
Hvis marieh0nen efter at vrere sat på håndryggen 
s0ger ud på ringfingeren, bliver man gift inden 
årets udgang (S0nderjylland; 9) sml. s. 122. Sam
ler marieh0nsene sig i store klynger på trreerne, 
varsler det krig: man så det i 1914 og 1939 for de 
to verdenskrige br0d ud ( I 0). 

»Marieh0nen anses for hellig, og forreldrene for
maner deres b0rn om ikke at g0re den fortrred« 
( 11 ); den bet0d fred, og ingen måtte g0re den no
gen skade (NFyn; 12). En sommerdag i slutningen 
af forrige århundrede blev der holdt fest på Frn
bjerg Bavneh0j , og pludselig slog talrige marie
h0ns ned på folk, som fo'r op, men da man så det 
kun var marieh0ns rystede man dem bare af sig, 
ingen nrennede at slå nogen af dem ihjel (13). 
Man må ikke drrebe en marieh0ne, for den er der 
lykke ved (alm.), g0r man det skal en h0ne d0 (Se
vel; 14); man ville så få en b0rnesygdom (15) og 
vejret blev dårligt nu den ikke kunne flyve op til 
Vorherre og bede om godt vejr (Sjrelland; 16). 
K0erne kunne få nreldefeber af at rede marieh0ns 
(Egtved; 17). Det betyder held, hvis en marieh0ne 
kommer flyvende og sretter sig på ens hånd, og 

lige så mange prikker den har på drekvingerne, 
lige .så mange lykkelige måneder vil man få det 
kommende år - jo flere prikker desto mere held 
(18). 
Ved en marieh0ne-fest 1965 i Nr. Åby Fyn blev 
der samlet ind til en ny idrretshal; en bil med figur 
af billen k0rte i optog gennem byen anf0rt af et 
kvindeligt marieh0nekorps ( 19). 
Kgl. hofjuveler A. Michelsen lancerede 1949 en 
smykkeserie med marieh0ne-motiver. 

Mod tandpine gnides tandk0det med knuste ma
rieh0ns eller billen presses ned i den hule tand 
(20). 

Gåde: hvad er det for en h0ne, som ikke har fjer? 
- som har seks ben? (21 ). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/27:2304 (1885),2058; 
794 5, 1886,64,80,96; 464 9, 1888,6; 464g 6.2,259; 
(2) 212c 1,515; (3) 794 5,63 (Andst),80 (Lunder
skov); (4) 160 1904/30:341; (5) 464 9,1886,6; (6) 
423 (Brekke s.); (7) 423 (L0nne s.); (8) 436 215; 464/ 
1.2,31 ,34,140 og 4,361; 212b 220f; 212d 323; 937u 

Marieh0nen har inspireret mange Jorskellige kunstnere. Her er marieh0nen brugt som motiv i en smykkeserie fra 
kg/. hojjuveler A. Michelsen, 1949. 
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154; 160 1904/28:2615 (1885); 296/137; 160 1904/ 
28: 3331 (SSlesvig 1885: så mange lybske skillin
ger); (9) 103 1948; (10) 160 1906/23:704; 688 126 
(Bomh.); (11) 436 214; (12) 725 508; (13) 160 19061 
46: 3 (1933); (14) 160 1906/23:2476; (15) 160 1906/ 
46: 3; (16) 777g 168; (17) 464g 6.2,478; (18) 688 
126; (19) 253 20/ 8 I 965; (20) 73 55,96; 439b 222; 
(21) 794 9,9 I ; 464n 88. 

