
LITTERATUR: (I) 119 61; (2) 401v !Ofsml. 401 
73; (3) 630 160; (4) 47 48; (5) 695b 64; (6) 578 56; 
(7) 625c 69; (8) 695e 29; (9) 301 29; (I 0) 375d 2,34; 
(11) 729 41; (12) 303 60; (13) 403d 23; (14) 14b 
18; (15) 802 12; (16) 465b 27; (17) 537g 13; (18) 
324 10. sam!. 16; (19) 906/46; (20) 567b 65; (21) 
lg 60f; (22) 88 75; (23) 118c 24-27; (24) 401v 10-
13; (25) 493d 115; (26) 583 45. 

D0dningeur, Dendrobium 
pertinax 

Fem-seks mm sort borebille i svampangrebet trre
vrerk. Den frembringer en tikkende lyd ved i hur
tige serier at slå hovedet eller brystet mod under
laget. 
- Danmarks Dyreverden 3, 53f. 

D0dningeur, navnet blev brugt zoologisk fra 
180 I, men er reldre; også navn til fårekylling og til 
andre borebiller; billens lyd varslede d0d (I), 
1770: man »har endog kaldt den d0dens urvrerk« 
(2). 
D0dningflue og d0dpige S0nderjylland (3), d0d
ningebille, d0dninggnaver, d0dningehoved og 
d0dningeklok' SJylland (4), d0dsorm 0Jylland 
(5), d0dmandsur Himmerland (6), d0dmands
k/ok' Thy (7), d0dsur Mors (8). 
Vr,eggesmed, vr,egsmed I 764tT fra norsk (9), var
se/smed Fovlum NJylland (8), st0jer som en 
smed; vr,egorm Mors 1811 (10), Vendsyssel o. 
1870 (11), måske omtydet til vuggeorm D0strup 
S0nderjylland (8); vr,eggestork 0 og MJylland o. 
1860fT (12), lyden kan minde om storkens kneb
ren med nrebbet jf. kneppestork 0Jylland (13), 
knr,everstork Himmerland, Vendsyssel o. 1870 
( 14); knr,ebreorm SJylland (15). 
Vr,eggeur K0ge og vr,egget0j LI. Lyngby (16), kukur 
og banker VSjrelland (17), trr,epikker SVJylland, 
Thy (8), vr,egpikker Vendsyssel ( 18). 
Trr,eorm 1763 (19), ovntr,ege Mors (8) også fårekyl
ling s. 52; lugtebasse Mors 1811 ( 10) holder til i 
snavs, også om l0bebille s. .114; grå galt Mors 
(20), ji/skort Bording 0Jylland og peseklokke 
Volsted Himmerland (8). 

LITTERATUR: (I) 332 37,64; (2) 26 8,1770,323; 
(3) 423 (Hjortlund og Holb0I s.); (4) 423 (Brande, 
Vejstrup og Vester s.); (5) 423 (Kolt s.); (6) 423 
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(Sulsted s.); (7) 423 (Hassing s.); (8) 423; (9) 98d 
83; 659 27,674; (I 0) 770 215,227; ( 11) 436 227; 
4644,362;(12)847c 166; 79412,154;212c3,II09; 
(13) 423 (Alling og Uth s.); (14) 436c 54; (15) 212c 
2,232; (16) 388; (17) 160 1906/23: 294 (Kirkehel
singe); ( 18) 202c 4,306; ( 19) 693b 1,698; (20) 212c 
l,506;8041,103. 

