Klreger, Tabanidae

Fluer, Muscidae

Klregerne h0rer til fluefamilien. REGNKL-EGERNE, Haematopota, har grå- og brunplettede
vinger, hos GULDKLfr:GERNE, Chrysops, er de
bruntmarmorerede og 0jnene gyldentgrnnne. De
egentlige Klk:GER , Tabanus, er grå med klare
vinger. Hunnerne suger blod og kan varme sommerdage vrere meget generende for mennesker og
husdyr.
- Danmarks Dyreverden 2, 228-30.

Den nresten overalt forekommende STUEFLUE ,
Musca domestica, er almindelig bekendt.
Kv fr:GFLUEN, Musca autumnalis, ses ofte i store
mrengder omkring k0ers og hestes 0jne eller ved
deres sår. På stald angribes kvreget af STIKFLUEN ,
Stomoxys calcitrans, og på mark af to andre stikfluearter. De store sortblå og metalskinnende
SPYFLUER, Calliphora, lregger reg på k0d og fisk.
- Danmarks Dyreverden 2, 249-55.

Klceg, oldnordisk kleggi, af indoeuropreisk ordrod
gloi 'klrebende' og beslregtet med klreg 'klrebrig',
'leret dynd' (I): insektet sidder ligesom klrebet til
huden.
Hesteflue o. l 770fT (2), regnstikflue 1828, »den
sakker [synker ned] i benene mod regnvejr« (3),
regnklceg l 879fT, er srerlig stikkelysten mod regnvejr (4), regnbremse (5).

Flue, frellesgermansk, o. 1300 flugha, oldnordisk
fluga - af (at) flyve. I persontilnavne Flygha,
Flwre, Flue 1300-1400-t (I), indgår i stednavnet
Flovtrup (opr. Flughuthorp) I 498fT, Selde s.,
sandsynligvis i Flovmyre I 569fT 0ster Marie s.
(2).
Hesteflue reldre nydansk d.s., hestebider 1803;
hundeflue 1400-t fT, hundedagsflue om lille stueflue, kan optrrede massevis i hundedagene 23/7 23/ 8 (3).
Spyflue, reldre nydansk d.s. og spiflue; oldnord.
spyja 'opkastning', beslregtet med (at) spytte.
Maddik(e)flue I 776fT; NVSjrelland (4), ådselflue
l 800fT(5).

Blindbremse o. l 700fT, blind bremse, VFyn,
Langeland, SVSjrelland; blind flue og blindeflue
alm., blindehoved Jylland, blindeknag NSjrelland
fra svensk, blinding Sundeved (6); blindjyde Sjrelland og Falster o. l 700fT (7), blind Anderser, Anderser SJylland (8), sovebremse MJylland, gronne
Anders Silkeborgegnen 1878 (9), grå Thomas
Vejleegnen o. 1925 ( I O); klregerne h0rer ikke til
bremserne og har veludviklede 0jne, men anses
for blinde, måske fordi klregen »på hovedkuls
måde, ligesom tilfreldigt, plumper ned på huden
og under blodsugningen ikke renser nogen fare, så
man let kan slå den ihjel« (11); flade grå fluer, der
sretter sig til at stikke et sted og i ro og mag lader
sig slå ihjel Johannes V. Jensen ( 12).

