
D0gnfluer, Ephemeroptera 

Små ferskvandsinsekter med store, skinnende 

klare trekantede forvinger. De hos os almindelig
ste arter er Cloeon dipterum og Ephemera vulga

ta. 

- Danmarks Dyreverden 2, 9-13. 

Degnj[ue l 764ff, navnet er konstrueret, det fuldt 

udviklede insekt lever for nogle arters vedkom
mende kun fra fä timer til nogle d0gn; bruges i 

overf0rt betydning om noget meget kortvarigt (I). 

Endagsskrcek 1793 (2), degnkrce 1802, degnflag

rer 1804-38 (3). 

PROSA OG POESI 

Når man ikke selv har vreret vidne til disse uhyre 
floragtige skyer, <ler som undiner [vandnymfer, 

kvindelige naturånder] stiger op af de rolige vande 

for at tumle sig i aftensolens rndmende glans, er 
det vanskeligt at g0re sig nogen rigtig forestilling 

både om individernes antal og den förunderlige, 
nresten åndeagtige måde, hvorpå disse millioner 

af individer bevreger sig i takt som efter en for 
vore grove sanser uh0rlig musik. Langs med bred
den ... så det ud, som om det regnede i vandet, 

sk0nt <ler ikke var en sky på himlen ... Hvor 
mange millioner af disse gådefulde vresener f0des 
og d0r ikke på en nat! Vilhelm Bergsee, 1882 (4 ). 

Dens [egens] tre hundrede og fem og tresindstyve 
år var som en dag for d0gnfluen. H. C. Andersen 

(Det gamle Egetrres sidste Drnm, 1858). D0gn
fluen , som hellere end at leve borgerligt en lang 

sommer vi! danse en nat og så d0 Kaj Munk (5); 
d0gnfluen aner ved en blå violrand · det evige 
Theger Larsen (6); d0gnfluehannen • red glad og 
tryg · mod d0dens mulm på sin mages ryg Hans 

Hartvig Seedorff(7). Elskov er d0gnfluens lykke! · 

den blusser i flammer en stund - · så d0r den i 
hidsige lyster · i glemslens skind0de blund Robert 

Hansen (8). 

Hans Kyrre, Ahasverus og d0gnfluen (9); Harald 

H. Lund, En d0gnflue og en evighedsblomst (I 0). 

LITTERATUR: (I) 659 4,531; (2) 903 1,610; (3) 

439b 259; 332 64; (4) 50c 1237f; (5) 583b 77; (6) 
508d 14; (7) 782c 15; (8) 305 51; (9) 867 39, 1922, 
288-92 ; (10) 537d 15f. 

Degnf[uernes dansende skyer over se og mose blev sam
menlignet med undiners eller nymfers overjordiske dans. 
Trcesnit med titlen »For/okket« i lllustreret Familie
Journal 26-9-1880. 

Guldsmede, Anisoptera, 
Aeschnidae 
Vandnymfer, Zygoptera 

Velkendte store og slanke insekter med to par 

klare, netribbede vinger, <ler hos guldsmedene i 
hvile holdes vinkelret til kroppen, hos vandnym
ferne hen over bagkroppen. Henholdsvis ca. 40 og 

15 arter i Danmark. 
- Danmarks Dyreverden 2, l 3ff. 

Guldsmed o. l 700ff (I), navnet bruges kun i 
dansk, er måske oprindelig sjrellandsk (»kaldes på 
Sjrelland almindeligt guldsmede« 1763; 2) og sig

ter til dyrets metallisk gyldne farver og flittige frer
den, det har talrige andre »håndvrerkernavne« i 
europreiske sprog. I s0nderjyske stednavne l 783ff: 

Guldsmedeeng 0. L0gum s. og Guldsmedemose 
Egtved s. (3). 

Vandnymfe l 784ff (4), zoologisk knresat 1800, 
nymfe = oldgrresk kvindelig naturgud, betegner nu 

det nrestsidste hudskiftestadium hos insekter med 
ufuldstrendig förvandling. 
Fandens ridehest l 763ff; Jylland (5), /andens 

ridehoppe Jylland o. l 880ff (6), /andens ridemcer 

(mrer = hoppe) Jylland o. 1880 (7); »navnet er 

sandsynligvis opstået ved den hurtige, st0dvise 
flyven, som er disse dyr egen« ( 1885; 8). 
Vortebider Bornholm 1745 (9) er snarere grres
hoppe; ejenstikker Vendsyssel 1841 ff, Lres0 ( 10), 

b0rn frygter, den vil stikke 0jnene ud på dem; 
hveps (hvevs) SJylland slutn. I 800-t (11 ), hcenge

ast SVJylland o. 1880 (12), den !ange bagkrop 

holdes under flugten ofte b0jet ned, også navn til 

en slags bremse s. 96. 
Firvinge Bornholm 1908 (13). 
VANDNYMFE: vandjomfru 1828 (14), jomfru 

1800-t ( 15), blå jomfru Salling o. I 880 (16); selv

smed Havbro NJylland o. 1910 (17), NFyn, 
Langeland, nordlige MSjrelland, Falster, Lolland 
(18) til forskel fra guldsmed; blåsmed Fyn, NSjrel

land, Falster o. 1850, Bornholm (I 9). 

