
(3). Planten skal kunne modvirke mareridt (Sles
vig; 4) og vrerne får mod leverikter (5). 
Strengler, blade og brer (af Viscum album eller 
Loranthus europaeus?) er anf!llrt i farmakopeen 
1772-1850; på danske apoteker brugte man 
endnu 1922 en formelsamling med bl.a. mistel
ten i et middel mod epilepsi, dette »markgrev
indens pulver« fandtes på nogle apoteker så 

sent som 1950. 
Af brerrene koges med linolie og terpentin en 
fuglelim til fangst af isrer kramsfugle; kogt med 
ludsalt skal brerrene kunne give en god srebe (o. 
1800; 6). 

Hedelyng. 
Flora Danica, 
1777. 
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LITTERATUR: (1) 159 1904,26; (2) 637 1925,138 
efter 288 og 16; (3) 398 1806,879; (4) 919 26,1879, 
479; (5) 739 1,1796,639f; (6) 739 1,1796,639f; 182 

4.1,1806,216-18; 398 1806,879. 

POESI 0G PROSA 

En snylter, en rå proletar • sad rodfrestet dybt 
der hvor stammen bar ar. · En barkens alfans. 
Harald H. Lund (l); de hvidgr!llnne brer er matte 
i glasset som blinde fugle!lljne Christian Elling 

(2). 

LITTERATUR: (1) 561/ 19; (2) 213 153. 

Hedelyng, Calluna vulgaris 

Lav stedsegr!lln og strerkt forgrenet busk med 
små taglagte blade og i august-september op
rette klaser af r!lldviolette (sjreldent hvide) blom
ster. Karakterplante for de midt- og vestjyske 
heder, men også almindelig i NSjrelland og på 
Bornholm; gror i!llvrigt hist og her på sandbak
ker og i t!llrvemoser over det meste af landet. 
Lyng 1561ff, oldnord. lyng, frellesnordisk navn 
oprindelig knyttet til et terrren (evt. som sted
navn) og sikkert sigtende til lyngt!llrvens lethed 
(1); allerede i vikingetiden benrevnelse for denne 
og andre hedeplanter; i talrige gamle stednavne, 
således Lynge 1085ff NSjrelland, Lyngmose 
1158ff ved Tik!llb, N!llrlyng 1231ff ved Viborg, 
Lyngå 1255ff, Lyngballe 1323ff og Lyngby 
1313ff 0jylland, Lyngballe 1475 Vejle amt. 
Hede l594ff; SSlesvig, S!llnderjylland; brum o. 
1700ff; Himmerland o. 1870, om de affaldne 
blomster og blade, uvis oprindelse; i stednavne 
som Bromme 1212ff MSjrelland, Brumh!llj, 0-
Jylland. Hedelyng 1764ff, lynggrces og hedegrces 

NSlesvig 1781, hedekrudt o. 1863ff, S!llnderjyl
land, efterleddet = urt; kostelyng 1820-90 efter 
anvendelsen, jf. det botaniske slregtsnavn Callu
na fra grresk kallyno = udfejer, renser. Rappe, 

lyngrappe S!llnderjylland, se rapgrres bd. 1, i 
stednavnet Rappe 1832, 1912 Vilsbrek S!llnder
jylland; fårelyng Jylland, gejl Fyn, NSjrelland, 

vel oprindelig til gyvel (s. 201), skrub Falster, 
frellesnavn for grov vegetation. I kreltringsproget 
(Jylland) svamsnudskels. - Frer!llerne: lyngur. 

(lb). 

Lyngt!llrv blev i broncealderen ofte anvendt til 
opbygning af gravh!llje (2). Ved skiftet mellem 
bronce- og jernalderen (o. 500 f.Kr.) bredte 
lyngen sig over forladte agre i Jyllands magre 



I hedeegne udgjorde lyngen et w:esentligt tilskud til kvregets foder . Radering efter maleri af Otto Bache, 
1864. 

egne, og den jyske lynghede opstod. lflg. sag
net skal lyngheden f~rst for alvor have vundet 
terram under »den sorte d~d« i 1300-t, da lands
byerne stod mesten folketomme og de dyrkede 
marker »sprang i lyng«; siden hrergedes de store 
skove af rovhugst og skarpe vestenvinde fo 'r 
over det flade, blottede land, grres og korn kun
ne ikke trives over al'en, de sorte pletter bredte 
sig, »lyngen gik på erobringstogt ind over b~n
dernes magre marker ... århundreder igennem 
betragtedes det som en forbandelse at skulle 
rejse gennem heden« (3). 
Lynghederne drekkede i 1700-t omtrent det hal
ve Jylland og var udbredt i NVSjrelland og på 
Bornholm, o. 1900 med et samlet areal af ca. 60 
kvadratmil (4), nu anslås det til ca. 120.000 ha 
plus 25.000 ha lyngmoser. 0 . 1910-15 fandtes 
i Ringk~bing amt ca. 94.500 ha lyngklredt areal, 
1951 var kun 54.000 ha tilbage; omtrent halv-