Sammensretningen med -bremse er fejlagtig da
bremserne (s. 96) ikke er blodsugende.
Bremle 'torn, tidsel' o. 1700 (12a), hveps Mors
1807 (v0vs) (13), VJylland o. 1890 (14), hcengast
v.f. Vejle o. I 890 (15) også guldsmed (s. 43) og
bremse (s. 96).
Klreg = en slesk person ( 16).
LITTERATUR: (1) 626 196; (2) 332 56; 659 2,
804; (3) 204 485; (4) 794 7,146; 160 1906/ 23: 227
(1912), 2224 (1934); (5) 603 1959,280; (6) 434 1,
219; 212c 1,88,315 og 4,46; 874b 144 (Tibirke);
332 57; 659 2,804,813; (7) 434 1,219; 436c 67;
212c tb. 249; 76c 298; (8) 212c 1,25; (9) 160 19221
23; (10) 388; (11) 50b l,507f; (12) 401 72; (12a)
434 1,270; (13) 769 192,213; (14) 794 12,1889,155
(Sir); (15)224 2,1894,38; (16) 170 1905,19.
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Bommerflue, bomflue Thy 1841 fT (6), forleddet er
lydefterlignende jf. bommer 'drnnende lyd'; blåflue 1841 fT; Thy, Mors, 0Hanherred, S0nderjylland (7), brummeflue, brummer og stikflue SSlesvig (8), brumbasse Kliplev (9). Spytflue Homsherred (10). Kristen (Krce) Madsen 1887fT, Jylland
(11), broget Krcesten Vejleegnen (12).
Spyfluens reg (»spy«): cengra Bornholm 1804 (13).
Juli blev i meget gammel tid kaldt ormemåned
sigtende til spyfluens larver eller maddiker i k0dvarer, »de hvide orme, hvilke spif[uer plejer at
srette på k0d om sommeren« (1649 ; 14).

Frerneme: fluga, spyflue: skinnfluga 'skindflue',
maokafluga 'maddikeflue', larven: matmaokur;
Grnnland: niviugak, spyflue: ernijortok, m0gflue:
tingmiatsiak ( 15).
LITTERATUR: (I) 363 2.1,280; 156 7 ,28; (2) J56
9,33; 10,365; (3) 659 8,669f; 434 2,295 sml. 4,754;
(4) 659 13,736; 160 1906/ 23: 294; (5) 500 160;
659 1,23; (6) 659 2,975; 571 45; 212c 1,104; (7)
571 45; 212c 1,96 (Agerskov); 202c 1,83; (8) 66
1,93 og 2,215f; (9) 423; (10) 388 (Kirkerup); (11)
212c 2,301; 795 136; 388; 76c 298; (12) 388 (o.
1925); (13) 801410; (14) 337 7; (15) 562 109,193639 ,204f (0Grnnl.).

»Kampen mod j/uerne« lyder dette op råb til
befolkningen
under
fors te
verdenskrig:
» Krig og fa rsoterne
p/ejer at Jo /ges ad, og
det er ikke de farreste
folk. som venter, at Europa snart kan blive
tumleplads for de JorJardeligste epidemier ...
Det er ikke blot »plageren «-j/uen, vi må til
livs. Ingen uren/ighed!
lngenj/uer!«

F'LUEPLAGEN

Stuefluen har nreppe levet i Nordeuropa fär o.
400 f.Kr., da man begyndte at holde husdyrene på
stald om vinteren ( 1).
Efter en visitats i Skydebjerg kirke VFyn august
1589 skrev biskoppen, at der på alle fire hvrelvinger sad fluer »så tret, at man intet hvidt kunne se
derpå, afrnget svamp hjalp intet«, men så afbrrendte man langhalm, og fluerne faldt »så mangfoldig ned, at de måtte brere dem ud i trug, der sad
også nogle sam men i klaser, jeg varder« (2).
Når man ville drikke 01 af et krus måtte man som
regel färst blrese de druknede fluer til side (3). En
tildragelse på Bornholm: Per Skrredder gik rundt
til folk og hjalp, hvor der var brug for ham. På
Vejdemandsgård i 0stermarie kom han ofte. En
dag, da man fik grnnkål til middag spiste alle af
samme fad, og alle spildte rigeligt på vejen til
munden. Per spildte mest, men de havde rimeligvis givet ham en revnet ske. Fluerne ville have deres del af kålen og satte sig i en lang rrekke på
dryppene på bordet. Man blev enige om at slå til
fluerne med den flade hånd for at se, hvem der fik
flest, og Per klarede sig flot - han slog femten i et
slag (4).
I hvert eneste k0kken · klumper sig fluerne · i
store, summende kager • over komfuret Hans
Molbjerg (5). »De kryber i skarevis på alting: på
sukkeret og sm0rret, på brndet og kagerne, og
hvor de drukner i kaffen, holder de sv0mme0velser i f10den og lader sig indkoge i grnden og i vrellingen og indbage i brndet. De kravler hen over
ens ansigt i den tidlige morgenstund, så det er