LITTERATUR: (I) 579 G314; 332 63f; (2) 98 

689; (3) 156 6,74,14lf; (4) 659 26, 442; (5) 693b 

1,690; 769 52 (0Jyll.); 794 I, 1885,95 og 3, 48; 

212c 1,268; 296/ 139; (6) 436 184; 296/ 139; 795 
137; 423 (Vejleegnen); (7) 794 3, 96 og 12, 135 
(Salling, Sir); (8) 794 3, 144; (9) 85 35, 1957, 105; 

(10) 579 671; 794 5,1887,110; 212c 3,1170; 212d 

2,345; (11) 794 3,1885,95 (Sir) og 5,107 (Frede

ricia); 212c I, 616; (12) 212c 1,732 (Darum); (13) 
203 70; (14) 204 453; (15) 659 9,813; (16) 794 3, 
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Gu/dsmedfotograferet i Nl!Jrlundp/antage, Midtjy//and. BIOFOTO/ Bert Wik/und. 

1885,95; 212c 1,97; (17) 599 29431; (18) 388; (19) 

281c 162; 388; 659 23, 340. 

TRO 
Man må ikke g0re en guldsmed fortrred (I). Ses 
den flyve på langs af huset, kommer der guld til 

det (VLolland; 2). 

Når guldsmedene svrermer kan ventes smukt vejr 

nreste dag, og når det skifter kommer regn (Jyl
land; 3). 

LITTERATUR: (I) 436 184; (2) 103 1949; (3) 103 

I 950 (0rum); 160 I 906/23:244(1912), 2474 (1942). 

PROSA OG POESI 

Ude over åkandebladene i den tilgroede å svrer
mer guldsmedene med et brandskrer på de fine 
glimmervinger, de ligner små ildfaste vresener 

som flyver i en ild (a); guldsmedene så med deres 

vinger af glimmer og de forstålede anl0bne kroppe 
ud som små vresener, der lever i ilden (b); guld
smede og libeller [glitrede] i svreveflugt med gl0-

dende anl0bne kul0rer som om de levede i en ild, 
en fin sprnd knitren af metalvingerne h0rtes i det 
blikstille solskin (c) Johannes V. Jensen (I). 

Blå libeller og glitrende, prude guldsmede [kryd

sede] som slanke luftskibe over åkanderne ... 
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guldsmedene, der knitrer og brrender i solen (a). 
Guldsmedene kommer sprrengende på de klare, 

prude planer, der knitrer, som om de stod i flam
mer; over skovs0ens 0lbrune vand, hvor guldsme
dene uafladelig kom sprrengende på de knitrende 
vinger, der glitrede, som om de var lavet af selve 

den hedeflimrende sommerluft henne over sivene 

- det var sådan en guldsmed, jeg gerne ville vrere; 
den spildte ikke tiden med at sidde stille, den kom 
sprrengende, standsede med et ryk og holdt lige

som revy over de strunkt opmarcherede siv, men 

kun et 0jeblik, så galopperede den bort igen, den 
havde set, hvad den ville, og der var så meget an
det den skulle erfare og inspicere for sol gik ned. 

Det var ikke blot dens hurtige vingers solflimmer
flor, jeg misundte den , det var også eller rettere i 
endnu h0jere grad dens seks tusinde 0jne (b) Knud 

Poulsen (2). 

