
O_liebille, M eloe proscarabaeus 

Den store og klodsede, sorte eller metalblå olie
bille h0rer til plasterbillerne, ved bernring afgiver 
den en gul olieagtig, strerktlugtende vreske, der 
tidligere indgik i blreretrrekkende plastre. 
O/iebille l 764tf, olieyder 1802; -bille, oldengelsk 
bitel, nu-engelsk beetle, i0vrigt unikt dansk kol
lektiv, vistnok beslregtet med (at) bide og da 
modsvarende oldeng. bitol 'bidende'; i 1800-t 
valgt som zoologisk betegnelse for drekvingede in
sekter med ufuldstrendig förvandling (I). 
Majorm o. 1770 (I a), den kommer frem i maj og 
kan med de korte vinger ligne en tyk orm;fandens 

ridehest Mors 1807 (2),fandens hest SV Jylland o. 
1870 (3), lugtebasse Mors (4); edderpose Salling 
(5), kvalster SVJylland (6) også navn til jordmide 
(s. 41) og sankthansorm (s. 117); skarn og blanke 
M aren lErn (7). 

Trådte man på en oliebille kunne man få en bul
len tå (iErn; 8). 

Anfört i farmakopeen 1772, var sved- og urindri
vende, »olien« blev brugt mod virkningen af en 
gal hunds bid (9). 

LITTERATUR: (I) 659 2,653 ; 626 31; (la) 265 

207; (2) 769 52; (3) 212c 2,342; (4) 804 1,103; (5) 
212c 1,235; (6) 212c 2,342; (7) 226 1964,244; 388; 

(8) 226 1964,244; (9) 439c 135; 204 412. 

Skambasse, Geotrupes 
stercorarius 

Den store blåsorte bille af torbistfamilien flyver 
sommeraftener dybt brummende omkring for at 
finde heste- og kog0dning, som den reder og hvori 
den ligger reggene. Den mindre SKOVSKARN
BASSE, Geotrupes stercorosus, lever af bl.a. rådne 
svampe. 
- Danmarks Dyreverden 3, 58f. 

Skarnbasse I 594tf (I), skam = ekskrementer, 
-basse betegner noget tykt og velnreret; antagelig 
som stednavn l 683tf i Skrerbrek s. (2); skan(ne)
basse SJylland (3), skånbassie VJylland (4); 
skarn-, skanb0ddel I 639tf, Jylland (5), den b0dler 
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Skarnbasser. BIO FO TOI Arthur Christiansen. 

'bakser, roder klodset, anstrenger sig' med skarnet 
(6), skarnvrippe 1649; VFyn (7), -vrippe 'vride 
sig'; skarntorre SSlesvig (8) om efterleddet se ne
denfor, skarnvrnvl Ange! (9), -vrnvl 'myldre, krav
le', skanollikok M og 0Jylland (10), kok= hane, 
skarnvatter Dronninglund h. (11), efterleddet er 
antagelig vrette, et overnaturligt vresen; skarnbille 
Langeland og skarnstud Holbrekegnen ( 12). 
Kokassebasse SJylland (13), megbasse V og NJyl
land (14); lortenskraber Grindsted (15), lorteader 
Hads h. l 890'erne (16), lortgraver Kolt 0Jylland 
( 15), lortbasse Mors ( 17), lortvrnder Fur ( 15). 
Torbist, reldre nydansk d.s., Bornholm 17 56 (18), 
Sjrelland 1761 (19), zoologisk knresat 1764, gam
meldansk (o. 1450) thortifil, thorthifil, i oldnord. 
sagaer tordyfil (20), 1591 torbis, o. 1700 torbasse 
(21); forleddet tor- af reldre dansk torth (oldnord. 
tor·' ) fra en indoeurop. ord-rod med betydningen 
skam, m0g; efterleddet -bist måske af bisse 'om
vandrende simpel person' (22); samme förled i 
torbagge, -bag I 554tf; Bornholm (23), efterleddet 
h0rer formentlig til svensk bagge 'vredder' jf. 
andre bille-navne som trrebuk og egehjort, sigter 
dog snarere til billens tumlende flugt jf. afien
bakke (egentlig flagermus) Langeland, Sjrelland, 
Lo Iland ( 12). 
Skal(le)basse o. l 700tf, Jylland, skrel = drekvin
gerne (24), i stednavnet Skrelbassehede Abild s. 
S0nderjylland (25), skalbider Slet h. NJylland o. 
1840 (26). 
Torre- , tervebasse V og NJylland 1811 ff (27). 
Brumflue Fjolde SS!esvig (15), brumlebi Toftlund 
(15), brumlebasse, brumbasse Fan0, S og 0Jyl
land, Thy, Lres0, V og SFyn, 0Sjrelland, Falster, 
Lolland (28), brommelbas T0rslev 0Jylland o. 
1900 (29), snurrebasse NJylland (30), brummebi 

