
LITTERATUR: (I) 561 nr. 3969; 387 189; (la) 
464n 82 ,586; (2) 874h 179; (3) 903 3.3, 1820, 196; 
(4) 794 I, 181; (5) 464d 193; (6) 212c 2,449; (7) 
874b 160 sml. 149 I, 1890,308 (soens lopper); (8) 
659 7,933; 794 1,1884,174 (NFyn) og 2,88; 430 

334; 725 634; (9) 423 (Hundslund); (I 0) 653 180; 
(11) 18146; (12) 423; (13) 464d 87; (14) 423 (Tved 
Mols); (15) 149 I, 182 (Darum); (16) 794 3,77, 139; 
(17) 423 (Gives.); (18) 212c 2,447f; (19) 423; (20) 
423; (21 )423; (22) 769 I 02; 181 47; 888 1929,286; 
235 1936,214; (23) 464d 76; (24) 212c 2,447f; (25) 
903 3.3,1820,196; (26) 659 12,1179f; (27) 769 

I 02; (28) 572 332; (29) 464d 586; (30) 794 3,90 og 
6,12; (31) 212c 2,447; (32) 212c 2,447; (33) 659 

12,1179f; 430 334; (34) 561 1,625; (35) 659 12, 
I 179f; (36) 579 Ll95 ; 903 3.3,196; (37) 579; 903 

3.3,196; (38) 7941,161; (39) 659 19,814 (1889m; 
(40) 423; (41) 659 12,1181f og 13,125,127; (41a) 
659 12,1181 ; (42) 903 3.3,1820,196; (43) 23 105; 
(44) 663 2.2,212; (45) 794 2,222; 4641133. 

Loppen er bernmt; en pris • er på dens hoved sat 
af mennesker, · som frygter den. Den lever kun · 
af blod, er strerk og såre ond Karl Gjellerup (I). 
I tropper hopper loppeme, · lip-lap-lopperne · 
med blod på sugekopperne · og kroppen kandis
brun. · De pimper blodets tykke vin · som men'
sket har i kroppen Tom Kristensen (2). Karl 
Gjellerup, Loppens fretter (3). 

LITTERATUR: (I) 274c 47; (2) 469 26; (3) 274c 

4 7-50. 

Myrer, Formicoidea 

Myrernes samfund består af vingede hunner og 
hanner, vingel0se hunner og sterile vingel0se ar
bejdere. Pupperne ligger i hvidlige, aflange ko
koner. Den 4-11 mm rndbrune SKOVMYRE, For

mica rufa, bygger indtil halvanden meter h0je 
tuer af fyrre- og grantrreers nåle. HERKULESMY
REN, Camponotus herculeanus, bliver 6-17 mm 
og findes i nogle sjrellandske skove og i Thy. Den 
lille gule ENGMYRE , Lasius j/avus, og sortbrune 
HA VEMYRE , Lasius niger, bygger reder af jord
partikler. 
- Danmarks Dyreverden 2,276-84. 

Myre, frellesgermansk, sideform til oldnordisk 
maurr; heraf måske ordet myldre 'vrimle'; myr 

Tue bygget af skovmyrer i sjal/andsk granskov. BIO
FO TO/Elvig Hansen. 

'lille ihrerdig person' (han »myrer på«) jf. myre
flittig. 
Myreboet: madkesprud Bornholm 17 56 (I), my