umuligt at sove, og render rundt på hver tå, man
er letsindig nok til i den varme sommernat at
stikke udenfor sengetreppet. Under sådanne omstrendigheder bliver fluerne en djrevelsk plage, og
kender man deres udviklingshistorie, bliver de en
vremmelse« (1910; 6). »Fra m0ddinger og kuler,
fra skarndynger og snavs myldrer de frem, färst få,
så mere talrige end Abrahams afkom, thi der er
flere end himlens stjerner og havets sand« (1916;
7).
Ludvig Holberg (1684-1754) hadede fluerne: »Det
er ondt at skri ve i et kam mer, som er fuld af fluer
og insekter, og hvor man må sidde med pennen i
den ene hånd og fluesmrekken i den anden«. Hotberg skriver i et af sine epigrammer, at det er meget godt at politimesteren vil rense byen for sk0ger, men det ville også vrere nyttigt, at den slap af
med fluerne. Hans epistel 205 handler om en »Invention [opfindelse] af en uskyldig, nyttig og filosofisk Under-Jagt«, hvori det bl.a. hedder:
»Denne 0velse består i at jage efter fluer i huse og
vrerelser. Jagten indrettes således: man fylder et
kar med vand, hvori man kaster de fluer, som
man har fanget med hånden. Tvende behrendigheder udfordres dertil såvel til lands som til vands.
Med fangsten, om den skal lykkes, må der tages i
agt, at man angriber fluerne for og ikke bag om,
og at man ikke lader sig drille af fangerne, hvoraf
nogle er så snedige, at de en lang tid ligger uden
bevregelse i hånden, så at jregerne mener intet at
have fäet og derfor ofte lader byttet fare. Ved vandet må tages i agt, at man med magt kaster fluerne
deri. Hvis det ikke sker, springer de strerkeste eller
snedigste straks op igen, så det hele arbejde er
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spildt, og jregeren ser sig oven i k0bet insulteret
[fornrermet] eftersom fangen straks derpå ofte ikke
tager i betrenkning at srette sig på hans nrese.
Jeg tilstår, at denne jagt kan ske på adskillige langt
mageligere måder. Man kan for eksempel langt
lettere udrydde disse dyr enten med fluesmrekker
eller med forgiftet vand og andet. Men jo st0rre
mageligheden er, hvormed en ting kan ske, jo
mindre er forn0jelsen. Man lrerer at kende fluernes forskellige kvaliteter, thi man ser deraf, at der
i snedighed er så stor forskel mellem en flue og en
anden som der i forstand kan vrere mellem en enfoldig gårdskarl og en listig lakaj eller kammerpige. Thi en flue rnber sig straks, en anden derimod ligger ganske ubevregelig i hånden når den er
fanget og kommer derved l0s igen. Så man ser, at
når fangsten sker efter min plan, bringer den ikke
alene forn0jelse, men forer også nytte med sig, og
at den kan give anledning til adskillige filosofiske
betragtninger.
De uskyldige små kreaturer martres mere ved en
langsom d0d i vandet end når de drrebes med en

fluesmrekker. Dertil kan svares, at endog de mest
medlidende mennesker, som grues ved at se et dyr
s0nderknuses, dog uden [sinds]bevregelse ser dem
kastet i vandet. Sådan d0d er også mere honorabel, thi det er et endeligt, som mange s0helte har
0nsket sig.«
»Barndomstidens minder om vregge, der bogstavelig talt var sorte af fluer, om kagebutikker hvor
kagerne knap kunne ses for fluer, h0rer dog for en
vresentlig del en svunden generation til« ( 1916; 8).
Til ethvert hjems n0dvendigheder h0rte fluefangere af glas. Under en kuppel åben forneden var en
glasrand fyldt med surt, m0rkebrunt 01, der kunne
vrere helt jrevnt af de druknede fluer, og alligevel
var der fluer nok i stuen, »dorske, matte septemberfluer, der krnb omkring på det fedtede, klrebrige bord og som ikke var til at ryste af sig, når de
forst havde sat sig på en« ( 1912; 9); »fluerne summede, der var sat en af disse fluefrelder op: en
glaskuppel over en rende med vand og brrendevin,
fluerne kom ind nedefra, dunsede mod glasset,
faldt i renden , bed0vedes, lå i klynger; man gav

