
det var slet ikke det, den stnebte efter. Det var no
get helt andet, der foregik bag overfladen end en 
trrening og opvisning af dette vidunderlige sk0jte
l0b. - Nu var den alene, eller i hvert fald ikke 
mente sig iagttaget, endte dens sk0jtel0b altid med 
et till0b og et vreldigt hop som en helikopter, der 
vi! lette, men har for tung last. Jaså, flyve - det 
var altså det, den ville. Piet Hein, Sk0jtel0beren 
( 13). 

LITTERATUR: (I) 332 67; (2) 38 13; 297b 26; 
222m 57; (3) 154 686; 50c 1225,1227; (4) 559 
20,117; (5) 906d 1 O; (Sa) 596 1954,27; (6) 388; (7) 
202c 1,163; (8) 388; (9) 659 19,1002; (10) a 401p 
37; b 401 b I O; (11) 297b 26; (12) a 375; b 237 
1,17; (13) 324c 73-76. 

Landteger, Geocorisae 

Tregerne er oftest flade, vingede insekter, som 
med en snabel suger blod og saft af dyr og planter 

(nogle blodsugende mider kaldes fejlagtigt treger). 
Henved 500 arter i Danmark, de fleste treger afgi
ver et ildelugtende sekret. 
- Danmarks Dyreverden 2, 73-90. 

Ta:ge, reldre nydansk tege, länt fra middelneder
tysk (1200-1500) teke; nytysk zecke kommer af 
germansk tikan , der muligvis h0rer til indoeuro
preisk deigh 'prikke, kildre, knibende insekt'; 
armenisk har tregenavnet tiz (I). 
Stinkta:ge (2); sortba:rkonge, -mand, -tyv V Jyl
land, kom den med i munden når man spiste sort
brer (revling-, blåbrer) smagte det afskyeligt (3); 
hasefis Falster o. 1850, M0n, Lolland (4), holder 
til på bl.a. n0ddehaser og lugter stramt. Trege er 
sk.eldsord til arrigt kvindfolk (Vendsyssel; 4). 
Da S0rine ... prnvede at spise af [tytte]brerrene var 
der en bismag ved et af dem, en vis smag, som kun 
den kender, der i sine barneår har ligget på maven 
i lyngen og fyldt sig med brer. Man kan få et, som 
man spytter ud igen, det har en trege krnbet over -
en af disse flade grnnne treger, der ligner et tytte
brerblad så aldeles, man kan smage det Johannes 
V. Jensen (5). 

LITTERATUR: (I) 626 433; (2) 659 21,1438; (3) 
296/139; (4) 212c 3,918; 170 1905,19; (5) 401 23f. 

Damtagen skejte/eberen kaldes således, Jord i vi ser den fardes på vandets overflade ligesom en skejteleber på isen. 
Trasnitfra Peblingeseen i Illustreret Tidende 31-1-1869. 
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