rebjerg, -knak, -pold Jylland (2). Puppen: myreag 

o. I 700ff, myrekage, myrernes rideheste SJylland 
(3); bevinget myre: myrehest 0Fyn, j/yvemyre 0 
og SFyn, myrej/ue 0Sjrelland (4). 
I persontilnavnet Myre, Myrre 1300-1400-t (5); 
indgår i mange stednavne: Myrh0j 1477 Himmer
land, Myrebogros, -holm 1510 i Sahl s., Viborg a., 
Myrh0j 1641 Hydevad S0nderjylland, Myrebo 
(gård) 1664-82 Verninge s., Odense a., Myrebjerg 
1682 Magleby s., Langeland, Myretue I 683ff 
Abild s., S0nderjylland, Myrepold I 704ff L0jt 
Skovby m.fl. (6). 
Tre sorte myrer i heraldisk våben for den skånske 
eller bornholmske adelsslregt Myre 1400-1500-t 
(7). 
Pis(se)myre 1761 ff oftest om rnde myrer (engelsk 
har pismire) (8), tissemyre; »efterlader en vreske, 
som vi kalder myrepis« [indeholdende myresyre] 
( 1763; 9), »pisser på folk, som forstyrrer deres bo« 
( I 0), navnet kan også hentyde til myretuens lugt 
eller skyldes, at myrer ops0ger urin (11 ); pismyre 
= skreldsord til urenligt barn (12). 
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Myreag blev regnet for el fortraffeligt foder til kanarie
fug/e i bur. Trasnit i »Originaltegninger af danske 
Konstnere«, 1873-90. 

Hestemyre 1763ff; Vendsyssel (13) til herkules
myre, men også skovmyre; hest- betegner noget 
stort, groft i forhold til andre myrer jf. hjortemyre 

o. 1700ff; Sjrelland, Fals ter ( 14 ). 
Vrinsk myre Andst ( 15) om myre, <ler angriber og 
giver smertende stik jf. huggenak S0nderjylland, 
SJylland - myrens bid og vreske skal vrere meget 
farlig for b0m ( 16). 
Man satte myrer i kombunker på loftet, de skulle 
fordrive kompugeme = larver af Tinea granella, 
<ler åd det inderste af kremerne (17). 
»Myrereg« tjener som foder for nattergal i bur 
(1804; 18), indsamles nu som foder til fasan- og 
agerh0nskyllinger (19). 

LITTERATUR: (I) 860 10; (2) 423; (3) 659 14, 
610; 212c 2,637 (Darum); (4) 388; (5) 363 2.2,756; 
(6) 427 2,91f; 156 5,496; 6,54,65 ,230; 13,262; 14, 
71; 17,254; endvidere: 1,41,62; 4,50,124; 6,463; 
7,59,338; (7) 849b 36; 2 147; (8) 98 20; 212c 2, 
835; 66 2,98; (9) 693b 1,695; 579 M205 jf. 903 4, 
1820,254; (10) 794 2,1884,175; 795 135; (11) 815 

3, 1946,233f,385f,500-02; (12) 659 16,887; (13) 
693b 1,695; 332 51f; 388 (ved Fr.havn o. 1925); 
(14) 434 2,244; 281c 165; (15) 212c 2,1100; (16) 

104 

794 2,1884,79 ,174 og 5,107; 178 1,1978,103; (17) 
212c 2,273; (I 8)439b 150; (I 9) 161 926f. 

VEJRVARSLER 
Vinteren kommer tidligt, hvis myreme s0ger tid
ligt og dybt i jorden (I); <ler kan ven tes en streng 
vinter, når de bygger st0rre og h0jere tuer end 
sredvanligt, men er de lrenge aktive i oktober-no
vember, kommer en »s0vinter med afveksling« 
(2). Vinteren bliver hård, hvis myrerne om efter
året bygger h0je og spidse tuer eller der er mange 
myretuer i rugen (3), når gangene går langt ned i 
jorden - jo dybere desto koldere vinter (4); er my
reme i oktober beskreftiget med at samle förråd , 
varsler det snevinter, mod frostvejr er de tidligere 
på frerde (2). 
Bygger myreme h0jt far vi en våd sommer (5). 
Mod uvejr l0ber de Iigefrem om kap med »regge
ne« omkring tuen (2), brerer de dem ivrigt ud af og 
ind i boet, kommer <ler snart regnvejr ( 1591, 1648; 
6); flyttes pupperne ud i det fri, varsler det blrest 
(1648; 7); kommer mange myrer frem bliver det 
fugtigt vejr (Stevns; 8). 

LITTERATUR: (I) 882 5,1796,329; (2) 882c 7, 
20,40f,44; (3) 464 4,1879,361; 794 8,110; (4) 847c 

14; 464 6,267; (5) 464/1 , 139; (6) 220 61 f; 919 173; 
(7) 919 173; (8) 388 (Strnby). 

