L0ber en m0llermand op og ned ad ruden kommer blrest, den er Iige så vejrkyndig som m0lleren
(Thy o. 1925; I).
Stankelben er i slang en person med )ange tynde
ben (2).
PROSA OG POESI
Stammerne rndmede i solfaldsskreret, og h0jskoven slrengte sine )ange skygger fra sig. Stankelbenene med )ange hrengekroge steg op gennem solstriben Svend Fleuron (3).
Jeg er et stakkels stankelben · med )ange tingeltangel ben · på myggespinkle ankler Sigfred Pedersen (4). Et drempet smreld og se, <ler stod • på
stankelben med hårfin föd · og vakkelvorne ledemod · og duved på det blrendende papir · en srelsom grest - dens vingers flor · er lysende som
perlemor, · den retter ud og sammensnor · og
fumler med sit vimrende gevir Axel Jue/ (5).
Stankelben g0r dansetrin · om nattevåde grnfter
Valdemar Olsen (6); stankelbenets · hemmelighedsfulde ridt · ad de h0je tyste bjrelker · ind i
månelyset Vigga J0rgensen (7).
Viserne l0ber på det gamle ur i krogen · ligesom
stankelben, <ler stavrer afsted Aage Djyrk0b (8);
d0de stankelbens · ulreselige skrifttegn · i alle
kroge Tove Meyer (9).
LITTERATUR: (I) 388; (2) 23 157; (3) 222v 124;
(4) 676 45; (5) 413g 75; (6) 656 7; (7) 433d 49; (8)
182 13; (9) 567e 66.

Myg, Culicidae, Anophelinae,

Chironomidae
Ved »myg« förstås nresten altid STIKMYG. Hannen har buskede folehorn og lever af blomsternes
nektar, det er kun hunnen, som suger blod. Hos
MALARIAMYGGENE er spidsen af hannens folehorn k0lledannede mens hunnens er slanke; vor
almindeligste art Amophe/es maculipennis har
m0rke vingepletter. Af de små bleggrnnne, ikkeblodsugende DANSEMYG , Chironomidae, findes
<ler i vor fauna mindst 400 arter.
- Danmarks Dyreverden 2, 216ff.
Myg, frellesgermansk, gammeldansk d.s. , fra germansk muwja-; af en sideförm udvikledes oldh0j6*

