
mage på vej Anders J. Eriksholm ( 13 ); sankthans
ormenes grnnne elskovslanterner • glimter i dug
get grres Erling Kristensen (14), til elskov lyser 
mer' end nok · sankthansorms lille lygte Harald 
H. Lund (15). 
Mens fjordene nynnende går om vor strand, · og 
sommernatstågerne sl0rer vort land, · sankthans
ormen lyser i grressetJohan Skjoldborg ( 16). 
Sankthansormen vandrer · på buske og trreer · i 
vrerdig ro og beskuer • med fornemt hovmod · 
den trav le hrer · af bladlus og myrer og fluer. · · 
Aldrig ser man den · flyve omkring · og aldrig 
fare og fjumse. · Trenk at ku' lade · som ingenting 
· med sådan en gl0d i sin numse! Christopher 
Maaloe (17). 

Theodor Barfoed, Sanct Hans Ormen (I 8); Frede
rik Schaldemose, Johannesormen ( 19); Knud 
Wiinstedt, Sankt Hans biller (20). 

LITTERATUR: (I) 597 55; (2) 222t 34; (3) 9b 62; 
(4) a 782k 23f; b 782i 62; (5) 248c 1,26; (6) 912e 
190; (7) 723 117; (8) 258 13; (9) 593 17; (10) 114 
44; (Il) 906/ 17; (12) 537/28; (13) 198 17; (14) 
465 133; (15) 537h 30; ( 16) 799c 189; (17) Hvede
korn 32,1958,64; (18) 37 33; (19) 772c 50f; (20) 
906d 46f. 

Smreldere, Elateridae 

Flade og langstrakte biller med spids for- og bag
krop og farverne sort, grå, metalgrnn og rnd. Ca. 
70 arter i Danmark. 
- Danmarks Dyreverden 3, 38-40. 

Smcelder I 763fT fra norsk, billen »giver et smreld 
eller lydeligt knrep fra sig når den holdes mellem 
fingrene eller liggende på ryggen hopper op fra 
jorden« (I), lyden skyldes en torn på forbrystet, 
som slår ind i en grube på mellembrystet. 
Kncekke-, kncekvatter o. I 700fT; kncepvatter Vend
syssel, efterleddet formentlig vrette, et overnatur
ligt vresen; b0rn råbte hånende til hinanden: så
dan en bitte knrekvatter! (2); springbasse 1848 (3), 
kncekbille 1917 (4), nikkel 0M0n (5). 

LITTERATUR: (I) 693b 1,675; (2) 579 K 189; 
212c 2,235; (3) 903 6,541; (4) 659 10,941; (5) 388 
(Elmelunde 1932). 

Marieh0ns, Coccinnellidae 

Nresten halvkugleformede, livlige biller, de fleste 
af vore ca. 50 arter med sorte pletter på rnd eller 
gul bund; den »rigtige« marieh0ne, Coccinella 
septempunctata, har syv pletter. 
- Danmarks Dyreverden 3, 47-50. 

