 1944; (5b) 148 9,68; 
(6) 1012 1930,92; (7) 551 23/5 1958; (8) 885 12,1935-
36,153; (9) 594 1,184; (10) 806h 121; (11) 941b 128f; 
941 19; 941/ 56f; (12) 301 88; (13) 739 1,1796,574; 
512 29,1896,317; (14) 512 3,1871,254; 379 12,1950-
52,69; (15) 510 6,3; 512 29,1896,317; (16) 263 1955, 
115; (17) 514 1852,385-87; 939 4,1857,lllf (Klinte 
s!'l i Odsherr. 1853); 8 191; 512 1878,159 og 1879, 
219,224,352,394; 939 1879,1,487-92; 277 8,1962-64, 
358f; (18) 236 nr. 2,1958; 795 nr. 8,1958. 

ANDEN ANVENDELSE 

Stråene lregges under gipsarbejder, med dem 
beklredes gavle og ydervregge mod regnsky], af 
gamle r~r flettes måtter, stolesreder, drekmåtter 

140 

R f) rbundterne fastsys med nål. Foto: Dansk Folke
museum, Brede. 

over mistbrenke og drivhuse (o. 1800; 1). I kyst
egne anvendes tagr~r endnu til murbeklredning 
mod vind- og frostskader, afbladet tagr~r til 
»r~rvrev« under kalkpus og gipslofter; de blev 
forhen opsprendt og fordelt med fingrene, men 
knyttes nu med ståltråd på specialmaskiner. 
Lange tagr~rmåtter bruges i gartnerier som driv
brenk- og vreksthusdrekke og lrehegn. Man har 
stillet dem i firkanter for at bryde vinden og 
standse sandflugt (SSlesvig; 2). 
Af gr~nne tagr~r flettede man hatte, vifter o.a. 
samt snoede bånd til kornneg; b~dkerne tret
nede kar med bladene, nogle steder blev gamle 
r~r brugt som brrendsel (3). 8- 10 centimeter 
lange strengelled kunne anvendes som spolepiber, 
spoler~r (Bornholm), spolepinde (NSjrelland) for 
h~rgarn, de blev også benyttet til artilleriets 
brandr~r (3, 4) . 
R~dderne (orveder) blev i Holmsland klit an
vendt til kurvefletning (5) og i dyrtider til br~d 
(6). 
Med toppen kunne linned farves blåt (7), uldgarn 
gr~nt, gult, stålgråt og sort (8). 
»I år, hvor fodermangel indtrreffer, bliver mangt 
et lres t~rt r~r skåret i hakkelse til bondens plov
heste, og de trives vel derefter«; ved Svinninge i 
Odsherred udgjorde vissen tagr~r en vresentlig 
del af b~ndernes hestefoder om vinteren (1802; 
9) . Under 2. verdenskrig (1944) gav gr~n tagr~r 
et ret godt kreaturfoder (10). 
R~dderne med honning som omslag, der trrekker 



»lernalderhuse« med rr/)rtag. Det arki:eologiske Forskningscenter, Lejre. (Es). 

torne og pile ud af kroppen (o. 1450; 11). Om
slag af knuste rodskud uddrager torne og pile af 
sår; blandet med eddike og pålagt stiller det lren
desmerter og lemmer af led; de knuste blade som 
omslag stiller »den vilde ild« (hudsygdom) 
(1546ft; llb). Roden renser sår og fjerner ar ef
ter b!,'lrnekopper (1648; 12). - Roden driver krel
vekoens efterhyrd (13); gives i foder til stivbenet 
hest efter indbindingen (14). 
På et rodstykke lukket af led blev det yderste 
tykke lag fjernet så forsigtigt, at kun den ind
vendige tynde hinde sad tilbage; membranen fik 
en lille rift, og når barnet holdt munden tret ved 
og nynnede, !!,'.Id det forstrerket som fra papiret 
på en redekam. Instrumentet hed i Jylland en 
nynneflr/)jte, skri:ebe eller (Harbo!,'lre) et hvistel
rr/)r, på Lres!,'l nynne, i Vendsyssel nunnier (15). -
Gnidestokken i rumle- eller gubbepotten til nyt
årsaften var gerne en tagr!,'lrstrengel; den sad 
midt i en udsprendt svineblrere, og når fingrene 
vredet med spyt blev gnedet op og ned, h!,'lrtes 
en hu!, rumlende lyd (16). 
Et afplukket bladskud rulles op, bladspiralen in
deni fjernes, når der blreses kraftigt i den af
brrekkede ende, h!,'lres en pibende lyd (NSjrel
land; 17). - Strenglerne tjener som puster!,'lr, 
flitsbuepile og til srebebobleblresning. - Spidsen 
af et stort blad b!,'ljes gennem hul i midten af 
samme blad, så den forneden danner »k!,'.11« og 
bladkrumningen »sejl« på en lille båd (17). -
Jordstrenglerne blev til pyntekreder om b!,'lrns 