tysk musca 'myg, flue'; h0rer til et indoeurop. lydord mu, mus ligesom latin musca 'flue' og vistnok
beslregtet med (at) mumie (I). Som persontilnavn
Myg, Mygh, M0gh 1300- I 400-t (2).
Lysmyg reldre nydansk d.s. (3) »fördi den flyver til
lyset og optrender sine vinger« ( 1763; 4), vandmyg
reldre nydansk d.s., /ysetceve 1820 (5). Dansemyg
1764ff (6), oprindelig regnet til den zoologiske
slregt Empididae, som nu kaldes danseflue; holder
i hvilestilling förbenene l0ftet (7), optrreder desuden i store »dansende« svrerme:
»Op og ned og ned og op stiger og daler de ustandseligt, som om de bevregede sig i usynlige elastikker anbragt i et usynligt snoreloft - en yndefuld
vårballet, en ekstatisk tempeldans, <ler trredes
med tak og lov og pris til den store sol deroppe på
den blågrå himmel ... I en sådan svrerm af svrevende myg er der virkelig lidt af selve den brevende
men ukuelige vårs evige sjrel!« Knud Pou/sen (8),
sml. s. 86.
Juntcegring Mors 1807 (9), hjontejring, hejring,
hjonthejring om en stor myg Thy o. l 850ff, Salling, Mors (10), hejring = klodset, ubehjrelpsom,
vanskabt eller tynd person, senere måske associeret med den langbenede hejre jf. hjonthejre,
damphejre ( 11 ), tret myggesvrerm kan ligne damp.
Stikmyg: nettel, netting, netling, nettelstikker
Vendsyssel, man bliver nettelstukket (12), h0rende til oldnord. naddr 'spids' eller nettel 'nrelde',
herhen måske nåde VJylland (13) også om blrereföd (s. 70); knot (13a).
Meget lille myg: mitte NSjrelland ( 14 ); myggesvrerm: ske/myg ved Esrom s0 (15); en arts rnde
larver på s0bund kaldes affiskere r0dorm ( 16).
Frernerne: myggi, myggjabiti; Grnnland: kisinertit, larven equsavak; ippernak (17).
LITTERATUR: (I) 659 14,590; 626 259; (2) 363
2.2,753 ; (3) 579 L252; 332 60; 903 3.3,238; (4)
693b 1,698; (5) 903 3.3,238; (6) 332 56,58; (7) 292
24; (8) 695e 63; (9) 769 80,204; (I 0) 571 211 ; 794
8, 160 og 9,64; 212c 2,684; 202c 3,66; 423; (13)
212c 2,726; (13a) 434 2,559; (14) 617 86; (15) 775
83; (16) 910 2; (17) 562 109,1936-39,204.
MYGGEPLAGEN
Jeg tror virkelig, at myggene er de mest förhadte
insekter i dette land ... Myggene, <ler hverken
truer vore ejendomme eller vor sundhed, men
bare irriterer os lidt, dem er vi allesammen så
redende arrige på. Erik Tetens Nielsen (I). Myggenes dans i den blikstille luft, myggeplagerne i stille
sommeraftener, på skovens åbne sletter og ved de
stille skovs0ers bredder, er frenomener vi alle kender C. Wesenberg-Lund (2).
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landske syge. I begyndelsen af 1800-t hrergede malariaen landets sydlige egne som en af de vrerste
epidemier vi har haft. I 8 I 2 fik 28. 788 personer i
Maribo amt koldfeber og 1.114 d0de; 1831 blev i
et lollandsk sogn 1.800 af dets 2.000 indbyggere
syge af malaria og de 98 d0de. Helt op til nutiden
var den en af de almindeligste sygdomme (5).
Store trette myggesvrerme gav ikke sjreldent anledning til falsk brandalarm. Man så det ryge fra
kirketårnet, men rngen viste sig at vrere myriader
af myg. Når myggene svrermede over Ringk0bing
kunne man tro, at byen brrendte (6). 19 I 4 havde
K0benhavns brandvresen stor udrykning til Marmorkirken, det »rng« fra dens kuppel (7).
LITTERATUR: (I) 617 85; (2) 154 692; (3) 270i
53 ; (4) 261 2,167; (5) 50b 1,477 ; 292 29 ; (6) 423;
(7) 50b 1,483.
VARSLER

Stikmygge/arve hcengende
FO TO/Bert Wik/und.

i

vandoverjladen.

BIO-

I Gribskov blev nogle skovarbejdere så forstukne
af myg, at de nedlagde arbejdet og flygtede (3).
Stikmyg var (er) en stor plage for sommerhusbeboerne i Ulfshale M0n; o. I 950 holdt de en
»myggefest« på 0sters0badet og samlede penge
ind til den ärlige sprnjtning mod myg.
»Op fra grresset ved kysten steg der sådanne myriader af myg, at de formelig form0rkede luften;
de stod i s0jler, som rnghvirvler, i omvendte pyramider, bevregende sig rytmisk i den stille luft og
rullende sig sammen til en forvirret damp, når
den mindste brise opstod. De fyldte 0jne, nrese og
0rer på den ulykkelige tilskuer og rng ham langt
ned i halsen, når han åbnede munden for at forbande dem. Jeg har aldrig set mage - jo, det har
jeg dog. Thi på Vestlolland i al fald udvikler disse
herlige insekter sig i sådanne mrengder ved s0en,
at man alvorligt betrenker sig på at gå en lrengere
tur ad digerne i den måneds tid de grasserer. Heldigvis stikker de ikke, ellers ville målet vrere fuldt.
Almuen siger, at det er hunmyg, og det må ve!
vrere sandt, da de er så fromme.« C. GovertzJensen 1893 (4).
Malariamyggen overf0rer smitstoffet til sygdommen, der oftest blev kaldt koldfeber eller den lol84