Marieh0ns og sommerfugle er de eneste insekter, 
som ingen, hverken b0rn eller voksne, er bange 
for. Fra gammel tid og over hele landet har en 
lang rrekke dialektale benrevnelser med karakter 
af krelenavne, samt tilknyttet lykketro og billens 
rolle som budbringer mellem jord og himmel, vid
net om marieh0nens store popularitet. 
Mariehene o. I 700fT, 1764 knresat som zoologisk 
familienavn; navnet går sikkert tilbage til den ka
tolske tid (for 1536). Marieflue og Var Frues hene 
o. 1700 (I), mariefugl 1743 og jomfru Maries 
hene 1761 (2). 
Mariemessehene (mariemesse 15/8) og Maries 
kylling S0nderjylland (3), mor Marie R0m0 (4), 
Marie-agerhene Mols og mariekok (kok= hane) 
Finderup (5), marmorshene 'Marie [Guds] mo
ders h0ne' Vendsyssel (6), mariekop i b0rneremse 
Vendsyssel (7), Var Frues hene Hindsholm o. 
1890 (8), mariefugl VSjrelland (9), marieputte, 
Maries putte VLolland, Bornholm (10); lille jam
fru Give (5). - Marieh0nen skal i hedenold vrere 
blevet kaldtfreyjuhcena 'Frejas h0ne' (11). 
Vorherres henel hens o. I 700fT(12); Jylland, Sam
s0, SFyn, Drej0, Langeland, Sejern, 0M0n, Fal
ster (13). 
Vorherres (rede) keer 1784 (14). 
Vorherres sin hennike SSlesvig (I 5), Vorherres 
kok og Vorherres kokkefugl S0nderjylland, SV og 
N0Jylland (16), Vorherres kylling S0nderjylland, 
V og 0Jylland (17). Vorherres agerhene o. 
1875-1900, Vejleegnen, Djursland, NSjrelland 
(18). 
Herrens sen (haers0n) Fur (5). 
Vorherres kok I fugl I dyr lErn, Vorherres dyr 
NSjrelland (19), Vorherres putte o. I 870fT; SSjrel
land, Lolland (20). 
Agerhene o. 1700; Sjrelland (21 ), paradishene 
Åstrup S0nderjylland, Vendsyssel (22), majhene 
mellemste VJylland (5), agerkok og agerhene 
Djursland, Mols, Stevns (23), himmelkylling Jyl
land (24), pcene små putter K0ng SSjrelland (19), 
smerhene Sredder 0S jrelland ( 19), putte, lilleputte, 
puttehene SSjrelland, Lolland (25). 
Engel Man0; i b0rneremse: Mara/le Grenå o. 
1910, og M arolly Gul dager (5). 
Guldsmed 1761 fT; 0Jylland (26) ve! fordi krops-
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formen svarer til metallisk glinsende guldbillers, 
der i Jylland blev kaldt guldsmede (27); guldkorn 
i b0rneremse Als 1886 (28). Fårekylling Nr. 
Omme (5) ellers andet insekt (s. 52). 
Grnnland: aumanganiak, aumangiak fra auma 
'gl0d'. 

Marieh0nen er 0genavnet til Hornbrek-jernbanen 
og nogle jyske jernbaner (29); marieh0ne = gl. 
lagern! med rnd etiket fra Ceres-bryggerierne (30); 
lille rnd bil (31 ); eleverne på Mariaforbundets ef
tersko le ved Kulhuse i Hornsherred kaldes marie
h0ns. 

LITTERATUR: (I) 434 3,38 og 4,861; 903 4,1826, 
74; (2) 388; 98 7; (3) 212c 2,557f; (4) 423; (5) 423; 
599 32 120; (6) 794 5,80; 436 215; 423 (Tolstrup); 
(7) 202c 3,16; (8) 224 1,1893,35 og 2,30,124; (9) 
388jf.160 1904/27:1 (o. 1880); (10) 160 1906123: 
640 (1856),704; 203 220; (11) 681b 351; (12) 579 
J 80; 98 7; 283b 113; (13) 212c 3,1088 (Agerskov, 
Vends., NSams0); 160 1904/28:352 (1886); 423; 
388 (0rsted); 599 28862, 28848 (Lindelse); 856 
143; 281c 160 (o. 1850); (14) 659 10,954; (15) 212c 
3,1088; 66 1,258; (16) 212b 220f; 212c 3,1088; 
/60 1906/ 1: 1846 (1885); (17) 212c 3,1088f; 794 
12,1889,152; 160 1904/27:3012 (1884); 388; 423; 
599 31883; 663 2.2,34; 837 20,1944,14; (18) 224 
1,35; 160 1904/27: 1995 (1887); 436 215; (19) 388; 
(20) 599 29087 (Majb0lle o. 1870); 794 3.2,80; 

160 1906/23:455,733; 430 658; 388 (0rslev, Ny
sted); (21) 579 A66; 98 7; 436c 76; 160 1906123: 
312 (1869); (22) 212c 2,786; 423 (23) 423; 388 
(Strnby); (24) 464/ tb. 1,140; (25) 160 1906123: 
733 ,754; 388; (26) 98 7; 160 1906/23 : 1408 (1858), 
1904/27:2058,,2133,2172 m.fl. ; 436 215 ; 423; 388 
(Rårup s. o. 1925); (27) 332 30,42; (28) 794 6,128 ; 
(29) 76c 350; (30) 941 1413 1951; (31) 23 109. 