LEGEMIDLER 

For engelsk syge (rakitis) hensrettes lidt af barnets 
negle og hår i et myrebo, efterhånden som myrer
ne fortrerer dette svinder sygdommen (I); st0rre 
b0m gives et »myrebad« (2). 
Mod svindsot lregger man hånden over en myre
tue og indånder <luften (3); glaseret potte gnides 
indvendig med honning og graves ned i myrebo, 
myrer kravler derind gennem huller i läget, <ler 
hreldes brrendevin på og patienten drikker heraf 
på fastende hjerte hver morgen (4). 
Myretue med »store brogede myrer« koges, pa
tient med rystelser og lamhed skal sidde med un
derkroppen eller benene hen over dekoktet (5). 
Mod vattersot srettes patientens urin i en glaseret 
potte ned i myrebo (6). 
For gigt: myrer med deres pupper ogjord fra boet 
blandes med salt og svinefedt til omslag (1533 ; 7). 
Flaske med fl0de skal ligge 24 timer i myretue, 
»gå stiltiende bort uden at tale et ord til du kom
mer hjem, ellers hjrelper det ikke« (8). En klog 
kone rådede gigtpatient til at lade sig bide af rnde 
myrer lokket med sukker ned i en glaskrukke (S0-
gårdsmark o. 1850-60; 9). Klog mand fik en kone 
plaget af gigt til at holde ansigtet over myretuer 
han gravede i. »Hun kom sig fra time til time, og 



da jeg for en måned siden tal te med hende var hun 
allerede restitueret« (1838; 10). En h0nes aller
forste reg koges i patientens urin og lregges i myre
tue, sygdommen forsvinder efterhånden som my
reme reder regget (0Jylland; 11). Stive, lamme, 
reumatisk smertende lemmer hades med afkog af 
hele myretuer ( J 2). Et stykke lrerred, som har lig
get over en myretue, bindes på gigtsmertende lem
mer (Fan0; 13). 
For tandpine gnides tandk0det med knuste myrer 
(medio 1800-t; 14). »Stående ved en myretue skal 
du med de dårlige trender tygge en brndskorpe, 
spytte den ud i myretuen og tavs bortfjeme dig. 
Efterhånden som myreme fortrerer skorpen vil 
tandpinen for bestandig tabe sig. Er smerten så 
strerk, at du ikke kan tygge skorpen, må du trykke 
den så fast som muligt tilden slemme tand og der
på lregge skorpen i myretuen« ( 15). Der tages stil
tiende tre gange noget af et myrebo, som lregges i 
en lrerredspose og breres på kroppen, »så går tand
pinen over« (16). Mod tandpine skulle tanden 
stikkes til blods med tre lyngpinde og disse srettes 
i et myrebo (Jylland; 17). 
De store skovmyrers lugt kunne fordrive hoved
pine. Man slog med bagsiden af en hånd tre gange 
ned i tuen og forte hånden til nresen (S0nderjyl
land; 18). »Myrereg«, rnde maddiker (regnorme?) 
og rudeblade koges i olivenolie, afkoget dryppes i 
0re mod tungh0righed ( 1533; 19). 
En drik, som har stået nedgravet i myretue fra 
skrertorsdag til nreste års langfredag, g0r meget 
strerk (vestjysk cyprianus; 20). Mod impotens la
des urinen på et reg og urinen indkoges til halvde
len; den ene halvdel heraf hreldes i en brek, regget 
åbnes i den ene ende og graves ned i myretue. Når 
myreme har redt regget »da er du frisk igen, foler 
samme drift og styrke« (21 ). 
R0de myrer indgik i et middel mod blreresten (3). 
Et h0nsereg lagt skrertorsdag anbringes en som
merdag i myretue, tre dage efter kan man på 
samme tidspunkt finde en ring og en gaffel i tuen. 
Med ringen på er man usynlig, og drikker gravid 
kvinde noget hen over ringen bliver hun straks 
forl0st (1785 ; 22). 
Spedalskhed gnides med hel myretue efter at den 
har ligget i vand (begyndelsen 1400-t; 23). For gif
tigt bid bruges store myrer sammen med kamille
blomster, krusemynte m.m. (24). Brrendte krebs, 
rnde myrer og ensianrod indgives i vin til den, 
som blev bidt af en gal hund (1700-t; 25); hug
ormebid hades med et brrendevinsudtrrek afmyrer 
(0Jylland; 26). 
Myrer og deres pupper samt noget aftuejorden og 
salt blev lagt på frostknuder (NFalster o. 1880; 
27). 