Direktoren fo r Falcks rednin gskorps Sophus Falck erklarede flu erne krig i I 913: »Den dag skal komme, når vi alle
tager kraftigt fat, da alle danske fluer er rednings/ost fo rtabte«. A lfred Schmidt fantaserer i Blaksprutten fra 1913
over »den sidste flu e«, tojret på bondens mark og nu betragtet som en zoologisk sevardighed af Danmarks ovrige
fauna .
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kyllingerne dem, når der ikke kunne vrere flere«
(10).
Falcks Redningskorps forte 1913-19 en energisk
og landsomfattende kampagne mod flueplagen.
Der blev udsendt brochurer, stiftet en förening
(som dog aldrig opkrrevede kontingent), holdt föredrag og udstillinger i K0benhavn og st0rre provinsbyer ( 11 ).
En forfatter fra slutningen af 1800-tallet skriver i
Illustreret Tidende: »Fluen er af naturen begavet med en ond samvittighed og kan ikke sove.
Den står op klokken 4-5 om morgenen og sretter
sig på ens nrese. Det kan ikke nytte man vi! drive
den bort ... den kommer altid tilbage. Somme påstår, det er fordi fluerne har en så dårlig hukommelse. Jeg tror snarere det skyldes egensindighed
og ondskabsfuld lyst til at drille.
Når jeg har jaget fluen bort en halv snes gange, er
jeg i almindelighed så vågen, at jeg kan se den
sammen med syv-otte ligesindede danse i luften
over mit hoved. Det går meget livligt til en slags
negermusik, de selv laver. Hvert 0jeblik kommer
en og sretter sig på min nrese for at puste lidt. Når
den så endda ville sidde stille, men den har travlt
med at pille ved sit toilette og t0rre sveden af ansigtet, og så tripper den med bagbenene af danselyst ligesom en ung pige.
Sk0nt al erfaring taler for, at fluen mangler såvel
gemyt som lidenskaber, er der dog en bestemt
undtagelse: når den ser et menneske i begreb med
at tage sig en middagss0vn . Uden betrenkning
styrter den l0s på menneskets nrese og kildrer den
med sine afskyelige ben. Og som det gerne går, at
ondt drager ondt med sig, vrekkes ved denne lejlighed had og blodt0rstigt sind selv hos den fredsommeligste sjrel. iErgerligt vifter han den besvrerlige
bort, begiver sig atter på vandring i drnmmenes
land .. . da fluen atter er der. Når vi nu siger, at
han rejser sig rasende, så mener De måske det er
en overdrivelse, men det er kun den simple sandhed og tilmed en lrererig sandhed. Han rejser sig
virkelig rasende og svrerger d0d og ford0mmelse
over den elendige. Men den elendige har indtaget
en uangribelig position på loftet, hvorfra den med
benene opad og hovedet nedad beskuer arvefjenden med tirrende ro. Mennesket sretter sig ligeledes, men denne gang garderer han sig ved at
hrenge et t0rklrede over hovedet. Fluen er der
0jeblikkeligt; han mrerker det ikke, da den l0ber
uden på t0rklredet. Arvefjenden arbejder rastl0st
og finder omsider en indgang, og da den f0rst er
kommet indenfor og ikke kan finde ud igen, summer den forfrerdeligt derinde. Nu skal vi blot bemrerke, at en summen under disse omstrendigheder er noget af det mest nervepirrende, der over-