Guldsmedene stod ud over vandfladen med udkig 

gennem alle 0jne og bagkroppen som haleror. De 
var som spundet af solstrålerne, <ler knitrede gyl
dent i deres vinger, og de brummede undervejs 

Hans Molbjerg (3). Ud og ind mellem hinanden 
s0ger guldsmedene solskinnet af. Det knitrer i 
dragten hvor lysstrenk i mrengde falder over dem 
Antonius Nielsen (4). Jagende guldsmede, <ler vi! 

srette sig på b0ssel0bet og frembringe lyde som af 



knitrende silke J. Muus Pedersen (5). 
I hoppende flugt duvede en brungul »fugl« bäret 
af fire vinger og med en lang, stiv stjert ud og ind 
om h0jen og slog sine srere, skarpe vinkelvendin
ger ... Guldsmeden knitrede engang, da den 
vendte ... »Smeden« duver videre, krrenger fare
truende i svingene og företager i brandgul belys
ning en looping ud over akshavet ... kommer så il
somt knitrende tilbage (a); store glinsende guld
smede svirrer duvende over vandspejlet, skruer sig 
i spiralflugt til vejrs og farer under bratte vendin
ger og med uforudsete kast ind i svrerme af myg, 
så det knitrer under farten fra deres stive, gennem
sigtige flyveplaner (b) Svend Fleuron (6). 
Guldsmede spinder guldtråde mellem sivene 

Hans Folsach (7). 

En bronceret guldsmed med cellofanvinger og et 
hoved som en buelampe Otto Gelsted (8); guld
smede i fantastiske farver jagter på snurrende ge
latinevinger mellem mosens siv og spreder d0d 
blandt myggene Torben Nielsen (9); en gallauni
formeret guldsmed Johannes V. Jensen (I O); 
guldsmede snurrede rundt i luften som strålende 
kolibrier Sophus Bauditz (11); st0vlette guldsme
de af orientalsk farvepragt N. J. Tortzen ( 12). I 
dens elegante skikkelse virkeligg0res tanken om 

reinkarnationen, fremgangen mod fuldkommen
heden Ole Vinding (13). 
Derude over den hvide åkande er en guldsmed 
frosset fast i solskinnet, en lysende inkarnation af 
dybets rnde drage, en flyvende redelsten med sol
spektrets vekslen i sin jetjagerkrop (a), vreldige 
guldsmede hrenger som smaragder, smeltet fast i 
solskin (b) Niels E. Nielsen (14). 
Den !ange afskyelige guldsmedelarve med knib
tangen, den kryber ud på et skavgrres, bryder 
larvehuden, og ud vikler sig det dejligste splinter
nye biplan med aluminiumsplaner og kromfor
niklede dele, hrever sig glitrende op i luften og s0-
ger i den eleganteste flugt nresten lodret tilvejrs, 
g0r overstadigt en looping og forsvinder i retning 
af solen (a); guldsmedene st0ver förbi på rov i den 
ophedede luft foran huset ... som små metalglin
sende aeroplaner (b) Johannes V. Jensen (15). 
Brek-vandnymfer sitrer som nåleslanke coboltblå 
zeppelinere fra strå til strå, forankrer sig i nogle 
sekunder til de duvende grnnne master og fortaber 
sig så i lyset over grreshavet Ib Paulsen ( 16). 
Som små flyvemaskiner sejlede de store guldsme
de i hurtig sikker flugt gennem luften. De tynde, 

gennemsigtige vinger (der så ud til at vrere af det 
fineste, papirtynde meta! - og de klirrede også 

Det har for danske forfat1ere varet narliggende at sammenligne guldsmedens bygning og j/ugt med de forste j/yve
maskiners konstruktion og manovrer. Foto af Holger Damgaard. Det kg/. Bibliotek. 
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svagt hvis insektet kom nrert) var stift udstrakte, 
som skrelvede de bare, men bevregedes ikke. Men 

flugten var styret, bevidst, med pludselige og dyg
tige skarpe sving og bratte vendinger, små stands

ninger i luften, som orienterede guldsmeden sig et 
nu for den fl0j videre. Den lander, på tynde strå, 

på lette blade. Der sad den, komplet stille med 
udbredte vinger og en voldsomt behersket ro. Jeg 
så dens mange hoveder, leddelte, bevregelige, de 

små brune 0jne, de frygtelige kreber (der lignede 

grreshoppens), den smukke b0jelige bagkrop, blå 
eller rnd eller brun. Så suste det i vingerne, som 
blev propeller sat i gang til start, i nreste nu lettede 

den og sejlede videre H ara/d H erda/ ( 17). 
Pragtfulde dyr med store m0rke 0jne og lyse, ele

gante kroppe. De kunstige fugle , aeroplanerne, får 
aldrig denne lethed, aldrig denne enkle sk0nhed 
Carl Johan Frederiksen (18). Ingen MIG eller 

Sabre kan imponere os mere end denne lille na
turflyver (a); en sidste guldsmededag, egentlig 
uden for sresonen, en militrerparade med utallige 
flyvere i lav flugt over plrenen til rere for ukendte 

hrerchefer (b) 0/e Vinding ( 19). 

Guldsmede danser med racedyr-miner balletten 
»En middag i solen« Aage V. Reiter (20). 