Saften af knuste myrereg dryppes i smertende 0re 
(1400-t; 28). 
Klog mand på Bornholm rådede patient med ben
sår til at holde benet i kogende vand hvori var lagt 
en posefuld myrer; en hånd med blodförgiftning 
skulle holdes i et dekokt af skovmyrer (29). En 
klog mand i VJylland lod ulregelige sår gnide med 
udtrrek af granskud sat på sprit og gravet ned i 
myretue (30). 
Patient med hremorroider skal srette sig over ko
gende vand tilsat et helt skovmyrebo, det hjrelper 
også for lamme og stive lem mer (31 ). 
Klud med pus fra byld lregges i hestemyrebo, og 
bylden vil svinde ind når myreme reder materien 
(32). Lrerred vredet med sårvreske fra hudsygdom 
graves ned i myretue, »så kommer der snart hud 
igen« (3 3 ). 

Ko med sygdommen hvid blodtangel indgives 
små rnde hestemyrer (o. 1750; 34); dekokt af 
myrebo og »myrer med deres heste« (pupper) 
nrevnes blandt råd for oksens ondartede lungesyge 
(35). Aborteret kalv graves ned i de store skovmy
rers bo, så undgår man flere tilfrelde af kastning i 
besretningen (36). 
Vandafkog af myretue eller en posefuld myrer 
indgives for hestens krop (I 640), engbrystighed, 
I utterstal og snive (3 7), sorte myrer for dens 
kvrerke (38). Neg! i 0jet (keratitis) hades med saf
ten af myrer tilsat galdesten (39), hrevelse i hing
stens förhud med dekokt af myrepupper og plan
ten kulsukker (1700-t; 40). Et plaster af myrer, 
kvindemrelk, honning og bygmel udtrrekker he
stens springorm (1703; 41). 
Myrer er anfört i farmakopeen 1772. 

LITTERATUR: (I) 847c 112 sml. 296g 1,48,51; 
464g 4,452; (2) 464 9,4; (3) 534b 132-35; (4) 464p 

89; (5) 464p 86; 296g 1,208; (6) 464 8, 1886,329 
og 6,167 (mod bullenskab); (7) 673 74a jf. 464p 

133(1643); (8) 464p 77; (9) 160 1906/23:3222; (10) 
687 1838,127f,287 ; (11) 436c 126; (12) 175 28,33; 
(13) 471 1,340; (14) 73 54,96; (15) 175 47; (16) 
794 3,1885,81; (17) 296e 2,123; (18) 794 3,1884, 
79; (19) 673 I la; (20) 296g 2,125f sml. 150; (21) 
464p 309 sml. 77; (22) 464 6,367 ; (23) 8 59; (24) 
251209; (25) 74 318; (26) 160 1906/23:2176; (27) 
820 191; (28) 315c 55 ,166; (29) 795b 107,145; (30) 
296g 1,18; (31) 373 11 ; (32) 464g 4,442; (33) 296g 

I, 177; (34) 74 269; (35) 74 153; (36) 107 1936,69 
(1640); (37) 167 1936,69 ( 1640); 74 51 (1779),82; 
(38) 7446 ; (39) 7427; (40) 74115;(41) 74128. 
SAGN, EVENTYR, ANDEN OVERTRO 
Idet myren blev skabt kneb fanden den, så den fik 
en dybt indskåret krop ( 1 ). 
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En sammenstimling af mange mennesker i myldrende aktivitet kaldes en »myretue«. Store Kongensgade på valg
afienen i Kebenhavn 1873. Trasnit i Illustreret Tidende 23-11-1873. 