Sjrelland og kobrummer Stevns (31 ). 
Hestebille S og 0Fyn, Drej0, lErn (32), hestebi-



der, -b i Sams0 (33), måske forveksling med 
bremse (s. 96); koluks Sejern (34); den sorte 

prast S0nderjylland ( 15), /uskonge Vejen o. 1925 
(34) sml. skrtedder VFyn (35) og sort skradder 

NSjrelland (12), er befrengt med »lus« jf. »den lu
sede skrredder«; m e//emmadstyv NSjrelland (12) 
også navn til l0bebille (s. 114 ). 
Larven: muldokse 1776, sml. oldenborre s. 183 . 

LITTERATUR: (I) 332 I I ,32f; (2) / 565 ,214; (3) 
224 1,1893 ,52 ; (4) 296/ 137; (5) 434 5,914; 98 5f; 
903 6,1848,294 (Randersegnen); 212c 3,232; (6) 
571 66 ; (7) 356 39; 434 3,768 ; 226 I 964,244f; (8) 
66 2,155 ; (9) 212c 3,232 ; (10) 423 (Sdr. Rind og 
Sp0rring s.); (11) 202c 3,258 ; (12) 226 1964,242-
46; (13) 423 (Brekke s.); ( I 4) 423 (Heldum og Fov
lum s.); (15) 423; (16) 946 32,1939,45; (17) 804 

1,103; (18) 860 12; (19) 98 5; (20) 8 69; Arkiv f. 

nord. filologi 2,219; 332 32; (21) 434 4,420; (22) 
659 24,22 I; 626 420; (23) 434 4,420; 860 12; 203 

357 (torr(e)bagg); (24) 659 19,1391f; 693c 1,665; 
769 133; 571 485 , sml. 507 ; 332 32f; 296/ 137; 
423; (25) 156 3,498 ; (26) 571 490; (27) 777 207; 
571 623 (Vends.); 131 80 (o. 1850); 212c 3,828,939 
(Mors, Thy, Salling); 93 7u 98 ; 296/ 137; 202c 4, 
23 ; (28) 212c 1,126; 202d 2,53 ; 423; (29) 388; (30) 
423 (Vrove og Fovlum s.); (31) 388 (Strnby); (32) 
464g 6.1 ,231 ; 226 1964,245 ; 599 28862; (33) 212c 

I ,60 I og tb . 212 ; (34) 388; (35) 224 I 923 ,128 (lng
slev s.); 388. 