[Mand og kvinde på lakrnd motorcykel]: intimt 
forenede under flugten og mest af alt mindende 

om et guldsmedepar på bryllupsrejse Johannes V. 
Jensen(21). 
Så kommer en guldsmed derinde fra landet, • 

stålblå og gylden og flot i sin flugt , · sk0desl0st 
stryger den tret over vandet, · oppe og nede, ret 
frem og i bugt Viggo Stuckenberg (22). 

Guldsmeden står i et vreld af sol , · svrevende - se, 
et spekter! - • kaster sig ud i spillende sving, • en 

Grnjiekantens insekter tegnet af H. Scheel til Carl Weis
mann: Fra de store Skove, 1927. 

---- / 
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konge iblandt insekter. • • Klredt i en rerkeengels 

pragt · st0vet i luften svinger! · Mulden viser sin 
sjrel i et glimt, · i drnmme, som fik vinger Sigurd 

Swane (23). En blinkende, underdejlig smaragd, • 
der pludselig har fäet vinger Sophus Bauditz (24). 

En guldsmeds underfulde jagt · på gyldne mester
vinger · henover vandets spejl på vagt, · vidun
derlig i al sin pragt V. lrminger (25). 
Når guldsmed over dammen glimter • kulperio
dens liv du skimter Johannes V. Jensen (26). 

Se, i kast som ingen gretter · svirrer guldsmed let 

förbi , · danner små forgyldte pletter · på den 
varme sommersti . · · Dagen svrever på dens vinge 
• i et skinnende sekund, • gennem tusind solskins

ringe · spreder den sit farvebundt. • · Flygtigt, på 
et siv, der sitrer, • standser den en luftig dans - • 
som en dråbe regn , der glitrer · på et grres i solens 
glans Hans Storm (27). 

En guldsmed, et irgrnnt insekt, · hrenger som 
mangled det vregt · et flimmert sekund i luften, · 
bäret af glansen og duften Thorkild Barjod (28); 

glimtende guldsmede sejler i solen, • vugger sig 
bl0dt på skinnende vinger Aage Hermann (29); 

som sollyn libellerne glimter af s0 • og sejler i 
ände afnyslået h0 Sophus Michaelis (30). 

Små libeller svirrer · sylfidelet afsted Jeppe Aa

kjar (31 ), guldsmede, grnnne og harniskblå, · 
blindt krydser sig frem i elektriske st0d · og funk
ler som små kolibrier Otto C. Fonss (32), stråler 
som gudesmykker Jeppe Aakjar (33). De guld

smede skrerer på må og få · som luftskibe gennem 

det dybe blå. · De glitrer som skinnende guld i so
len, · så sk0nt er de klredt, så pragtfuld er kjolen 
Dagmar Schrader (34). 

Guldsmeden danser hop i hop · og synes med sin 



stilk til krop · en lystig plantedrnm Knud Wiin

stedt (35); tynde guldsmede som !letter • sin ring
dans om svajende rnr Sophus Schandorph (36); 

guldsmede svirrer parvis om dit legem · i en fan

tastisk dans, så luften skrelver · for blink, der går 
af de res vinger Poul la Cour (3 7); en guldsmed fl0j 
rundt som et pudset meta! Tom Kristensen (38), 
florvingede guldsmede svirrer • förbi med metalli

ske blink Otto C. Fenss (39); en guldsmed, der 
krydser · et sol-ocean · ser ud som et lille • metal
aeroplan Olav Ho/st (40). 

Guldsmede svinger · på glitrende glasvinger · fra 

strået · op i himmelblået Per Je/ting (41 ), blå 
guldsmedes glasvinger svirrer • blandt stargrres 

som solskinslyn Poul @rum (42); en guldsmed 
raslede med sprnde vingers glas Knud Wiinstedt 

(43). 

På alfelette vinger g0r en guldsmed fine sret · og 
står en tid helt stille i luften og svirrer Aage V. 

Reiter (44), og guldsmeden lander med glinsen og 
knitr • på min [lystfiskers] bambustop Marinus 

Borup (45). 

Som stålblanke helikoptere · starter guldsmedene 
· fra bladenes moderskibe Per Jo/ting (46). Guld

smedvinger · og stenbiderkrop · danner maski
nen, · der går lodret op Harald H. Lund ( 4 7). 
Guldsmedenes små himmelgondoler · stiger og 

synker · over den hvide kuplede hyld Robert Co

rydon (48), guldsmede flagrer med klirrende vin
ger · som små faldfri flyvere, • hurtige, rytme
bårne Cai M. Woe/ (49); guldsmede hasted förbi 

os, Inger, · som aeroplaner på klare vinger Chr. 