PROSA OG POESI 

Marieh0nsenes halvkugler glider som levende ru
biner sindigt hen over de sorte pl0jemarkers muld 
J. 0. Boving-Petersen (!). 
Da kommer der en marieh0ne krybende, rnd som 
en dråbe lak og med sorte prikker på, den triller 
afsted uden synlige ben, som en frnken med krino
line på, og fimrer med f0lehomene. Den bestiger 
et strå og runder spidsen, kryber videre med hove
det nedad til stråets rod og er lige vidt, samme 
sted som hvor den begyndte, den fors0ger et andet 
sted og ender ved jorden igen, efter en omvej i h0j
den, det f0rer ikke til noget. Men tredie gang efter 
at marieh0nen er kommet 0verst op på toppen af 
et strå bestemmer den sig til at flyve. Der trrenger 
små vingeflige ud af ryggen på den, den skiller 
drekvingerne ad som to låg og breder florvingerne 
ud, det viser sig, at den har tre !ange smalle skin
ner, som begynder at rotere, og samtidigt bliver 
folehornene til en propel, der står som en glorie 
foran nresen af den; som en lille autogyro hrever 
marieh0nen sig op i luften, maler i en lidt hrelden
de stilling tilvejrs og s0ger ovenud ad denne 
skumle verden. Den vil op til Vorherre og bede 
om godt vejr Johannes V. Jensen (2). 
Mangen en h0stkarl kunne lrere h0sttempo af den 
lille rnde slider. Hvem har nogen sinde set en ma
rieh0ne slentre langsomt hen ad et strå? Og hvad 
har den så travlt for? Det kan ikke vrere bladlus 
den s0ger, når den bener op og ned ad havrestråe
ne Gunnar Munk Nislev (3). 
En marieh0ne entrer op langs midtribben af et 
saftigt mrelkeb0tteblad og sretter sig til soling ... 
stille som en lakdråbe mod det grnnne Inger 
Bentzon (4). Marieh0nsene solede sig og sad som 
overskårne rnde rnnnebrer på den blåduggede 
strandkål eller som små vandrende lakdråber be
steg marehalmens strengler og fra aksenes top så 
sig om i den vide verden for de foldede vingerne 
ud og svrevede bort i den solflimrende luft Knud 
Poulsen (5). 
En nysudklrekket marieh0ne, der er nået til top
pen af et grresstrå, ser sig om og undres over, at 
verden er så stor Sophus Bauditz, Hjortholm 
(1896); sortprikkede marieh0ns holder udkig fra 
de hule stubbes 0verste kant R . C. Mortensen (6); 

Vorherres små ordonanser Niels E. Nielsen (7). 
Med små knald slår marieh0nsene sig ned på min 
skrivemaskine, får i en fart pakket flyvevingerne, 
der af konsistens og i farve minder om flortyndt 
guttaperka-forbindstof, op under drekvingerne, 
iler som flrekkede koralperler rundt imellem mine 
manuskripter, men bliver hurtigt klare over, at 
her er ingen bladlus at finde, spiler derfor atter 
vingerne, starter og styrter sig ud i den vide verden 
påny Knud Poulsen (8). 
Vi er som Vorherres kyllinger og har svrert ved at 
flyve, men l0ftes vi på en finger og kan få vingerne 
fri og st0ttes af venlige stemmer og g0r os så bitte 
små, da flyver vi let og lykkeligt og er vrek i det 
blå Martin N. Hansen (9). 
Der er nu engang noget ualmindelig poetisk ved 
den lille bitte lakrnde overkrydder med de syv 
små sorte prikker ... Det er ikke al ene udseendet, 
der er så sympatisk, også navnet er så fuld af poe
si, at det endda er gået over til at betegne en nyde
lig variation af små hoftebredt henvandrende mi
rakler i menneskeskikkelse Hans Hvass (10). 