hovedet lader sig trenke, hvilket også kan ses af
den forbitrelse hvormed den sovende denne gang
farer op.
De er også i andre henseender temmelig ugudelige
knregte, der hellere går på vrertshus end i kirke, og
når de er kommet i kirke er det sjreldent for det
gode.
Al den livlighed fluen viser er imidlertid bare
skalkeskjul for et melankolsk temperament. Thi
fluer er meget vrerre selvmordere end folk i Danmarks riger og !ande. De hrenger sig i det f0rste
det bedste edderkopnet. Men de foretrrekker dog
noget srerlig dertil indrettet rndt papir, som er
mrerket »Fluegift«. Eddikeflasker og sennepskrukker på en jernbanerestauration frygter de heller
ikke, og kniber det tager de til takke med en vandet d0d i en mrelkekande.
Den fremherskende evne hos en flue er idiotisme.
Man ser det i dens hele frerden , i alle dens bevregelser. Den l0ber og farer om uden mål og med,
og om den hete slregt vil man selv ude i de fjerneste tider kunne sige, at de »har intet glemt og intet
lrert«. Ligger en flue sv0mmende i et fad mrelk og
man hjrelper den op, begiver den sig på stedet derud igen. Sretter man gift for den, og den ser tusinde af sine egne segnet i d0den , bestiger den som en
galning afgrundens rand og deler lod og skrebne
med de forudgangne . Farer den mod ruden med et
knald tager den sig blot en tur omkring i vrerelset
og styrter med uformindsket oprnmthed l0s mod
ruden igen. Det har i det hele sin interesse at overveje, hvilket mrerkeligt problem en gennemsigtig
rude er for alle de små vingede vresener« (12).
LITTERATUR: (I) 580 77; (2) 725 686; (3) 202c
4,325; (4) 473 86 ; (5) 587 62 ; (6) 260 I 910-11,58 ;
(7) 385 57 ,1916,445 jf. 463; (8) 50b 2,49; (9) 38d
49f; (I 0) 47b 52; (11) 245 B.2,653f; (12) 385
18,1877,238 og 30,1889, 517 .
VARSLER

Mange fluer om sommeren varsler en streng vinter, men en god rugh0st; ta fluer varsler en dårlig
rugh0st nreste år eller ad åre (Jylland; I); mange
fluer betyder en rig sommer (S0nderjylland; 2).
Lige så mange fluer der overvintrede i huset eller
sad under loftbjrelken juleaften, lige så mange dalere fik man det år til overs (M0n, Falster, Lolland; 3). Kunne familien holde nogle fluer levende en vinter over, blev det et godt nyt år for familien (Sundeved; 4). Man skal vrerne efterårets
sidste flue, den er der lykke ved (SSlesvig; 5); man
skal frede den enlige vinterflue, ellers kommer der
n0d i huset (VSjrelland; 6). Man må ikke slå »julefluen« ihjel (vistnok alm.). Lader man en flue leve
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julen ud, far man hundrede kroner til overs, eller:
den giver I 000 dalere det kommende år; for hver
juleflue fundet under stuebjrelken far man hundrede dalere i overskud det nye år (7).
Jo flere fluer der til jul var i et hjem, desto tryggere kunne man se det ny år im0de, thi lige så
mange fluer der var ved juletid, lige så mange specier kunne nreste år gemmes hen i sengehalmen
(SSlesvig; 8).
» Vinterfluen - julefluen - det s0de lille vresen, der
fodres med sukker og f10de når som helst den viser
sig. Tantes lille forkrelede protege! Den er stammoder til den kommende sommers millioner og
atter millioner af fluer, årsag måske til flere småb0rns d0d end tante selv kunne have fodt til verden dersom guderne havde skrenket hende mand
og b0rn og dermed noget fornuftigere at tage sig til
end at fodre julefluen med sukker. Ja, julefluen!
Slå den flad, når tante vender ryggen til!« ( I 926;
9).
Der kan ventes regn, når fluerne er srerlig ivrige til
at stikke folk og fre ( 1591 tT; 9a); de »bider til regnvejr« (Lres0; I 0). Er fluerne du/ske [sl0ve] kommer torden (Langeland; 11). Summer en flue hele
tiden foran ens ansigt betyder det, at en person
lrenges efter en (Vendsyssel; 12).
Sankt Vit (15/ 6) bringer fluer mit [med] (SS!esvig;
13).
Man troede, at stuefluerne efter Sankt Hans 24/ 6
fik stikkebrod - det var de stikfluer, som hen på
sommeren ops0ger huse og stalde (14).
LITTERATUR: (I) 464 9,1888,20; 464/ 1.2, 140;
794 8,1889,38; 937u 125,157; (2) 837 4,1927-28,
31 (Solderup); (3) 794 3,110 og 9,13; 529 24/ 12
1950; 524 1964,59; (4) 160 1906/23: 3243 (1913);
(5) 160 1906/23: 3335 (1932); (6) 160 1930/5: 253;
(7) 464 4.2,77 (Refshale); 794 3,1885,122; 160
1906/23:562,882 (1920), 1 I 88, 2425 (1920); (8)
160 1906/ 43: 3343; (9) 245 B.2,1926,647f; (9a)
220 55; 436 412; 160 1906/ 23:244,121 l (1918),
3121 (1943) m.fl.; (10) 202d 2,85; (11) 276 1,181;
(12) 160 1906/23: 1188; (13) 160 1906/23: 3141
(1928);(14)50b 1,66.
ANDEN 0VERTR0, 0LDSAGN , LEG ENDE