VARSLER 
»Sidder de små gule lus eller rettere kaldt mider, 
som den först om foråret er fuld af, mellem de for
reste ben, da mener de [b0nderne] at ta tidlig ud
sred og h0st, men sidder de mellem de bagerste 
ben, da mener de, at det skulle betyde silde udsred 
eller h0st« (1763; I). Der kan ven tes en stor h0st, 
hvis »Iusene« sidder foran forbenene, men kun en 
mådelig når de findes bag forbenene; store lus be
tyder en god og små en ringe h0st (M0n; 2). 
Sidder de fleste lus på forkroppen varsler det et 
tidligt forår og byggen skal da sås tidligt; sidder de 
under dyrets midte skal der sås på det normale 
tidspunkt, men sent hvis de förekommer på bag
kroppen (3). 
Når frnen knurrer • og skarnbassen snurrer • og 
viben slår bovt (bugt), · da må fattigmand tilså sin 
tovt [toft] (4). 
Mange skarnbasser spåret godt bygår ( 1614; 5). 
Sidder lusene tret foran på billen far vi en god 
sommer, bagpå: en hård vinter og tret bagpå: mild 
vinter (VSjrelland; 6). 
Flyver om aftenen usredvanlig mange torbister 
varsler det smukt vejr (I 591, 1648; 7). Fl0j de me-

9 Folk & Fauna 

get omkring en sommeraften og t0rnede hårdt 
mod vreggene, var det et godt vejrvarsel , og i h0-
sten sagde de gamle: nu kan vi bestille h0stfolk til 
i morgen (M0n; 8); man sagde på VLolland, at de 
fl0j ud for at bestille h0stfolk til nreste dag, men 
h0rte man dem summe i morgenstunden var det 
for at man skulle afbestille dem, så kunne ventes 
regn (9); skarnbasserne s0gte hjem for at grave sig 
ned for regnvejret (Ringgive; I 0). Summer t0rve

basserne kraftigt om aftenen kommer der regn 
(11); de brummede om aftenen: til hove! til hove! 
det ville da blive godt vejr nreste dag, men l0d det 
om morgenen som »fra hove! fra hove!« - så blev 
det regn og b0nderne skulle ikke stille til hoveri
arbejde på herregården (0Lolland); skarnbassen 
varslede godt vejr når den f10j om aftenen , men 
den annulerede varslet hvis den også fl0j nreste 
morgen (Bornholm) (12). Der kom regn, hvis 
skarnbasserne svrermede strerkt i m0rkningen 
(Vardeegnen; 13). 

LITTERATUR: (I) 693b 1,665 ; (2) 226 1967,158; 
(3) 436c 84 (M0n); 464 6,1883,267; 464/1 ,33 (mod
sat); 226 1967,158; (4) 794 5,1886,37; (5) 160 1906/ 
30: I; (6) 160 1906/23: 294; (7) 220 61 ; 919 194; 
(8) 160 1906/23:624; (9) 7945 ,1887,110; (10) 464/ 

1,139; (11) 795 135; (12) 226 1964,245 ; (13) 464/ 

tb . 1,54. 

UGEDOM 
Knuste skarnbasser trrekker torne ud af k0det (o. 
1450; I). For blreresten gnides lrenderne, k0nsde
lene og stedet over blreren med olieafkog af torbi
ster (1533 ; 2); den knuste bille gnides på smerten
de tand (1840; 3). 
Man skulle tage årets först sete skarnbasse i mun
den: lige så mange agre man kunne l0be tvrers 
over med den i munden, lige så mange år slap 
man for tandpine (4). 
Skarnbasser destilleret i solen og blandet med 
bomolie gnides på bovlam hest. Svin kunne ta 
miltbrand af at rede en slags skarnbasser ( 1797) 
(5). 
Torbisten var skadelig for honningbierne (1634; 
6). 

LITTERATUR: (I) 8 69 ; (2) 673 57b; (3) 73 55; 
(4) 464g 4,622; (5) 74 86,308 (fra tysk); (6) 940b 

upag. 

B0RNELEG 
Vestjyske hyrdedrenge kappedes om at ramme 
flest forbiflyvende skarnbasser med de res krep (I), 
fik de 0je på billen trådte de den ihjel men sagde 
först (2): 
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Skrelbassetyv, 
i morgen klokken syv 
skal du af med dit lyv [liv] 
på Lindeballe hyv [h0j], 
så kan du !i' så godt miste det straks! 