delen af Hj~rring amt var o. 1800 lyngklredt, et 
halvt århundrede senere godt en trediedel, nu 
(1951) ca. 32.000 ha. 
Det hedder i opdyrkningstiden, at »lyngen er 
en stridbar herre at slås med, men den kan også 
vrere en god nabo« (SVJylland o. 1850; 5). Man 
mener, at den tager skade cirka hvert 7. år 
(SJylland 1815; 6); lyngen frelder ]~vet hvert 7. 
eller 20. år (MJylland o. 1860; 7), overladt til 
sig selv d~r den bort - »bider sig selv af« med 
10, 30 eller 40 års mellemrum (8). 
En lyngdusk findes 1610ff (eller fra 1584 ?) i 
S~nderlyng herredssegl, de tre lynggrene i N~r
lyngs herreds er kendt fra 1648. Tre lyngkviste 
indgår i kommunevåbnet for Kgs. Lyngby 
1916ff og to lyngplanter i Borris kommunes 
våben 1950ff (9). 

LITTERATUR: (1) 854 28,1978,97ff; (lb) 689 1 
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Hedebonde med lyngle på nakken. Maleri af Knud Larsen med titlen »Lyngen kpres hjem«, ca. 1912. 

244-46; 728c 7,1781,95,104; 495 11,1966,19f; 830 4, 

1885,89; 148 6,553; 8,110; 9,128 og 12,20,30,36,39, 

124; 751 110; (2) 1013 1898 2,13,61-124; (3) 353 

25f; (4) 145 1899,243; (5) 634 10869; (6) 999b 191; 

(7) 783b; (8) 510 3,64; (9) 893 57; 258 1929,166. 

LYNGSUET 

Hedelyngen var gennem århundreder »helt 
uundvrerlig for hedebonden« (1) . Lyngslrettet 
inddeles i skifter til hver by, og det er strafbart 
at tage lyng til foderbrug på anden mands skifte 
(Hoptrup Spnderjylland 1668; Alheden 1700-t; 
2). Den skal vrere slået inden St. Hans dag 24/6 
(3), lyngleen har et kort bredt blad på et skaft 
med to knager, og skal hvresses mod en sten, 
ikke med en strygespån (4), efter frost kan 
lyngen mejes med en skarpslebet skovl (Vend
syssel; 5), på Bornholm brugtes en lyngrive for
synet med leblad (6). Manden, som slår lyng 
har en meget uregelmressig gang, idet han går 
baglrens (modsat under hpslet); om skrevbenet 
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person siger man: han slår lyng med det ene 
ben og graver tprv med det andet (Spnderjyl
land; 7) . Lyngen bindes i knipper, tyve knipper 
giver en trave, og kpres hjem eller til salg i 
kpbstaden (8) . »Lyngmrendene« kommer om 
foråret og flere gange i lpbet af sommeren med 
et lres lyng, som fiskerne kpber, det koster 12 
rigsdalere, nogle bytter med fisk; desuden med
fprer de koste og karbprster af lyng (Harbopre 
o. 1870; 9). Når jyder kommer til Fyn med ler
potter, er vognen »ligesom trekket med kostene«, 
de medf prer også karskrubber af lyng, som bru
ges overalt (10). 
Det er ofte pigerne, som plukker lyng, og det 
er et hårdt arbejde, der går ud over hrender og 
arme, ben, lrender og ryg; strenglerne sidder 
meget fast, og der skal rykkes af alle krrefter 
(8). 

Fra Alheden kpres lyng og lyngtprv til marsk
egnen og perne i Vesterhavet, den hentes med 
både og pramme i Janderup ved Varde å og 
isrer ved Tjrereborg strand. I en beskrivelse 1766 



Fårehyrde på heden, malet af Fr. V ermehren, 1855. Bronzealderhpjene i baggrunden er formentlig opfprt af 
lyngtprv. Statens Museum for Kunst. 

af T~rrild herred siges, at uden hedens hjrelp er 
de fleste vestre sogne ilde farne; i halv~ens 
skovl~se egne betragtes det som en stor mangel 
ved en hedegård, hvis der ikke h~rer lyngland 
til den (11). 

LITTERATUR: (1) 488r 60; (2) 75b 272,279,283; 

806e 155,183; (3) 488f 4,18 (Na:sborg); (4) 57c 3, 

1812,231 og 800 1811,291 (Mors); 228e 2,478; (5) 

634 18137; (6) 449 1942,17f,1945 41f og 1950,29f; 

(7) 488r 60; 228e 2,478; (8) 488r 60; (9) 903 282; 

(10) 760 368; (11) 656 13/11941. 