Når myggene hesten meget stinge · en stor regn da
snart vil klinge (1581 ; I); når myg mon hesten
bide såre, · des mere regn skal du erfare (1804; 2).
Ses der efter solnedgang srerlig mange myg tret ved
jorden, bliver det t0rt, mildt og klart vejr (1648 ;
3); der kan ventes godt vejr, hvis myggene svrermer uden at stikke (1796; 4); det gode vejr holder i
flere dage når de svrermer eller »danser« ( l 840ff;
5), dette giver »godt vejr og sild« (Bornholm; 6).
Det varsler regn , når myggene svrermer meget om
aftenen (7) og de »hrenger med rnven« (8), svrermer lavt (V Jylland; 9), er srerlig slemme til at
stikke (I O); det varsler torden (11 ), »det kommer
af sig selv ligesom myg mod regn« (12).
Tret myggesvrerm i januar lover ingen landmand
godt (1863; 13), det lover ej godt for som mer og
vår (14 ); svrermer myggene i februar, har landmanden ondt i ven te ( 15); svrermer de meget lavt
varsler det krig i landet (0Jylland ; 16).
LITTERATUR: (I) 543 I, 199 (Tryggelev kaldsbog); (2) 79 27 ; (3) 919 194; (4) 882 5,328; (5) 806
39; 464 9,25 ; 160 1906/23:372,641,2044 m.fl .; (6)
160 1906123: 641 ; (7) 464/ 1, 139; 160 1906123:
1709 ,2265; (8) 464 4,1879 ,361; (9) 436 217; (10)
212c tb . 1,54, 139 ; 630 129; (11) 794 7, 141; (12)
464c 274; (13) 749 111 ; (14) 221 nr. 5, 1877 ; (15)
464/ 1.2,46 ,81; 160 1906/23:123 (191 I), 2235
( 1942); ( 16) 436 21 7.
ORDSPR0G , TALEMÅDER M.M.

Myggen flyver så lrenge om lyset, at den brrender
vingerne; man jager myg og fluer fra 0jnene, men
ikke hyklere fra 0rerne; man kan ikke vare sig for

myg om sommeren og for bagtalere i sit levned;
mager myg stikker mest (alle Peder Syv I 682; I);
for myg er ingen sikker (2).
En myg har mere blod end han forstand; han har
så megen visdom som en myg kan flyve bort med
(Peder Syv 1682, 1688). Han er som en myg mod
en elefant = ulige med en anden i krrefter eller evner (3); g0re en myg til en elefant o. l 700ff = strerk
overdrivelse (4) sml. flue s. 93 (Peder Syv); når
en myg vi! fjerte må den revne (5). Det förslår
ikke mere end en myg i en bj0merumpe (6); liden
hjrelp er også hjrelp, sagde myggen, den pissede i
havet (Peder Syv 1688) (7).
Skyde myg = blinke, glippe med 0jnene (8); de
hvide myg = snefnug (9), det myggesner = småsner
( I O); myggene pisser når det st0vregner ( 11 ).
Myggegilder o. l 700ff om en, der bilder sig ind at
vide besked med også de mindste ting (12), tillige i
betydningen pralhals; også dårlig kniv; Kirsten
Myg = vrerdil0st kort i styrvolt (13); myg = lille
ubetydelig person (14); myggestik er slang for små
brystvorter ( I 5). Fiskere k0bte på apoteket
»myggefedt« til at sm0re kroge med (Ringk0bing;
16).

Da T0rrings prrest i kirken udpegede en kvinde
som heks fl0j der myg i hans mund, og han d0de
kort efter ( I 7).
En krremmer blev i Salling overfaldet og drrebt. »I
skal nok blive rnbet og jeg hrevnet!« råbte han til
rnveme - i det samme fl0j mange myg, og han
fortsatte: »Om det så ikke er andet end myg skal
de hrevne det«. Broderen ledte lrenge efter ham og
blev ved et sundsted meget plaget af myg. »Det er
Ibs hrevn«, sagde en mand. »Kendte du noget til
ham?« udbrnd broderen. På den måde kom politiet på sporet af gemingsmrendene ( 18); sml. gås
bd. 2.
I en l0gnehistorie k0rer to myg hjem med nedlagt
vildt (19).
LITTERATUR: (I) 831 32,161; (2) 561 2,49; (3)
903 4,1826,249; (4) 659 4,270; 464c 220; 918 215f;
423; (5) 583d 121; (6) 459b 69 (Burka!); (7) 831
319; 283c 196,214 (Ange!); (8) 212c 2,635; (9) 777g
113; (10) 212c 2,686 (Vium); (11) 76b 56; (12) 434
3,158; (13) 659 I 0,343 (1800-t); (14) 430 387; (15)
76c 43; (16) 464g ny rk. 4,453; (17) 464/ 4,212;
(18) 464/5,199; (19) 283c 196.