D0DSV ARSEL, VEJRPROFETI 
I hust0mmer kan billens st0j minde om et urs tik
ken og om aftenen eller natten i en stille stue lyde 
förunderlig strerkt. »Endog en lille ussel orm, der 
gnaver i t0mmeret i vreggen, som man sredvanlig 
kalder d0dningeuret ... kan vrekke skrrek og angst 
- da skal en d0 i huset« ( 180 I; I). 
»Lader vr,eggestorken sig h0re i et hus og stadig 
flytter nrermere og nrermere mod d0ren er det tegn 
på, at en i huset snart vil d0. Andre siger, at det 
ikke betyder noget, om den flytter sig hen mod 
d0ren, blot den ikke flytter fra den ene side af d0-
ren tilden anden« (0Jylland o. 1875; 2); når vr,eg
geormen frem til stued0ren skal en i huset d0 (3); 
knebrer vreggestorken ved d0ren skal et Jig snart 
breres ud af den (4). 
I et hus, hvor billen holdt til, gik man i stadig 
angst for, at en afbeboerne skulle d0 inden lrenge 
(SSlesvig; 5). Lå nogen for d0den måtte vedkom
mende ikke få at vide, at den nrermeste familie 
havde h0rt d0deuret; det l0d som et rigtigt urs tik
ken, men langsommere og med en hård, dump lyd 
(Djursland, 0Fyn; 6). 
»Det var en aften, jeg kom ud i det m0rke k0kken, 
og der h0rte lyden fra vreggen. Jeg blev lidt srer til 
mode, da jeg grant huskede, hvad denne lyd sag
des at kunne varsle, men slog det hen som gam
mel overtro. Men at der blev rokket lidt ved 
denne min afTrerdigelse er vist förståeligt, da min 
far kort efter d0de. Og det er den eneste gang, jeg 
har h0rt dette d0dningeur« (Majb0lle Lolland; 7). 

Hvad i alverden, uha, uha! tik! tik! tik! sagde det 
etsteds i trrevrerket. En eller anden forklarede, at 
det var et d0dningeur. Man blev så besynderlig i 
sin mave af at h0re på det. Man måtte stikke af, 
ud i frisk luft, langt vrek Kaj Munk (8). 
H0jt i nattens tavshed l0d · slag af d0dninguret 
Jens Smidth (1807; 9); [ved sygeleje) han skuer 
hen til klokken, · men den er lrengst i stå, · kun 
d0dninguret flittigt · i vreggen monne slå C. 
Hauch (1837; 10). 
D0dningeuret i bjrelken hamred' Jeppe Aakjr,er 
(11 ); i mur bag vregtapet · der sidder en bitte vis 
profet • og banker, tikker, gi'r besked, · det går 
mod evighed Jens Thise (12). Kostbart panel · 
som af d0dningeurene redes · og forvandles til 



lnsektet dedningeurs bearbejdning af travarket kunne i tavse nattetimer minde om et urs tikken, og af dette tog man 
varsel om snarlig ded i hjemmet. På bi/ledet tilser en lage den deende og tal/er pulsens slag ved hjalp af sit ur. Male
ri af J. Friedländer. Statens Museum for Kunst. 

dryssende mel. · · Deres banken har varslet mit 
fald. Hans H artvig Seedorjf ( 13). 
Jeppe Aakjrer, D0dningeur og ottedagsvrerk (14). 
Man spurgte billen: hvor mange år skal jeg leve? 
(eller: gå ugift?) og talte så »urets« tik. En mand, 
<ler ville srelge sit gamle hus, erklrerede, at det var 
noget vrerd, »for kukuret er i vreggen, og hvad det 
siger slår aldrig fejl« (VSjrelland; 15), sml. fårekyl
ling s. 52. 

»Mange landboer i Jylland anser det for en given 
sag, at når knreverstorken pikker så får vi andet 
vejr. Så snart barometeret begynder at falde, h0rer 
vi dens tikken srerlig ihrerdigt, og da kan man som 
regel vente regn eller blrest. Dette grelder dog mest 
om sommeren og efteråret; om vinteren er vejr
profetien ikke så sikker. Man kan bruge denne ho-

vedregel: hamrer d0dningeuret med korte mel
lemrum l0s, vi! <ler komme regn og blrest i l0bet af 
et-to d0gn, om vinteren kan man vente klart vejr 
med strerk frost og sredvanligvis nordlig vind« (o. 
1890; 16). 
H0res den om aftenen, kommer der forandring i 
vejret ( 17), regn eller blrest ( 18). 

LITTERATUR: (I) 59 18 jf. 847c 166; (2) 436 227 ; 
(3) 464 3,176; 388 (Kirkeskensved 0Sjrell.); (4) 794 
9,1888,233; (5) 160 1906/23:3341 (Tolk); (6) 160 
1930/5:889; 1906/23:2044 (M0rke); (7) 599 29087; 
(8) 583d 34; (9) 807 42; (10) 316 2,37; (11) 937m 
143; (12) 848 166 (på vendsysselmål); (13) 782j 
33f; (14) 9370 95-103; (15) 160 1906/23: 294 (1945); 
( 16) 224 1, I 893,2f; 436c 54; ( 17) 436c 54; (18) 436 
277 (NSjrell.); 794 7,141; 464 4,362. 
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