Eller de holdt den i hånden og sagde: skrelbasse
tyv, · du har stjålet min knyv [kniv], du skal af 
med dit lyv i morgen klokken syv (3); din skrelbas
setyv, du har stjålet min knyv, du skal mist' dit lyv 

inden i morgen at klokken er syv! (4); skrelbasse
tyv, du har stjålet min knyv, i morgen klokken syv 
skal du m0de på ce hyv og af med dit lyv! - eller: 
skrelbassetyv, du har grnd i dit lyv, har du hår på 
din man [manke], har du lyst, så kom an! (5) sml. 
l0bebille s. 114. 
B0rn holdt fangne skarnbasser i båse som »hus
dyr« (Udbyneder s. 0Jylland o. 1900; 6). 

LITTERATUR: (I) 311 48,1954,94 (1870'erne); 
(2) 464 9,1888,5f; (3) 937u 82; 296/ 137; (4) 212c 

3,231,939; (5) 464i 469; (6) 599 28120. 

TROLDDOM, EVENTYR 
Om bjergmandens penge: en solskins-vinterdag så 
en pige, at sneen lå helt drekket med skambasser, 
og hun tog et par af dem i lommen for derhjemme 
at kunne bevise, hvad hun havde set. Men da hun 
tog dem frem var det guldstykker; bjergmanden 
(ovematurligt vresen) havde lagt sine penge ud til 
soling (1). 
To karle samlede skarnbasser for at drille pigeme 
med dem, da de greb efter billerne i lommen var 
de blevet til blanke specier (Skarrild; 2). Der 
boede små trolde i Torbistebakken i Smidstrup 
NSjrelland (3). 
En mand, som havde forhekset en gårds kreaturer, 
blev af en heksemester drevet uden for staldd0ren, 
der gjorde han sig til en skambasse og kmb ind 
under bygningen (Svoldrup; 4). Man fik en skan

vrip af fanden, man opbevarede den i et vatforet 
reske, og der låd den og vrippede (vred sig) så srert; 
fodrede man den med blod lå der hver morgen 2 
mark i resken (Fyn; 5). 
I eventyr slås skrelbassekongen med myrekongen, 

En digter sammen/igner Gribskovtogets gamle lokomotiv med »en sort, spruuende og iltert arbejdende kcempeskarn
basse«. Trcesnit af H. Fischer fra Store Gribs@ i Gribskov. 
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karl drreber sidstnrevnte og bel0nnes med prinses
se, myrekongen hjrelper ham med at l0se en op
gave (6); dreng k0rer ind i kongens gård med fire 
mus sprendt for et skovlblad og en UJrrebasse som 
kusk (Vendsyssel; 7). 
Skremtevise: Torbistens bryllup (8). 

LITTERATUR: (I) 464g 1,174; (2) 296/ 184 sml. 
464 3,35 (her ellefolkets penge); (3) 874c 77; (4) 
464g 6.2,32; (5) 464g 6.2,235, sml. alrunetroen: 
103b 4,48-50; (6) 464 5,84 og 13,293ff; (7) 513 14; 
(8) 794 l,120f; 4,49f,65ff; 5.1,!0lf; 524 1964,157f 
(SFalster). 

TALEMÅDER, MUNDHELD ETC., GÅDER 

Skambassen har sin egen synsvinkel - brugt om 
person, der finder sjofle associationer i harml0se 
forhold og ytringer. 
Skambassen undser sig ikke for at give kongen en 
0refigen (I). Det er godt skuldret ( eller: fregtet) af 
en skambasse; han ta'r ikke en tervebasse uden at 
der kommer to lag skaller på - siges om den 
krresne (Thy); der er kun et lag skrel (drekvinger) 
på billen (2). Du er nok overset af en skambasse -
siges tilden aparte i adfrerd (3). 
Der er forskel på fisk, sagde krellingen, hun var til 
torvs med skambasser; <ler skal vrere måde med 
slikkeriet, sagde fynboen, han havde redt femten 
skambasser og ville ikke have flere (4). Det må 
vrere brombrer, sagde fynboen om skce/basserne, 