M a/aria eller koldfeber var engang landets mest frygtede sygdom. Illustration af Hans Tegner til H. C. Andersens
»Hyldemor«.
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PR.OSA OG POESI

Myggelarverne entrede op i vandskorpen, glasklare og springske, hrengte sig op et 0jeblik for at
ände og galopperede ned igen Johannes V. Jensen
(!). Hvert minut stiger en myriade myggelarver af
vuggen, får vinger, fyger tret som sne op i solen,
hvor svalerne virtuost frådser i frokosten Niels E.
Nielsen (2).
Myggesvrerme, der hreved sig i luften som tågede,
undslupne sjrele Martin A. Hansen (3). Myggenes
luftigt svrevende kvadriller over vandspejlet (a),
myggene spiller rapt og dirrende på deres små
strengeinstrumenter (b), myggenes sprede mandoliner (c) Knud Poulsen (4); myg, der summer mellem buskene som var det en bittelille violin strnget af alfehrender (a), oven over danser en grå
myggekile; de fioler med vingerne, spredt og forfrossent som rasleb0rn til fastelavn (b) Niels E.
Nielsen (5). Myg [summer] i svrerme med lyd som
telegraftrådes surren for vinden Johannes lergensen (6). Noget sang imod ruden, en bittelille spred
tone, det var en myg der dansede med spindelfine
ben imod glasset op og ned, stadig forfra, imod en
hindring den ikke kunne se, men som var der og
sprerrede den ude fra det fri Johannes V. Jensen
(7).

Op og ned danser de i aflange flokke. Det ser ud,
som hvert insekt hrenger i en usynlig bl0d elastik.
De falder alle efter lodrette linjer, bliver så trukne
lodret op og falder påny. En yndig og blid bevregelse! Et stille liv! Et lydl0st op og ned! A. C. Andersen (8). Myggesvrermene ... står som hete blafrende r0gs0jler og b0lgende sl0r i lre af trreer og
hegn Otto Gelsted (9). De nytter de sidste tilståede
sekunder i en bevidstl0s svrermen; lydl0st, opslugt
af mystisk frelleseksistens, b0lger den levende rng
over det rnde vand Jacob Pa/udan (10). En myg
farer gennem en lysstribe og bliver til et lysende
meteor Svend Fleuron (11).
[Om skov- eller sangmyg, Aedes cantans]: Det er
en stor smuk myg med hvide ringe om benene ...
elegant svrever den hen og sretter sig på Deres
hånd. Der er en fnuglet ynde, en ro og anstand
over den, som må fryde enhver, der har el åbent
sind for skabningernes sk0nhed, og som i nogen
grad burde afvrebne vor vrede over den. Men jeg
ved godt, at det ikke sker Erik Tetens Nielsen
(12).
Hvad var ve! en lun sommeraften uden myg?
Myggenes dans i den blikstille luft, når solen går
luernd ned ude i vest, eller når aftenbrisen leger
hen over sivene og snart fejer myggesvrermene
sammen i kompakte skyer, snart spreder dem i
!ange guirlander, der fortoner sig hen over tagrnrernes silkebrune faner ... Kunne vi til mindet om