FODER 

I jyske hedeegne og på Bornholm spiller lyngen 
en stor rolle som foder til kvreg og får, isrer når 
h~et sidst på vinteren er sluppet op; det skal 
helst vrere kort gr~n »smålyng« med iblandet 
»mos« (rensdyrlav), så redes den med begrerlig
hed (1). Toplyng giver mrelk med så tyk fl~de, 
at »en ske kan stå oprejst i den« (2), og man 
siger spottende: ude i Gråmosen (Torning sogn) 

trersker man lyngen f~r kreaturerne får den -
ellers er den for kraftig (3). Friskslået tynd
strenglet smålyng, toplyng eller fårelyng er et 
almindeligt vinterfoder eller en vresentlig del 
deraf, navnlig tyer man til den under foderman
gel (4). Om efteråret slår man lyng til får og 
k~er, de affaldende blomster og fr~ (»brom«) 
blandes i fodermel til grise, isrer grises~er (Thy 
0. 1900; 5). 
Fra Estvadgårds heder i VJylland blev efteråret 
1826 hentet flere hundrede ]res lyng til helt op 
i Salling (6); o. 1900 h~stede man med slåma
skine og håndriver store mrengder på den ca. 
1000 tdr. land store hede omkring Karup (7). 
Under 1. verdenskrig kommer lyngen (lyngme
let) atter til rere og vrerdighed som kreaturfoder 
og eksporteres til Tyskland til indblanding i 
br~dmel. Den store eftersp~rgsel giver basis 
for en produktion af vreldige dimensioner. Den 
st~rste fabrik anlregges i en gl. bondegård ved 
Grove midt på Alheden med et lokomobil som 
trrekkraft. En dygtig arbejder kan tjene 30 
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Hedebondens hus er bygget delvis ind i en oldtidshpj. Trresnit i Illustreret Tidende 27-5-1860. 

kroner daglig eller ti-tyve gange mere end nor
malt (8). En anden stor fabrik, som 1918 starter 
i Fåre VJylland, brrender året efter, man får 
den igang igen og oparbejder et lager af lyng
mel, men nu er det nresten usrelgeligt (9). På 
forspgslaboratoriet Villestmp gpres 1916-18 
fodringsforspg med toplyng til malkekper og 
ungkvreg, 1 kg blomstrende lyng har for malke
kper lidt stprre fodervrerdi end samme kvantum 
halm, mindre for ungkvreg (10). 
Under sidste verdenskrig hpster 50 mand ved 
Kamp daglig ca. 40 tdr. land lynghede, hver 
dag sendes 8 store jernbanevognladninger til 
Arhus og formales <ler til fodermel (11). Mod 
krigens slutning opfpres i Herning og Pamp to 
store lyngmelsfabrikker. Melet tilsrettes blod 
eller melasse og stprsteparten eksporteres, men 
produktionen er ikke rentabel (10). 
Efter den meget tprre sommer og hårde vinter 
1947-48 traf danske mejeriers frellesorganisa
tion aftale med Hedeselskabet om levering af 
foderlyng til producenterne (12). Også efter den 
tprre sommer 1959 solgte lodsejere i det vest
lige Himmerland foderlyng og fik indtil 150 kr. 
pr. lastbillres (13). 

LITTERATUR: (1) 342 8,1914,30 (o. 1850); 877 

1,1933,142 (o. 1860); 499 12; 488r 60; 512 1900,132; 

449 1942,17f og 1945,41f; (2) 488g 1,96; 228e 3,823; 

(3) 488/ 1,65; (4) 398 1806,378; 322 1808,23; 57c 
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1,1808,136; 328e 119; 258 1930,99; 379 1955,324; 

942 76 (1700-t) ; (5) 634 15149; (6) 320b 1833,136; 

(7) 169 1,1905,60; (8) 417 1918,587; (9) 930b 9.1, 

194; 933 nr. 45,1965; (10) 656 13/1 1941; (11) 407 

46,1941,45; (12) 276 19/10 1947; (13) 355 81,1960, 

23f; 849 1/4 1960. 

T iEKKE- 0G BYGGEMAIBRIALE 

Lyng og strå giver et holdbart trekkemateriale 
(1800; 1). Trekkelyngen hentes visse steder på 
heden, hvor den er hpj, kraftig, finstrenglet (2) 
og fyldt med »mos« (lav) og srelges travevis 
(SVJylland 1808; 3). Det er et hårdt arbejde, 
for de stive planter skal mskes over lige ved 
roden; man fatter med begge hrender om så 
mange strengler, man på en gang kan få fat om, 
og når bunken er stor nok, bindes den med rug
halmsbånd til et knippe (2) . 
Lyngtaget, isrer på udhuse, består af skiftende 
lag langhalm og lyng, ofte er kun de nederste 

lag strå syet fast med halmsimer, resten lyng
bundter trampet hårdt sammen over rafterne, 
hvorefter man strper jord og sand på taget; 
mpnningen pverst er af grres- eller lyngtprv (4). 

Et godt lyngtag skal kunne holde i 20-40 år 
(5), huller bliver gerne repareret med lyng (6). 
Et traktprsted i VJylland bygget af tilskårne 
hedetprv har som loft rafter overstrpet med 
lyng, derover et tykt lag sand og jord (o. 1850; 
7). Fårehuset kan vrere af opstablede hedetprv 
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