han havde h0rt at de (brerrene) var sorte. En jyde 
og en fynbo plukkede de sorte revlingbrer, jyden 
spiste nogle, mens fynboen fandt skambasser og 
spiste dem i den tro det var revlingbrer. »Har rev
linger vinger?« - Nej, det har skannebasser - »Ja, 
så har jeg allerede spist mange skannebasser!« (5). 
En karl plukkede blåsorte slåen og syntes de 
smagte godt, andre spiste dem også og han spurgte 
dem: sad der hvasse pinde på nogle? - Nej, de var 
fundet på vejen - »Nå, så har I spist skambasser!« 
(6). 

I en molbohistorie undrer man sig over, at rev
lingbrer har ben, spiser skambasser og tror det er 
sorte brer (7). 

Skambasse er brugt som skreldsord for snavset 
person og om dreng der laver skamsstreger (8); 
han roder i skidtet som en t0rrebasse (B0vling; 9); 
skambassen, sort og frel og kroget, · omvrelter sig i 
s0let glad Adam Oeh/ensch/äger (I 0) sml. s. 132. 

Torbaggeb0n = 0nske noget godt for andre (Born
holm; 11) sml. s. 128; skrelbasser er slang for 
kommen ( 12). 
Torbisten er verdens strerkeste dyr, for den kan 

9• 

De unge piger befrier den 18jrede skarnbasse, som dren
gene i leg har sendt til ses i en trcesko. Tegning af Lo
renz Frolich til H. C. Andersens eventyr »Skarnbassen«. 

brere en klump bly så stor som den selv (Peder 
Syv !688;Bog0ogfalster; 13). 

Hvad er det, som brerer (eller: går med) kirken 
på/over hovedet? - som brerer et hus på ryggen? 
(når den lever under gulvet). Hvad er det, som t0r 
give kongen en 0refigen? (14). 

LITTERATUR: (I) 464c 282,608; (2) 212c 3,939f; 
(3) 160 1904/27: 2366 (1879); (4) 794 I, 178 og 3, 
134; (5) 464 9,1888,95; (6) 464h 1,12 og 2,12; (7) 
464h 15; 209 IOf; (8) 212c 3,232 (Vends.); (9) 28le 

(1886); (10) 659 19,265; (11) 226 1964,245; (12) 
76b 69; (13) 831 1688,297; 281c 161; 436c 84; (14) 
794 3, nr. 267; 6 nr. 469 og 9 nr. 270; 464n 114; 
937u 91. 

PROSA OG POESI 

Om aftenen svrerrner torbisteme med tungt hren
gende gumper Torben Nielsen (I); langs vejene 
trak skambasseme med flyverdyb brummetone 
(a); snavset i hovedet af at rode med stub og heste
prere kommer en skambasse som en tung lastbil 
over skovvejen. Sindigt trasker den af, st0dvis og 
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Skarnbassen og kålormen tegnet af Lorenz Fre/ich ti/ 
H. C. Andersens eventyr »Skarnbassen«. 