Stub-Jorgensen (50). En irgrnn guldsmed • tvang 

sit elegante monoplan · i lette kurver over strå og 
muldskud. · Se, hvor dens fangben krummer sig i 

lyst. · Se krempe0jets grnnblå fluorescens! Sig/red 

Pedersen (51). En guldsmed, jagerflyver, lynsnart 

svirrer · med sol i vingen Svend Sorensen (52); en 
pragtfuld guldsmeds motor brummer, · mens 
frem det går for fulde sej! Chr. Hansen-Tybjerg 

(53). 

T o og to de folges elskovskåde, · som magneter 
fra hinanden st0des • brat de skilles for påny at 

m0des, · trrede dansen lrenge • over n0kkerosens 

hvide flade Aage Hojfmeyer (54). To guldsmede 
giftede sig på et strå · og tumlede sanseberust • på 
svirrende vinger, der regnbueblå · tog på at ta 
stilheden knust 0. J. Riisberg Jensen (55). Lavt 

over dammens spejl lregger · guldsmeden sine regi 
sit eget billede, · en spejlende narcissus · skaben
de sig selv igen Ove Abildgaard (56). 

Fredrik Nygaard, Guldsmed på gresteri (57); Sig
fred Pedersen, En ny og s0rgelig vise om den utro 
Augusta og guldsmeden, eller Krerlighed i botani
serkassen (58); Hans Storm, Guldsmed (27). 

LITTERATUR: (I) a 401 r 29; b 401 k 1916, 90; 
c 401p 38; (2) a 695 33; b 695e 29,118; (3) 587b 

143f; (4) 612 85; (5) 674 74; (6) a 222k 70f; b 222h 

14; (7) 228b 20; (8) 270i 52; (9) 628 58; (I 0) 401 d 

15; (11) 385 12,1871,343; (12) 791 717 1949; (13) 
910d 332; (14) a 625b 84; b 625c 91; (15) a 401v 

l 3f; b 40lp 23; (16) 670h 56; (17) 333/ 14; (18) 

244c 39 sml. 27; (19) 910b 14; (20) 726c 34; (21) 
401k 1917, 137; (22) 825 14; (23) 829e 32; (24) 
38e 23; (25) 390 50; (26) 401u 32; (27) 819 16; (28) 
35d 23; (29) 334a 24; (30) 568/26; (31) 937b 95; 

(32) 258b 93; (33) 937/20; (34) 779a 26; (35) 906d 

10; (36) 773b 177; (37) 140 25; (38) 469c 45; (39) 

258d 26; (40) 358 upag.; (41) 426b 13; (42) 930 31; 
(43) 906 16; (44) 726g 38; (45) 118e 93; (46) 426 

8; (47) 537q 23; (48) 139e 25; (49) 916e 106; (50) 

824 20; (51) 676 22; (52) 841 32; (53) 309b 17; 
(54) 349 12; (55) 403d 21; (56) lg 50; (57) 64/e 

53f; (58) 676b 22-26. 

Kakerlak, Blatella germanica 

Ovale, flade og ildelugtende insekter med !ange 
folehorn og l0beben. Af de ca. ti indslrebte arter 
holder den alm. kakerlak sig skjult i panel- og 

gulvsprrekker, gerne i varme lokaler som k0kke
ner, restauranter og bagerier, hvor den har let ad
gang til fodevarer og kan vrere plagsom. 

- Danmarks Dyreverden 2, 25-29. 

Kaker/ak l 764ff (kalelak), det sydamerikanske 
(indianske) navn kom tillige med nogle tropiske 
arter ad s0vejen til Europa (I). Vor almindeligste 

art, den gulbrune Blatel/a germanica, menes at 
stamme fra egnene omkring Middelhavet og om

tales forste gang i litteraturen 1760 (dog muligvis 
allerede 1673) efter at vrere fundet i K0benhavn . 

»Den er hos materialister, bagere og m0llere nu 
ofte en sand husplage« (1828; 2) og var forhen 

meget udbredt på skibe, i havnebyers pakhuse, på 
bryggerier, hoteller og bagerier (3). Der kunne 
vrere millioner af kakerlakker på sejlskibene, og 

de åd alt, men isrer hvad der var fedt i eller på: 

sko, brugt t0j, papir og b0ger, al slags proviant. 
Man måtte skumme et helt lag kakerlakker af te 

og kaffe for den kunne drikkes. På et af Asiatisk 

Compagnis sejlskibe blev i 1700-t på en dag ind
samlet 32.000, af kaptajnen prremieret med en 
flaske brrendevin for hvert tusinde (4). 
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