hoved og arme eller over brystet (NVJylland; 
18); den store m!,'lrkviolette og silkeglinsende top 
er »fjerdusk« i drenges hue (17). - Topskud ryk
kes op og dets nedre bl!,'Jde og lidt s!,'ldlige ende 
spises eller tygges (Lres!,'l; 19). Også den !,'.Ivrige 
del af den sukkerholdige jordstrengel er blevet 
spist af b!,'Jrn (18). 
Man kunne begynde bagningen, hvis ovnvarmen 
antrendte en lysepind af 3--4 t!,'lrre tagr!,'lr bundet 
sammen med trellevredet snor og med trendstik
ker stukket i toppen (20). 
Den smukke og uforgrengelige top har vreret en 
hyppig glas- og vasepynt om vinteren (21). 

LITTERATUR: (1) 696 1761,74; 739 1,1796,574; 398 
1806,108 og 1821,81; (2) 969 1788,46; (3) 739 1,574f; 
398 1806,106; (4) 92 3,1908,24; 497 1,1949,14; 228e 
2,812 (Vends.); (5) 228e 2,761; (6) 398 1821,81; (7) 
258 1943,146 (1686); (8) 728c 4,1768,262 (Djursl.); 
378 8,1916,154 (1743); 576 4,1799,399,403; 57c 2, 
1810,106; 946 21; (9) 653 1802.2,189; jf. 784 1877,65; 
(10) 399 2/2 1944; (11) 348b 48; (llb) 841; (12) 697 
173; (13) 739 1,1796,575; (14) 83 100; (15) 4881 673; 
228e 2,703 og 3,323; 903 120; 634 17923,14332; (16) 
877 1,1943,149; 644 181; 228e 1,137,512; 941e 19f; 
339 249; 547 jan. 1954; 1009 2,1943-46,307; (17) 107; 
(18) 903 120; (19) 634 17923; (20) 854 12,1943,115; 
(21) 783b. 

PROSA OG POESI 

Tagr!,'lrenes trette skov med vajende fjerbuske i 
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toppene - vore si;,bredders repra:sentanter for 
tropernes bambusjungler J. 0. B(f)ving-Petersen 
(1). - Stien langs med den lave bred · dukker sig 
bag det gr!i\nne pauser, • og bladene vifter som 
ra:kker af faner • fra de urolige, rejste !anser - • 
som red her et regiment ulaner Aage V. Reiter 
(2). 

LITTERATUR: (1) 118 164; (2) 761d 42. 

FJ0jlsgrres, Holcus lanatus 
har som navnet (1796ft) antyder overalt en ta:t 
bl!ild behåring; den smukke ta:tblomstrede top 
er svagt r!i\dlig til violet, sa:rlig i den ene side. 
Meget alm. på enge, gr!i\ftekanter, dyrket jord og 
åbne steder i skove. 
Låddengrtes 1688-1837, hestegrtes (også til sla:g
ten Holcus) 1795ft er vistnok nedsa:ttende, da 
heste na:ppe reder det ret t!i\rre grres; honning
grtes 1795-1871, strået indeholder en s!i\d saft; 
holkegrtes 1806-21, af holk = skede, jf. s. 101, 

131, eller dannet af slregtsnavnet Hokus; luse
grtes Jylland måske fordi småaksene let falder af 
sam »h!i\lus«; midsommergrtes Falster, kås VJyl
land, se hvene s. 136 (1). - Frer!i\erne: bosgras, 
bos = affald fra h!il; frtegras 'fr!i\gra:s', man tog 
fr!,'S til at så i f!,'Srste års grresmarken (2). 

LITTERATUR: (1) 689 1,721; (2) 751 37,58. 

DYRKNING 

Fl!,'Sjlsgra:sset er kommet til landet f!,'Sr agerbruget 
(1). Det har aldrig spillet nogen st!,'Srre rolle som 
kulturplante, men anbefales 1797 til dyrkning 
(2), og 1799 havde bonden Jens Chr. Degn i 
Vendsyssel samlet fr!,'S af vildtvoksende planter, 
som han såede i blanding med b!,'Slget bunke, rap
gra:s og hvene. Det vandt stort lokalt bifald, og 
efter dyrknings- og fodringsfors!,'Sg blev fl!,'Sjls
gra:sset i gra:sblandinger omtalt som fortrinligt 
såvel til afgra:sning som h!,'S (3), isa:r velegnet 
som kva:gfoder på lette jorder, f.eks. de jyske 
heder (4). Det blev anvendt til gra:sning i Sor!,'S 
amt 1819 og senere (5). 0 . 1830 dyrkes fl!,'Sjls-

Fl(f)jlsgrces i blomst. (ES). På siden overfor: Blomstrende draphavre. (N). 
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