kejtet som drevet af en trreg mekanisme (b) Svend 

Fleuron (2). 
Gribskovtogets lokomotiv ved Kagerup, en sort, 
spruttende og iltert arbejdende krempeskambasse 
Jacob Paludan (3). Blå skambasser piler förbi 
som en slags panserbiler Otto Ge/sted (4). Små ny
lakerede Fordbiler (a), skinnende blåsorte skam
basser, der kom agende st0t og langsomt som 
tungt lastede, brede fragtvogne, med gulbrune lus 
på undersiden og på benene - små »tramps«, ga
dedrenge, der uden at sp0rge om förlov »hrenger 
bag på« og k0rer med. Blåsorte skambasser krav
lede i vejenes hjulspor eller lå på ryggen og trådte 
vande i luften med alle seks ben, fortvivlede over 
ikke at kunne komme på ret k0l igen (b) Knud 
Poulsen (5); en vreltet skambasse, der fanger et 
forvildet solblink, skinner med blåviolet metal
glans og fregter forgreves med benene for at 
komme på ret k0l igen Sophus Bauditz (6). 
Skambassen styrtede ned i gruset, og her lå den 
sorte bille på ryggen og gik med benene i luften 
som i den tro, at den spadserede i verdensrummet, 
brerende jordkloden på sin buede ryg, og sådan 
forholdt det sig måske også Martin A. Hansen (7). 
Ofte finder man i skovbunden samlet på en plet 
mrengder afskarnbassers vinger, hoveder og ben -
de ligger, som om et fremmarcherende regiment 
skarnbasser pludselig blev overrasket af en flyver 
og drrebt med en bombe, men de er i al deres sorte 
og metalblå skinnende sk0nhed kun rrevens af reg
nen udvaskede ekskrementer Sv. Jensen-Storch 
(8). 
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Du avles jo i skam, du est urenheds grnde, · i 
dyndet lever du, og dyndet er din fode, · ret som 
en torbist du jo foder dig dermed, · du har din 
st0rste lyst udi et m0ddingsted. Vilhelm Helt (d. 
I 690) (9). Torbisten er en rask svend, · snurrer i 
vejret hvor han farer frem, · og s0ler sig mest i 
drrek [snavs] S. Bugge (10). Torbisten kravler af 
m0rken hu! · med fire vinger så prude; · de to de 
vare som sorten kul , · de to som glas i en rude. · · 
[hånes afflue] Flyv til din m0dding derude, · hvor 
m0get du roder på kryds og tvrers · alt med din 
kullede [n0gne] snude Paul Martin M0/ler, 1818 
(11 ). 
Skambassen fremstenter på strrebende ben · og 
kratter med kloen i st0v og i sten (a), skarnbasser 
jager om hjulenes nav, · hvresser de arrige kreber 
(b) Jeppe Aakja!r (12). Skarnbassen kravler i 
hjulsporets lre, · foler sig stolt som en fodt skara
bre · hrevet h0jt over spot og dadel · ved sin årtu
sinder gamle adel Sophus Bauditz (13); skarnbas
sen vralter i sit tunge blå kyrads · ud i verden som 
en vandrende ridder Otto C. F0nss (14). 
Torbisten og fluen (folkevise) (I 5); Poul Martin 
M0ller, Torbisten og fluen (fabel) (16). 

LITTERATUR: (I) 628 15; (2) a 222u 24; b 222x 

9; (3) 665c 91; (4) 270k 56; (5) a 695c 75 ; b 695b 

45; (6) 39/3 ,109; (7) 300b 139; (8) 245 2,1927,591 ; 
(9) 226 1964,245; (10) 107 upag.; (11) 594 55f; (12) 
a 937h 121 ; b 937g 47 ; (13) 38e 21 ; (14) 258 10; 
(15) 85 3, l 908,5f; (16) 594 55-59 . 

Oldenborre, Melolontha 

melolontha 

Sort bille med brune drekvinger og langs bagkrop
pen en rrekke hvide trekantede pletter. Den store 
gullige larve lever af planterndder, oldenborren 
h0rte derfor engang til land- og skovbrugets 
vrerste skadedyr. 
Den mindre, lysebrune SANKTHANS-OLDENBOR
RE eller brandenborger, Rhizotrogus solstitialis, 
svrermer ved midsommertid . 

O/denborre, reldre nydansk d.s. og oldenborger, 
-borre; hedder »rettere sagt oldenborer fordi den 
gennemborer den sprede olden, så den visner« 
(1763; I); navnet snarere på grund afbillens Jig
hed i form og farve med egens modne frugt olden; 
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