86

en solvarm sommerdag undvrere erindringen om
myggesvrermene, der som r0gs0jler stod op over
engenes h0stakke og, når vinden tog i dem, bredte
toppen som en piniekrone ud oppe i den blå luft
... Og alligevel , hvad vrerd har det for den, som
udaset efter en lang march kaster sig trret i skovens udkant under en gammel b0g og h0rer den
forste h0je, pibende tone, der melder ham, al her
er ingen fred at finde . »Så, for pokker, her er
myg!« Hvad hjrelper det, at i hvert fald vi mandfolk kan trnste os med, at det som altid er det såkaldt svage k0n, der er vampyrer og blodsugere og
al den nederdrregtighed, som her ud0ves, i hvert
fald ikke kommer på vort k0ns samvittighed ...
Hvor vi hader dem , hvor vi forbander dem! Og alt
til ingen verdens nylle Vilhelm Bergsee (13).
En giftig myg, der står stille som en nresten usynlig fiksstjerne ved mit 0re og hårdnakket holder
sin tone, der er edderskarp som dens brod Achton
Friis (14). Uforhastet nrermede sig disse flyvende
synåle, frygtelig var deres stille, målsikre syngen,
men vrerre deres tavshed, så sad de nemlig, og lidt
efter ville en hvid og sprendt krop, surrende af edder, fortrelle mig hvor Jacob Paludan (15).
Myggene sang friskt omkring mig, hele det gravm0rke rum sang som en kedel. En og anden myg
slog ve! til mode ned på mit ansigt, vingernes
sprede tone svulmede pludselig op som en stump
lyskegle - og jeg folte det spindelfine dyrs ben på
min hud Johannes V. Jensen (16).
Nu har fru myg punkteret min hud. Hun borer
med husmoderlige og dog grueligt slagteragtige
bevregelser. Hun pumper så flankerne blafrer.
Hun svulmer i skrere skarlagne nuancer; en farve
hentet fra ens eget indre. Hvilken kyklopisk frrekhed af et fnug! Og dog: mutter bevarer jo blot
slregten. Man må respektere denne livets universelle drift. - Med noget besvrer vrider mutter myg
snabelen op, lastet til drnbelen med ens kostelige
blod. Og nu en mislykket start. For grådig, lillemor! Men gå hjem vi! hun dog heller ikke. Vingerne speedes op. Hun bruger umådeholdent af
min rnde benzin , maser indredt opad. Pokker
skulle drukne med skrutten fuld! Niels E. Nielsen
(2).

Erindringens myg summede mod stuens vinduer
og kunne ikke finde ud Ole Sarvig (17).
Gerne vi! jeg se på lys, · besten vi! jeg hade; • altid vi! du vrere i gys, · hvor selskaber skulle vrere
glade . .. · svalen byder jeg ofte til grest, · ej er det
efter min vilje. Gamle danske dyrerim o. 1460
(fragment) ( 18).
Den mindste myg med vinger kan · slå s0ens spejl
itu H. V. Kaalund (19). Myggesvrermene driver ·

som rng over vandfladens spejl Otto C. Ffmss
(20); og en myg-svrerm, en mygge-horde toner •
langsad strand som et myriade-sl0r. · Som et samlag af jorderigs nationer · s0gt til daggryets varme
f0r de d0r! · b0lger op under vug, • summer ned
under suk · i en strandsky aflivsensfyldte fnug. • •
Evigt liv synger ud af denne horde, • denne
st0vsky af vresner små i dans Harald Bergstedt
(2 I).