MED BUDSKAB TIL HIMLEN 
Når man finder en marieh0ne, anbringes den på 
hånden, man lader den krav le ud på spidsen af en 
finger, der holdes lodret, og lige for billen slår vin
gerne ud og letter siger man, at den skal flyve op 
til Vorherre med en besked om vejret. Det er nu 
mest en b0rneleg, men skikken går tilbage til 
middelalderen, hvor man i dårligt vejr anråbte 
jomfru Marie og bad insektet flyve op til hende 
med b0n om godt, t0rt h0stvejr. Marieh0nen »kan 
flyve lige ind i himlen« (I), som er dens hjem og 
hvor solen altid skinner. 
Skikken eller !egen blev og bliver praktiseret over 
hete landet. Dansk Folkemindesamlings reldste 
optegnelse herom er fra Bornholm 1856 (2), den 
er nrevnt af J. M. Thiele 1820 (I a) og i barndoms-
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erindringer på Falster o. 1850 (3). St0rsteparten af 
de nedenfor citerede remser blev optegnet i Jyl
land i sidste halvdel afforrige århundrede og er nu 
nreppe brugt. De kan efter formuleringen deles i 
tre grupper. 
I. »bed om« 
Marieh0ne (eller det lokale navn), flyv op til Vor
herre og bed om godt vejr i morgen! - flyver den, 
sker det som 0nsket (alm.); bed om godt vejr i dag 
og langt bedre i morgen (4). 
Flyv 0st, flyv vest, flyv syd, flyv nord, flyv op til 
Vorherres port (eller himmelport, -d0r) og bed om 
godt vejr i morgen (5); flyv i 0ster, flyv i vester, 
flyv i syd og flyv i nord, flyv op til Vorherres bord 
og bed om godt vejr i morgen (Keldby M0n; 6); 
flyv 0ster og vester, flyv s0nder og nord, flyv op til 
V orherres d0r (kirked0r) og bed om godt vejr i 
morgen (Als; 7); flyv op til Vorherres nordd0r og 
bed om godt vejr i dag og i morgen og i overmor
gen (Hejnsvig o. 191 O; 8) og hver dag til s0ndag og 
s0ndag med (9). 
Flyv op til himlen og bed om godt vejr til s0ndag, 
mandag (alle ugedage nrevnes) (K0ge; I 0), om 
godt vejr i morgen og i overmorgen og denne må
ned ud (Vendsyssel ; 11 ), bed om godt h0stvejr til i 
morgen (Bog0 1877; 12), godt vejr i morgen og 
godt vejr i overmorgen og godt vejr mange dage og 
sådan fremdeles og regn sommetider ( 13 ). 

Bed om godt vejr i dag eller i morgen, så skal du fä 
0llebr0dsnadver (13); Vorherre, Vorherre, gi'r du 
os godt vejr i morgen så skal du fä din putte! hvor
efter billen kastes h0jt tilvejrs (Slagelse; 14); Vor
herres kylling, flyv op i e var [vejret], kom i mor
gen igen med solskinsvejr (L0jt S0nderjylland; 
15). 
Flyv, lille marieh0ne, flyv til jomfru Marie og bed 
hende sige til Vorherre at bringe godt vejr ( 16). 
Flyv, flyv marieh0ne, flyv op til Vorherre, bed om 
godt vejr i morgen, for mor skal bage og far skal 
slå [h0], ogjeg skal trrekkejordbrer på strå (Tjrere
by s., o. 1915; 17); 

Marieh0ne, flyv, flyv , 
sret dig på spidsen af min finger, 
spred så udde klare vinger, 
flyv til Vorherre og bed ham fra mig, 
at vejret i morgen må bedre sig, 
for mor skal bage og far skal slå, 
og jeg skal trrekke jordbrer på strå! 

