LITTERATUR: (I) 626 96; (2) 315c 48; (3) 816
5,22; 30 23; 434 1,33; 794 5,106; (4) 659 1,32Of;
(5) 388 (Helsinge, Blistrup).
MAGI, VARSLER, EVENTYR
Flagerm usens ho ved eller hjerte bäret i en sort
kl ud under h0jre arm bevirker, at man ikke kan
sove f0r det er fjernet (I 533ff; I ).
Blodet gnedet på 0jenlägene eller i 0jnene g0r
syns k eller »natsynet«: man kan se hvad der er
usynligt for andre (2) og lige så godt ved nat som
ved dag (3).
» Tag en sten, som findes i aftenbakkens hoved,
brer den hos dig, så skal hver mand elske dig« (4).
Flagermusen har kun tre dräber blod, der findes
under venstre vi nge, gnides de ubemrerket på en
pige vil hun fo r bestandig fole sig »bundet« til
den, som gjorde det (5). Sm0rer man flagermusblod under en piges nrese kommer hun til at elske
en (Born holm ; 6). Karlen på en gård i Pedersker
tappede blod af fangne !lagermus og hreldte det i
pigernes drik for at vrekke deres elskovslyst til
ham , »og han fik i den grad magt over den ene, at
han hver nat frit lagde sig hos hende uagtet der i
sengen ogsä lä en uskyldig pige« (7).
Med en t0rret !lagermus på sig vinder man altid i
kortspil ( 1785; 8), sa mme virkning har dyrets
hjerte syet i en klud og a nbragt i venstre armhule
(9). Med hampeträd og en nål, der blev brugt til at

Flagermus, Vespertilionidae
Flagermusene er de eneste fl yvende pattedyr. Vingerne dannes af en tynd hudfold udsprendt mellem for- og baglemmerne samt halen. Vor fa una
har tol v arter, de mest alm. er VANDFLAGERMUS'
Myotis daubentonii, SYDFLAGERMUS , Eptesicus
serotinus, BRUNFLAGERMUS, Nyctalus noctula,
Dv A::RGFLAGERM us' Pipislrel/us pipistrellus og
LA G0RET FLAGERMUS , P/ecotus auri1us.
- Danmarks Dyreverden 9, 76 tT.
Flagermus, reldre nyda nsk d.s., fra tysk fledermaus, forleddet h0rer til oldh0jtysk fledaron ' flagre' (I).
Bakke (backe) 14OO-t (2), afie11bakke I 6O3fT,9.),
efterleddet h0rer til oldnordisk blaka 'flagre' (4);
natsvamner NSjrelland (5).
I Fjends kommuneväben I 979tT, mange flagermus
overvintrer i Daugbjergs og M0nsteds kalkgruber.
f
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Til venstre: Flagermus tegnet af Henrik Hansen til Kaj
Munk: Kna/dperler, 1936. Forneden: Flagermus i
Fjends kommunevåben.

T11si11dvis afflagermus overvi111rer i Mo11s1eds ka/kgruber ved Viborg. Fo10: Del kg/. Biblio1ek.

sy liglinned med , fa:stes e n !lagermus' venstre
vi nge til skjorten, samme nål srettes i modspillerens rerme uden at han be mrerker det, »så vi! man
opnå sin hensigt« (I 0); man vinder i spil nå r trylleord er skrevet med flagermusblod og sort bl.ek
på ens venstre arm ( 11 ).
Et jagtgevrer rammer al tid når de t er gnedet med
flagermusblod eller hvis d yrets hjerte og lever e r
blevet st0bt med i kuglerne ( 12).
Skarnsfolk kan ikke forhekse skovle, spader, ovnrager o.a. redskaber gnedet m ed flagermusblod
(SSlesvig; 13).
Drikker man !lagermusens tre dråber blod bli ver
man usynlig ( 14). Anbringes blodet, så e n pige må
gå hen over det, få r det he nde til at tro, at hun befinder sig. i d ybt va nd, og h un sm0ger sk0rte rne
h0jt op ( 1-5). Med blodet skrives magiske ord på e t
stykke papir, kastes det på en vogn kan den ikke
rokkes af stedet »om der så va r ti par heste for
den«; kastes bly med trylleord skrevet med flagermusblod på en d0rtrerskel får det folk til at
springe, som om de var gale ( 16). H renger et flagermushoved i et dueslag kan duerne ikke forlade
det ( 17).

Det e r et d0dsvarsel for familie n når en !lagermus
flyver ind i huset (18).
Flyver om aftenen flere !lagermus e nd sredvanligt
varsler det smukt vejr nreste dag ( I 648ff; 19),
kommer de nrer til husene betyder det stadigt vej r
(20).
I et eventyr holdes prinsesse indesprerret i en h0j,
hvor hun finder e n !lagermus; hun drikker dens
b lod og får kr.efter til at grave sig ud (21 ). En prinsesse i ledtog med trolden i et bjerg fl yver om natten hen over byen »i en stor hvid kå be og med
!ange sorte vingern; trolde ns hal er pyntet med
bl.a. Sankthansorme og himmelblå !lagermus (H.
C. Andersen, Rejse kammeraten ( 1835)).
De me nnesker, som bor på må nen , har !lage rmus
til malke k0er og d yrke r va lmuer som korn ; derfra
stam mer Jordens !lagermus og valmuer (22).
LITTERATU R: (I) 673 3b; 464p 179 (1643); 464
6,361 ( I 785); (2) 160 1906/ 23: 294 ,2058; (3) 847c
162; 76 1 4, 1872-73, 165; (4) 76 1 4 , 157; (5) 794 5,
1887,86; 160 1904/27: 889 (1885); (6) 785b 11 3;
(7) 458 I 29f; (8) 464 6,336,366; (9) 464 8 , 1888, 18;
296g 2 ,8 1; (10) 464 4 , 18 79,403; (11) 296g 2 , 121 ;
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(12) 761 4 ,163; 296g 2,64; 160 1906/ 23: 3287;
(13) 160 1906/23: 3287; (14) 464g 6.1 ,439; (15)
296g 2, 110; (16) 464g 6.1 ,69; 296g 2,103 ; (1 7)
296g 2, 129 ; (18) 160 1906/23: I 182 ,2377; 794 9,
1888 ,233; (19) 919 194; 174 2 .1,1804,395; 794 7,
65; (20) 794 3, 1885,70 (Si lkeb.); (21) 464k 2,376f;
(22) 464 4,366.