Marieh0ns i broget ham · sig soler hos en hane
kam [Primula] · som de var i familie Chr. Ri
chardt (11); marieh0ns kravler i broget pryd · ad 
gr0ntet på gr0ftekanten Ola/ Hansen (12); r0de 
marieh0ns, · lakdråbesmå, · smelter på kanten af 
strået 0 . J . Riisberg Jensen (13). 
En marieh0neperle · lander frejdigt på din hånd 
Jens Lund Andersen (14); der går en marieh0ne, 
den krere lille bille, · og passer på sin kjole med 
sorte prikker i Laurits Skav (15); marieh0nen, der 
sad på din kjol, · blev rnd som en gl0d fra den 
luende sol Erling Kristensen (16). 
Og små marieh0ns der går · med post i r0de frak
ker Harald H. Lund (17); en marieh0nekylling • 
kommer kilende förbi · i ternet skjold · med sort 
og gylden Jak på. · Den er dens forreldre · blevet 
glade for, fordi - · den kan far og mor da · spille 
skak på! Piet Hein (18). 
Marieh0nen krav ler op ad gyldengyngestrået, · og 
når toppen af det h0je urskovstrre er nået • gribes 
den af svimmel trang mod himlens solkrysta! · og 
breres gennem luften som en perle af koral Knud 
Wiinstedt ( 19). Og se bare, se - i den solklare luft 
· slår vresenet vinger ud, · der skinner som prik
kede, r0de shorts, · og flyver direkte til Gud Tove 
Meyer(20). 

Ove Abildgaard, Marieh0nen (21); Aage Borres0, 
Lille marieh0ne (22); Marinus B0rup, Marieh0ne 
(23); Johannes V. Jensen, Marieh0nen (24); H. V. 
Kaalund, St. Johannes (25); Kaj Munk, Marieh0-
nen (26). 
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LITTERATUR: (I) 119 61; (2) 401v !Ofsml. 401 
73; (3) 630 160; (4) 47 48; (5) 695b 64; (6) 578 56; 
(7) 625c 69; (8) 695e 29; (9) 301 29; (I 0) 375d 2,34; 
(11) 729 41; (12) 303 60; (13) 403d 23; (14) 14b 
18; (15) 802 12; (16) 465b 27; (17) 537g 13; (18) 
324 10. sam!. 16; (19) 906/46; (20) 567b 65; (21) 
lg 60f; (22) 88 75; (23) 118c 24-27; (24) 401v 10-
13; (25) 493d 115; (26) 583 45. 

D0dningeur, Dendrobium 
pertinax 

Fem-seks mm sort borebille i svampangrebet trre
vrerk. Den frembringer en tikkende lyd ved i hur
tige serier at slå hovedet eller brystet mod under
laget. 
- Danmarks Dyreverden 3, 53f. 

D0dningeur, navnet blev brugt zoologisk fra 
180 I, men er reldre; også navn til fårekylling og til 
andre borebiller; billens lyd varslede d0d (I), 
1770: man »har endog kaldt den d0dens urvrerk« 
(2). 
D0dningflue og d0dpige S0nderjylland (3), d0d
ningebille, d0dninggnaver, d0dningehoved og 
d0dningeklok' SJylland (4), d0dsorm 0Jylland 
(5), d0dmandsur Himmerland (6), d0dmands
k/ok' Thy (7), d0dsur Mors (8). 
Vr,eggesmed, vr,egsmed I 764tT fra norsk (9), var
se/smed Fovlum NJylland (8), st0jer som en 
smed; vr,egorm Mors 1811 (10), Vendsyssel o. 
1870 (11), måske omtydet til vuggeorm D0strup 
S0nderjylland (8); vr,eggestork 0 og MJylland o. 
1860fT (12), lyden kan minde om storkens kneb
ren med nrebbet jf. kneppestork 0Jylland (13), 
knr,everstork Himmerland, Vendsyssel o. 1870 
( 14); knr,ebreorm SJylland (15). 
Vr,eggeur K0ge og vr,egget0j LI. Lyngby (16), kukur 
og banker VSjrelland (17), trr,epikker SVJylland, 
Thy (8), vr,egpikker Vendsyssel ( 18). 
Trr,eorm 1763 (19), ovntr,ege Mors (8) også fårekyl
ling s. 52; lugtebasse Mors 1811 ( 10) holder til i 
snavs, også om l0bebille s. .114; grå galt Mors 
(20), ji/skort Bording 0Jylland og peseklokke 
Volsted Himmerland (8). 