(Horne SFyn o. 1900; 18). 
Flyv op til Vorherre og bed om et godt stykke 
sm0rrebr0d (Hjadstrup NFyn o. 19 I O; 19). Et par 
smådrenge i Århus sagde: marieh0ne, marieh0ne, 



flyv op til Vorherre og bed om en krone til os to 
til slik! (20). 
Den anden hånds pegefinger skulle fores i en cir
kel omkring billen mens remsen blev fremsagt 
(Skanderup 1884; 21). 
Vejret vil blive godt hvis den flyver straks eller 
når remsen er gentaget tre gange. Vejret bliver 
ikke bedre eller dårligere når den bliver siddende, 
eller hvis den vender om og kravler ned ad finge-

ren, eller hvis den letter og så flyver nedad, eller 
den sretter sig igen eller falder til jorden efter at 
vrere kastet tilvejrs. - Steg den lige op blev det sik
kert godt vejr, fl0j den kun et lille stykke til siden 
og satte sig igen var der uvisse udsigter, og ville 
den slet ikke flyve var det ensbetydende med et 
nej (SFalster o. 1890; 22). Man lagde mrerke til 
den retning marieh0nen fl0j, fra den kant ville det 
blrese nreste dag (R0m0; 23). 

Opbrud til hest på sja!llandsk bondegård. De narmeste dages vejrlig havde afgerende betydning for bjargningen af 
gårdens hest, og mariehenen blev derfor sendt til himmels for at sikre solskin og /IJrt vejr. Maleri 1852 af P. J. Larsen. 
Statens Museum for Kunst. 
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Over he/e landet har bom bedl mariehonen skaffe os 
god! vejr. Tegning af Henrik Hansen ti/ »Mariehonen« i 
Kaj Munk: Kna/dper/er, 1936. 

2. »giv os / sig til I sp0rg« 
Lille s0de marieh0ne, flyv op, slå vinge, giv godt 
vejr i morgen (24), godt vejr i dag og bedre i mor
gen , flyv, slå ving' (25); Mari, Mari , giv os godt 
vejr i morgen (26), flyv op til Vorherre og sig til 
ham, at han skal give os godt vejr i morgen og me
get bedre i overmorgen (27), flyv , marieh0ne, flyv, 
10ft dine vinger k0nne, giv os godt vejr i morgen 
og bedre i overmorgen (28). 
Giv os godt vejr i morgen , så skal du ta sigtekage 
når mor bager (Harbo0re o. I 870; 29); Vorherres 
lille kokkefugl, gi ' godt vejr i morgen, så skal vi 
både brygge og bage og så far du en s0d honning
kage, flyv , slå vinge, Vorherres lille kokkefugl, 
fl yv, slå vinge (SV Jylland; 30). 
Sig til Vorherre, at det bliver godt vejr i morgen 
(31 ), flyv op til Vorherre og kom igen i morgen 
med solskinsvejr (SS!esvig, S0nderjylland; 32), 
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flyv op til Vorherre og sp0rg, om vi får godt vejr i 
morgen (Ringk0bing, Himmerland; 33), sp0rg om 
det bli'r godt vejr i dag eller i morgen (Vrerl0se; 
34). 

Marieh0ne, marieh0ne, du greveste fowl [fugl], 
flyv op til Vorherre i den blommede kjol' 
og sig (eller: hils) ham fra mig og vor prrest og 

vor degn, 
at i morgen vi! vi hverken ha' blrest eller regn, 
men godt vejr, godt vejr, godt vejr! 