Flagermusens blod standser hårvreksten (1400-t;
I), håret kan ikke gro hvor der er gnedet blod eller
galde af flagermus og ged (I 533, 1635; 2); hvor
hå r ikke vil gro rykkes det op med rode og stedet
sm0res med flagermusblod (1643; 3).
Flagermusblod, galde af sort hankat og fedt af
hvid h0ne gnedet i 0jnene g0r dem klarsynede (4).
Er kvindebryster blevet for store gnides de med
flagermusblod ( 1533 ; 5).
Man har indgivet hingst en flagermus for at modvirke dens sterilitet (6).
(
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111 ; (3) 464p 146; (4) 296g 2, I 00; (5) 673 23a; (6)
74 138.
T A LEMÅOER

Vellyst er som aftenbakken, den lader sig kun se
om natten; som flagermusen, hverken fugl eller
dyr (Peder Syv I 682).
Aftenbakke er blevet brugt som 0genavn til person, som er mest virksom, når det er m0rkt (o.
1700), og til l0sagtig kvinde (1866) - hun »sva:rmer« om natten ( I). Have !lagermus i hovedet =
urolige tanker (1700-t; 2).
Flagermuslygte = petroleumslygte med rundt glas,
hvori var st0bt en !lagermus som varema:rke. Flagermusa:rmer = rermegabet går fra skuldrene til livet således at der dannes en sammenha:ngende
bra:mme når armene l0ftes.
Gåde: hvilken fugl giver sine unger die? (3).
LITTERATU R.: (I) 659 1,321 ; (2) 659 2, 11 38; (3)
464n 197.

H ans Smidths ma/eri af en velassorteret /andhandel 1909 viser sy/te- og asiekrukker, gryder og blikdunke og en
jlagermus/ygte i vinduet til venstre. Statens M11seumfor K1111 st.
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Flagermus tegnet
af Sikker Hansen
i Hans Hvass: Byens Dyreliv, /940.

PROSA OG PO ESI

Flagermusens sorte zigzaglyn mod den fosforlysende vesth immel (a), i ustadig zigzagflugt svingler de ud og ind gennem gården, vender i re~te
vinkler eller gynger rundt. i !ange, yndefulde cirkelbuer for så atter at flimre bort og blive til prikker ude i luften (b) Svend Fleuron ( I).
Nattens stil hed brydes af flagermusens spinkle elskovspiben mellem m0rke huse under efterårsnattens tindrende stjernehimmel Svend Kaulberg (2).
Over de blege, udd0de gader svirrer flagermus
med skrig som af kork mod glas - en uhyggelig lyd
som spil på violinstrenge nedenfor stolen af forrykte sp0gelseshrender Johannes Jorgensen (3).
Flagermusen [sprerrer] sit latterlig lille rovdyrgab
op og skriger og viser trender - der er vist ikke den
skabning, der kan se så arrig ud som en flagermus
Knud Hee Andersen (4).
Flagermusene, der som lynsnart jagende, grisk
udspilede skyggehrender tumler og vender og slår
volter i luften ... deres ejendommelige, skarpt
skårne fysiognomier, der så slående minder mig
om den afd0de politiker Wilhelm Lassens. Knud
Poulsen (5). Flagermusens vingeskind, membraner udsprendte mellem langt forgrenede kadaverfingre ... Den lang0rede har en mares hoved (a); ja
sa:lsomt er det, pattedyret flyvende som en fugl ,

ha:ngende på loftet eller i et hult tra: med hovedet
nedad, altså udsendt fra en omvendt verden. Også
fra m0rket. Når det bliver skumring slår [den]
f0lge med tusm0rkets og nattens andre ildesindede patroner ... Selve dens flugt er mistrenkelig,
tumlende, tilsyneladende hjrelpel0s, dog med
somnambules usvigelige sikkerhed (b) Christian
Elling (6).
En anden urolig sja:l er med til at give skum ringen
el strejf af kogleri. Flagermusen, som vinteren
igennem har ha:ngt på sit kirkeloft eller i et hult
piletrre og til forveksling lignet en lille sammenslået paraply, har bredt sine lredervinger ud og
styrter nu blind og rastl0s gennem luften på jagt
efter unge myg Hans Hartvig Seedor./J(7). Så livl0s som en d0dning i sin kiste putter den sig om
dagen hen i kirkeloftets skumleste krog eller ha:nger med hovedet nedad på et af stuehusets, loens
eller ladens tagsprer. Den er som sådan grumme
uhyggelig at se til: hele kroppen hyllet ind i vingernes m0rke ligklrede; det sa:re, rynkede mumieansigt, der viser alle menneskelige tra:k i formindsket og forvra:nget skikkelse, den krumme, griske
satansklo på armens h0jkant, de !ange stive fingre
gennem vingen. Hvermand må bede sin nådige
Gud aldrig give hans sjrel en så forfa:rdelig ikla:dning efter d0den. Derfor var det måske ikke så un-
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