LITTERATUR: (I) 332 37,64; (2) 26 8,1770,323; 
(3) 423 (Hjortlund og Holb0I s.); (4) 423 (Brande, 
Vejstrup og Vester s.); (5) 423 (Kolt s.); (6) 423 
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(Sulsted s.); (7) 423 (Hassing s.); (8) 423; (9) 98d 
83; 659 27,674; (I 0) 770 215,227; ( 11) 436 227; 
4644,362;(12)847c 166; 79412,154;212c3,II09; 
(13) 423 (Alling og Uth s.); (14) 436c 54; (15) 212c 
2,232; (16) 388; (17) 160 1906/23: 294 (Kirkehel
singe); ( 18) 202c 4,306; ( 19) 693b 1,698; (20) 212c 
l,506;8041,103. 

D0DSV ARSEL, VEJRPROFETI 
I hust0mmer kan billens st0j minde om et urs tik
ken og om aftenen eller natten i en stille stue lyde 
förunderlig strerkt. »Endog en lille ussel orm, der 
gnaver i t0mmeret i vreggen, som man sredvanlig 
kalder d0dningeuret ... kan vrekke skrrek og angst 
- da skal en d0 i huset« ( 180 I; I). 
»Lader vr,eggestorken sig h0re i et hus og stadig 
flytter nrermere og nrermere mod d0ren er det tegn 
på, at en i huset snart vil d0. Andre siger, at det 
ikke betyder noget, om den flytter sig hen mod 
d0ren, blot den ikke flytter fra den ene side af d0-
ren tilden anden« (0Jylland o. 1875; 2); når vr,eg
geormen frem til stued0ren skal en i huset d0 (3); 
knebrer vreggestorken ved d0ren skal et Jig snart 
breres ud af den (4). 
I et hus, hvor billen holdt til, gik man i stadig 
angst for, at en afbeboerne skulle d0 inden lrenge 
(SSlesvig; 5). Lå nogen for d0den måtte vedkom
mende ikke få at vide, at den nrermeste familie 
havde h0rt d0deuret; det l0d som et rigtigt urs tik
ken, men langsommere og med en hård, dump lyd 
(Djursland, 0Fyn; 6). 
»Det var en aften, jeg kom ud i det m0rke k0kken, 
og der h0rte lyden fra vreggen. Jeg blev lidt srer til 
mode, da jeg grant huskede, hvad denne lyd sag
des at kunne varsle, men slog det hen som gam
mel overtro. Men at der blev rokket lidt ved 
denne min afTrerdigelse er vist förståeligt, da min 
far kort efter d0de. Og det er den eneste gang, jeg 
har h0rt dette d0dningeur« (Majb0lle Lolland; 7). 

Hvad i alverden, uha, uha! tik! tik! tik! sagde det 
etsteds i trrevrerket. En eller anden forklarede, at 
det var et d0dningeur. Man blev så besynderlig i 
sin mave af at h0re på det. Man måtte stikke af, 
ud i frisk luft, langt vrek Kaj Munk (8). 
H0jt i nattens tavshed l0d · slag af d0dninguret 
Jens Smidth (1807; 9); [ved sygeleje) han skuer 
hen til klokken, · men den er lrengst i stå, · kun 
d0dninguret flittigt · i vreggen monne slå C. 
Hauch (1837; 10). 
D0dningeuret i bjrelken hamred' Jeppe Aakjr,er 
(11 ); i mur bag vregtapet · der sidder en bitte vis 
profet • og banker, tikker, gi'r besked, · det går 
mod evighed Jens Thise (12). Kostbart panel · 
som af d0dningeurene redes · og forvandles til 


	Image 0119
	Image 0120
	Image 0121