(Mors, Thy; 35). 
3. »vi far« 
Flyv, flyv , Vorherres h0ne, i morgen bliver det 
godt vejr, en anden dag ligeså (1820; 36), marie
h0ne, flyv , flyv , i morgen far vi godt vejr (K0ben
havn o. 1870; 37), i dag har vi slemt vejr, i mor
gen far vi godt vejr - fl yv, flyv , Vorherres h0ne 
(NFyn; 38); marieputte, marieputte, flyv , flyv , 
flyv - i morgen får vi (eller: bli'r det) solskin og 
grant [smukt] vejr (Bornholm l 856ff; 39); flyv , 
Vorherres h0ne, i dag er det godt vejr, i morgen 
bliver det ti gange bedre (Fyn o. 1880; 40). 

Når b0rn havde fanget en marieh0ne satte de den 
hen på en Maries sengehalm = snerre (Gives.; 41) . 

PROSA OG POESI I FORBINDELSE MED LEG EN 

En lille marieh0ne l0ber op ad en brun arm, og 
både han og hun sidder sprendt og venter på, hvil
ken finger den vrelger til startplads, når den flyver 
op til Vorherre og beder om godt vejr. Bliver det 
mon guldbrand? Og hvis det bliver og hun så r0d
mer, så ved han besked. Gunnar Munk N islev 
(42). Den kryber villigt op på fingerspidsen og la
der sig rrekke i vejret, folder vingerne ud og går til 
vejrs. Er du viet det evig moderlige, så tag mange 
0nsker med! Inger Bentzon (43). 
0 sving marieh0ne, sving dig fra din blomstertue 
· og bed om fagert solskinsliv alt hos din fagre 
frue! /. P. Jacobsen 1870 (44). 
Marieh0ne, flyv op i dagen , · der blinker sol i dit 
r0de skjold. · · L0ft dig fra jorden, den er jo bare · 
en bold for menneskets tvivl og had. · Marieh0ne, 
et glimt af solen, · et fnug på reterens strålebad 
Louise Neuhaus (45). 
Der kravler du så tung og tyk • med solblink på 
din r0de ryg, · med sorte jordstrenkspletter på, · 
og dog kan du til himlen nå · og stige op til lyk
ken! · Marieh0ne, vis du har · et solskinsvirket 
vingepar, • o, revn nu prent i ryggen! • Marieh0ne, 
flyv op til Vorherre, · bed om godt vejr for mig i 
dag! · · Kryb op, kryb op på fingrens spids · og 
åbn smukt din kjoleslids, · og spil så dine vinger 



ud • og snur afsted- stig op til Gud, · som bor på 
himlens h0je. · Der skal du for hans trone stå · og 
sige sådan - pas nu på! · - ja, forst skal du dig 
b0je. • Marieh0ne, flyv op til Vorherre, · bed om 
godt vejr for mig i dag! Marinus B0rup (46). 

Marieh0ne, kom herhen 
og sret dig på min finger! 
Vrer ikke bange, krere ven, 
for jeg er lille Inger! 

Du har så yndig kåbe på, 
den må jeg ret betragte. 
Min egen kjole er så grå, 
det skal du lidet agte. 

Marieh0ne, favr og fin! 
spred ud de k0nne vinger! 
Flyv til Vorherre, putte min , 
med tak fra lille Inger 

K. Kindvig (4 7). 

Pludselig r0d plet på min sommerarm, · barn
doms tålmodige fingerspidsengel , · som fl0j til 
Vorherre og bad for i morgen Inger Christensen 
(48). 
Marieh0nen, sunget af lb Sch0nberg i Cirkus lb 
1954 (tekst Finn Martin, musik Sven Gyldmark): 

Se, her er en marieh0ne. 
Husker De den gamle skr0ne? 
Den er kendt afhver en lille dreng og lille pige. 
Denne lille krere bille 
kan, sk0nt den er bitte lille, 
skabe undervrerker blot 
du smiler og vi! sige: 
Flyv op imod himlen og be' om dejligt vejr. 
Flyv op gennem skyerne i mens jeg ven ter her. 
Flyv op efter alt det, vi 0nsker hver isrer. 
Flyv op imod himlen og be' om dejligt vejr! 

Midt på mensk'ets lille finger 
lander du på trygge vinger. 
Lille ven! i dag er verden slem at flyve i. 
Mensk'ets jetmaskiner dr0ner, 
rammer små marieh0ner ... 
Tordenskyer går frem fra 0st og vest -
å, smut förbi . 
Flyv op imod himlen og be' om dejligt vejr. 
o.s.v. 