En kone på Mors lå for d0den og kunne ikke 
vrerge sig for myrer. Over for prresten bekendte 
hun, at hun havde drrebt et barn og begravede det 
i en myretue (2). 
I eventyr slås myrekongen med skrelbassekongen, 
karl drreber den sidstnrevnte og bel0nnes (3); karl 
m0der to myresvrerme, der slås med hinanden, 
han byder en soldat at forlige dem, siden hjrelper 
en sort myre ham med at l0se en opgave (4); bejler 
skal grette, hvad prinsessens pels er syet af: en 
myre kryber ind i hendes vrerelse og h0rer, at det 
er en luseskindspels (5). 
Gamle remser eller aftenb0nner l0d: Gud bevare 
mig for rnde myrer og skamtyrer [skamtyder], -
for rnde myrer og mandvolm [rasende] tyre(r) 
(Fars0); Gud bevare os for stangende tyre og rnde 
myrer (som plagede hyrden mens han spiste); 
Vorherre bevare os for bisser og basser, rnde my-
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rer, sorte lus og alskens fortrred (6). 
Fuglene kaster et reg ud til myreme for at de ikke 
skal gå i redeme og 0delregge reg og unger (Jyl
land; 7). 
Vil man få en person, som hader en, til at elske 
sig, skal man give vedkommende en pandekage 
bagt tildels af rnde myrer (8). Om nogen har gjort 
dig et puds og du vil betale ham det igen, tag en 
myrehest (puppe) og giv ham den i sm0rrebr0d el
ler 01, så skal han straks beg0re sig (fynsk cypria
nus medio 1700-t; 9). 

LITTERATUR: (I) 464g 2,252; (2) 464g 6.2,320; 
(3) 464 5,83 og 7,264; (4) 464b 119ffsml. 246ff; 
(5) 794 11,235-38 sml. 534b 133; (6) 464 4,345 og 
6.1,201; 8,399; 464g 2,323; 794 1,177 sml. 464c 

21; 534b 133; (7) 160 1904127: I 184 (1884),2482 
(1881); (8) 534b 135; (9) 255 9,1936,44. 



ORDSPROG, T ALEMÅDER 
En myre har også galde; er din uven kun som en 
myre, så regn ham dog blandt elefanterne (Peder 
Syv 1682). 
Det er en sen d0d at blive trådt ihjel af myrer; 
salpeter og rnde myrer, det var peber i gamle dage 
(I). 
En mand er en mand om han så ikke er st0rre end 
en myre (2); til den brovtende: du og mig og 
lamme Hans, vi kan pisk' en myre, vil I holde en, 
så skal vi pisk' den (V Jylland); spottende udtryk: 
så olm som en vrinsk myre, så rasende som en 
hestegal myre (Vejle) (3). 
Liden hjrelp er også hjrelp (eller: det fylder altsam
men), sagde myren , den pissede i havet (4). 
Myrekarl = en lille mand (o. I 700; 5). Myretue i 
overfort betydning = sted hvor mange er i trav! 
virksomhed, bruges isrer om storbyer; myrekryb = 
prikkende, stikkende fornemmelse i huden (som 
krnb myrer derover) (6). Myrepis er slang for te 
(7). 
Kravlede en myre på et barn, skulle det sige: 
Myre, myre, myre Mett', pis ikke på mig, men pis 
på dem, som ikke nrevnt' (sagde) det (8). 

LITTERATUR: (I) 464c 43,239; (2) 283b 137; 
794 1,83; (3) 212c 2,637; (4) 459b 98; (5) 434 3, 
160; (6) 659 4,607f(l852fl); (7) 23 113; (8) 464 6, 
256. 