Fluer må ikke jages ud af huset, men skal slås
ihjel, thi ellers jager man freden ud af huset ( 1).
Djrevelen kunne flyve som en flue ind og ud af
hekse ( 1600-t; 2). En dreng begyndte at !rese i en
cyprianus (trolddomsbog), og hele huset fyldtes
med store sorte fluer, som ikke kunne jages vrek
for bogens ejer kom og fik !rest dem bort (3).
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Loke skabte sig om til en flue og slap på den
måde gennem et lille hul ind i Frejas stue for at
stjrele et smykke; da dettes lås vendte indad gjorde
han sig til en loppe og stak Freja i kinden , så hun
drejede sig i sengen (4).
I eventyr optrreder d0trene af en heks som fluer
(5). En prinsesse kendes på, at en flue ikke vi! lade
sigjage vrek fra hendes nrese (6).
Fluerne blev sat i verden af fanden, så de kunne
ramme det han ikke selv kunne g0re skade. Fanden ville efterligne Gud og skabte spyfluen, hvorefter Gud skyndte sig at skabe en myre; den åd
fluelarverne, mens fluen omvendt ikke kunne rede
myrens yngel (NSjrelland; 7).
Skremtevisen »Fluens bryllup« fra slutn. af 1700-t
(8).

LITTERATUR: (1) 794 5,182; (2) 558 87f; (3) 464g
ny rk. 6,3 7 sml. 40; (4) 681 b 223; (5) 464b I 39; (6)
464 7,268; (7) 160 1906/23: 294; (8) 144 149fjf.
254 (1649),276.
uEGEMIDLER

Knuste fluehoveder blandes med honning til en
salve, der far håret til at vokse langt og tykt (begyndelsen af 1400-t; I). Man kunne mod koldfeber (malaria) spise indbagte fluer (Falster; 2); for
tandpine gnides tandk0det med en knust flue (medio 1800-t; 3). Knuste fluer lregges på stik af gedehams (4).
»Fluer, der kryber i kirken og ser ud som spanske
fluer« anbringes i urinrnret på en hest, der tilbageholder urinen (1727 ; 5).
LITTERATUR: (I) 8 84; (2) 820 198; (3) 73 54
(1843 , 1859); (4) 175 55; (5) 74 80.
ORDSPR0G, TALEMÅDER, GÅDE

Sulten flue bider vrerst (Peder Laale 1300-t). Fanden og fluer er onde at blive af med; fluer, myg,
lopper, lus og mus g0r tit st0rre fortrred end stort
dyr; den nrerige flue og mus reder altid i fremmed
hus; en ond flue kan fordrerve en hel hob godt;
onde fluer fordrerver god salve; fluer har også
galde; hvor honning er, der sankes fluer; mange
kan ej !ide fluer i stuen og har hovedet fuldt af
dem; enhver lyster ej det k0d hvorpå spyfluer har
siddet; fluen er ej hofmand fordi den reder af fyrstens fad; fluen er munk og nonne, for den reder
klosterbrnd (alle Peder Syv 1682; I).
Man fanger flere fluer med en dråbe honning end
med en t0nde eddike = man opnår mere med
mildhed end med strenghed (2); når fluen kommer
lyset for nrer, svider den vingerne = man skal ikke
udsrette sig for un0dig fare (3).