I det sene solskins glans · svirrer myggene i dans
Fredrik Nygaard (22); som grres, der duver på fine
stilke · er myggedansen i luftens silke Axel Juel
(23). Vi sang duet, mens myggesvrermen · dansed
ballet på lampeskrermen Axel Andreasen I 933.
Myggenes stimer hrenger i luften • som lette sl0r
Thorkil Barjod (24); ved ål0bets bred, · hvor
myggene danser · som lynskud afsted Hans Werner (25), og i solstrimen hvirvled sig slrnrer af myg
som skinnende st0v Sophus Claussen (26); mellem duvende strå · fnuggene danser som kloder, •
svrermende myg i det blå! Ulf Hojfmann (27); dansende myg og forvirrede m0l • gjorde tusm0rket
levende med deres surren Thorkil Barjod (28).
Der er så tyst herinde - kun lyden af et myg, ·
hvis vingesummens syngen g0r hvilen mere tryg
[sic] K. L. Kristensen (29).
Lig perler på silketråde, · glidende op og ned, •
svrever myg som i drnmme, · vugget af sensommer-fred, · trendes som lysende stjerner • i solstribens matte gl0d · for atter at slukkes og dale •
mod skyggernes svale sk0d Ingeborg Buhl (30).
En myggesvrerm fl0j ind deri • på randen af en
sommer, · og dansede på skovens sti · op, ned og
op som trommer, · · der spiller med usynlig hånd
· på deres trommeskind • - en melodi, en aftenb0n · til Gud med krerligt sind Jens August
Schade (31 ); en myg, der summer · med på lovsangstonen: · anemonen, anemonen · anemonen!
Vilhelm Bergstn,m (32).
Myg ... i nye, ganske nye forårskjoler, • som
stumped' s0dt og krekt om silkeben Sigfred Pedersen (33); som i 0dselhed skabt · er den summende
myg, · et fuldkommenheds gran, · overfl0dig og
fin, · og den spinder sit spil · til den tyndeste
spids · som af vellyst og vid · fra en fin violin. · ·
Det er strerkt, dette spil • i sin spinkelheds kraft, •
det er lyst og vitalt · i utrrettelighed, · · og det
strammes til brist, · · når det spidser sig til · og i
tyndeste luft · bliver ved, bliver ved Tom Kristensen (34). En s0lvfin tone når mig af myggenes musik A . J. Gejlager (35).
Den hvide sne, den stride sne · er vintermyg i
hvirveldans · - som stikker på lidt anden vis · end
sorte myg ved Sankte Hans lb Paulsen (36). Folk
står stille og )ytter på stien, · så myggene tager alle

stik hjem Benny Andersen (37). Myggene svrermer
i flok, • snart nede, snart oppe, · med tirrede
brodde · om blodfyldte kroppe Ove Abildgaard
(38). Ufl ... Pak! ... Satans også! • Hvis <ler er myg
i paradis · trods engles glade leen • så tror jeg
ikke, jeg vil gå · og samle til entreen. · · Men er
<ler myg i helved, • så vil jeg gå i kloster • og aflevere hver og en · af lykkens tyvekoster Vilhelm
Bergstr(!)m (39).
Fra de sumpede stier · ser vandfladen ud · som
gråt papir, · <ler er overtegnet • med myggenoder
[om regn] Dagny Grejsen Hansen (40).
Karl Gjellerup, Fangen og myggen (41 ); Vilhelm
Grnnbech, Sum summe-sum (42); Per H0jholt,
Nattemyg (43); Johannes V. Jensen, Myggene
(44); Sophus Michaelis, Myggedans (45); Peter
Ommerbo, Myggene (46); Valdemar R0rdam,
Myggesang (47); Fred. Schaldemose, Den unge og
den gamle myg (48).
LITTERATUR: (I) 40Jp 37; (2) 625b 84f; (3) 300}
I 66; (4) a 695e 157; b 695b 43; c 695c 155; (5) a
52 13/ 5 1954; b 625c 9; (6) 432b 81; (7) 401g 87;
(8) 9b 8 I; (9) 270k 62; (I 0) 665d 26; (11) 22212,78;
(12) 617 89; (13) 50b 1,474; (14) 248c 3.2,109; (15)
665e 266; (16) 401d 71; (17) 765c 7; (18) 104 5052,121; (19) 493d91; (20) 258d26; (21) 48b 155;
(22) 641d 10; (23) 413d 47; (24) 35e 55f; (25) Solstrejf 1923,13; (26) 136 45; (27) 346 101; (28) 35
56; (29) 468 upag.; (30) 109 43; (31) 771b 46; (32)
49b 33; (33) 676 22; (34) 469j 66; (35) 269b 40;
(36) 670 54; (37) 12 58; (38) Je I O; (39) 49 73; (40)
295 43; (41) 274c 76-79; (42) 285 60; (43) 379b
14; (44) 401d 61-72; (45) 568 18f; (46) 657c 52;
(47) 753j87f; (48) 772b lf.

»Katten står og krummer. ryg, menforstyrres af en myg«
i H. C. Andersens sang »Hist hvor vejen slår en bugt«.
Myggen har for dyr og mennesker altid varet el plagsomt insekt. Tegning af Joakim Skovgaard til »Ellens
Versebog«, 1946.
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