Louise Hansen, Marripyta lijla (49). 

LITTERATUR: (I) 436c 76; (la) 847 3,134; (2) 
160 1906/23:640; (3) 281c 160f; (4) 464 4,1879, 

351; 464i 471 ; (5) 436c 75 (NJyll.); 464i 468 (Falst.); 
160 1906/43:754; 524 1964,55 (SFalst. o. 1890); 
(6) 388 (1934); (7) 794 6,1886,128; 212c 3,1089; 
837 3,1926-27,111 ; (8) 599 28795/4; (9) 794 2, 
1885,151 og 5,80; 464i 471 ; (10) 794 5,1886,64; 
(11) 212c 2,556; (12) 436c 76; (13) 464i 4 71; (14) 
160 1906/38:3641 (1945); (15) 732 118; (16) 160 
1906/46:3 (1933); (17) 599 30284; (18) 599 30008; 
(19) 599 30260; (20) 599 30621 (1920); (21) 160 
1904/27:2667; (22) 524 1964,55; (23) 837 8,193 l-
32, l 3f; (24) 160 1906/23:2496 (1884), 2577 m.fl .; 
(25) 794 5,64,80 og 6,124; 795 135; (26) 464i 468f; 
(27) 464 6,257; (28) 464i 471; (29) 858 297 ; (30) 
212b 220f; 212c 3,1088; (31) 464 9,1888,61 ; (32) 
160 1904/28: 3331 (1885),1904/28:3212(1886); 
837 3,1926-27,111; (33) 794 5,80; 160 1904/30: 
1484 (1892); (34) 599 20111; (35) 160 1904/27: 
1308 (1882), 1408; 464i 468; 212c 2,556; (36) 847 
3,134; (37) 436c 76; (38) 725 508; (39) 3 18; 160 
1904/27: 640 (1881) m.fl.; 436 215; (40) 160 1904/ 
27: 1042; 281e (Odenseegnen); (41) 423; (42) 630g 
13; (43) 47 35; (44) 392 90; (45) 607 32; (46) 118c 
24f; (47) 923 5; (48) 128 49; (49) 263 1,1929,5-7. 

l(,ERESTEORAKLER OG ANDRE REMSER; 
VARSLER, LYKKEDYR 

Med en marieh0ne på hånden eller en finger siges: 
marieh0ne, hvad side er min krerest' ved? - flyv 
og vis mig, hvilken side min krereste bor! - flyv 
hvad for en side min krereste er ved, slå vinge, slå 
vinge! - flyv hen og sig mig, hvor min krerest' 
kommer fra! - flyv til den side min krerest' vi! (alle 
Jylland 1800-t; I); flyv , flyv guldsmed, flyv til 
hvilken side jeg skal vrere! (Hjarn0; 2) - idet bi lien 
flyver viser den retningen. 

Flyv, flyv, din lille blomstertyv, · du skal stikkes i 
re lyv [livet] · med en gammel rusten knyw (SJyl
land; 3); flyv, flyv marieh0ne, flyv til bager, kom 
tilbage med honningkage (Vallekilde 1890; 4). 
»Når vi drenge fandt en marieh0ne, lagde vi den 
altid under en sten, for det hed sig, at den så 
gjorde reg« (5). 

Når kornet blev k0rt ind blev der spurgt: er der 
mange Herrens h0ns i det? - varder det, var kor
net godt t0rt (SVJylland; 6). 
Er der mange prikker på marieh0nsene bliver 
flresket dyrt (SVJylland; 7). Lige så mange sorte 
prikker man talte på årets forst sete marieh0ne, 
lige så mange skrepper rug fik man pr. trave; så 
mange rigsdaler ville rugen koste ved mikkelsdag 
29/9; så mange dalere kom den til at koste t0nden 
(Jylland I 800-t; 8). Marieh0ns holder ofte til i 
rugmarker. 
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