PROSA OG POESI 
Henne i skoven under granerne ... rejste sig my
rernes millionby, en vreldig metropol med hele 
indbyggertallet på benene; holder man 0ret til kan 
man h0re frerdslen hviske. Rundt om den mregtige 
tue, der er bygget af grannåle og som rummer 
uendelige gallerier og kamre, strrekker sig et åbent 
plateau, hvor myrerne for ud- og hjemgående 
strnmmer så tret mellem hinanden, at jorden 
nreppe ses, og ud i alle retninger l0ber myrernes 
landeveje, tydelige stier som taber sig langt inde i 
tykningen. Her går myrerne endnu i flok, slreben
de hjemefter med t0mmer til byen eller med d0de 
orme og fluer til mad for larverne derhjemme (a); 
vingede myrer rykker ud fra alle gange og huller, 
ovenfra set ligner det en flyveplads, hvor en hel 
park afflyvemaskiner samler sig og k0rer op. My
rerne svrermer! (b); man kan srette eller lregge sig 
uden at få store myrer med knibtrenger dyppet i 
ild på sig (c) Johannes V. Jensen (I). 
Myrerne strnmmer ud og ind af deres tue som folk 
af en verdensb0rs. For dem er tuen den h0jeste 
kultur, et m0nstersamfund, den eneste og bedste 
af alle verdener. Set i myreperspektiv er tuen en 
hovedstad, med menneske0jne en to alen h0j 

bunke grannåle, hvorunder de små sorte dyr 
vrimler afsted med en rasende ilfrerdighed, i et 
tempo, menneskeben slet ikke er indrettet på, og 
tilsyneladende med en nerv0sitet, som selv det 
nervestrerkeste menneske kan blive forfjamsket af 
at se på. Livet kribler i alle retninger, frem og 
imod, brydes, krydses, m0des, b0jer af uden at 
t0rne sammen. Tusinder af myreskrebner skrerer 
sammen i et kaotisk virvar, hvor individerne fores 
uden om hinanden som små sejlere, hvis ror ly
strer med en aldrig svigtende raphed. Strå fjernes, 
byrder slrebes, ud af tall0se krinkelgange myldrer, 
piler, haler, styrter og sitrer de små insekter, alle 
besjrelede af en uforklarlig drift. En vidunderlig 
vrimmel af små privatrerinder i en uhyre frelles
forretning. Et samfund, som i befolkningsrigdom 
og arbejdstravlhed ikke står tilbage for noget men
neskeligt »kulturcentrum« Sophus Michae/is (2). 
En myldren trav! af ferme, vimse myrer der slre
ber nåle bort som tunge planker Hugo Matthies

sen (3). 
Den lille kuglede bagdel har vokset sig stordråbet 
og tung og ender i en nedadb0jet spids. I den bre
rer han »ilden«, den retsende myresyre, som med 
stor kraft lader sig presse gennem den snrevre åb
ning ... Bagen er hans fornemste legemsdel - ravn
sort, men af en mat gl0d, kun de tre smalle brelte
ringe, der pryder den, spiller af en egen dyster 
glans. En tynd stilk, livsstilken, förbinder bag
kroppen med brystet, der er knastet og svrerbrynet 
og afgiver plads for de seks rapsru ben. Hans 
runde hoved ligner nrermest en knap; en sort 
hjelm skyder sig spydformet frem over nresen, og i 
dens buede rand findes udskreringer for folerne og 
0jnene. Ligesom brystet prreges også underansig
tet af den m0rke granskovs dystertrnde vissen
farve Svend F/euron (4). 
I det gr0nne dyb eller mossets blade arbejder en 
r0d myre sig frem med en genstand så stor i for
hold til den som et koncertflygel i forhold til os. 
Med ubegribelig styrke i nakken holder den ob
jektet i kindbakkerne, stemmer i med de to bager
ste benpar, famler sig frem over nyt terrren med 
folehornene og bruger et par frie ben til at fregte i 
luften med eller til at bringe pakken til rette med. 
Det går ikke ... den vrelter, kommer op i modsat 
retning og har helt glemt, hvor den skulle hen 0/e 
Vinding (5). 
Vi ser på myrens nålehus · i graners lilla skygge -
· de frygter ikke skoens knus, · men kiler travle, 
trygge - · og pirrer du med stokkens dup, · så ret
ter de med hiv og skub Aage Berntsen (6); små 
st0vgrå kugler, sand i skred, • små pyramider- og 
de små · og travlt febrilske myrers liv, · et eventyr 
for dem der så H ara/d H erda/ (7). 
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