
Rygsv0mmer, Notonecta glauca 

Ca. 15 mm lang bådformet vandtrege, som i 
damme og s0er sv0mmer på ryggen med det ba
gerste !ange benpar. 
- Danmarks Dyreverden 2, 75f. 

Rygsvommer I 764ff, rotage 1829 (I), /andens 
ridehest Vejleegnen o. 1900 (2), navnet grelder el
lers guldsmeds. 43 . 

Rygsv0mmere med en glinsende luftblrere som 
sv0mmepose på hugen og et par lange ben strit
tende som årer vidt ud til siden jog i lange sret gen
nem vandet eller steg og sank med luftballonfart 
Svend Fleuron (3); små pagej-fyre på en lille cen
timeters lrengde Torben Nielsen (4). Et par nyvåg
ne rygsv0mmere suser gennem grnften i en krefe
ret vandpolka Niels E. Nielsen (5). 

LITTERATUR: (I) 903 5.2, 170; (2) 224 2,1894, 
38; 212c 3,53; (3) 222} 10; (4) 628b 13; (5) 625c 9. 

Sk0jtel0bere, Gerridae 

Sh,jtel0beme frerdes i abrupte bevregelser på stil
lestående ferskvand. Alm. er den 8-10 mm brun
sorte sk0jtel0ber, Gerris lacustris; hos vor st0rste 
art Gerris najas, der isrer lever på jyske åer, bliver 
hunnen 16-17 mm lang. 
- Danmarks Dyreverden 2, 77-79 . 

Damtage og stankelbenstage l 807ff ( 1 ), vandmyg 
reldre nydansk vandm0gh (2), damlober, vandlo
ber og vandmåler 1882-o. 1900 (3), skojtelober o. 
l 920ff (4), skojtetage 1926 (5), skojter Farup 
SVJylland (Sa), stridsgålober s.f. Åbenrå o. 1925, 
stridsgå = sk0jte (6),fandens hons Vendsyssel (7), 
stoppenål(e) SVFyn o. 1925 (8), vandlus MSjrel
land og vandkalv Horbelev (6), skradder (9) vel 
på grund af de !ange tynde ben jf. udtryk som en 
s0lle skrredder, den splejsede skrredder. 

Tregeme l0b omkring i små sret og med en grube 
under hvert ben på vandet, et gulv de ikke trådte 
igennem (a), torpedobåde i form af damtreger g0r 
fremst0d i vandskorpen (b) Johannes V. Jensen 
(10). 
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Vandmyggene, <ler sindigt men Jet l0b på sk0jter 
hen over vandfladen som på den glatteste is Jor
gen Hans en ( 11 ); damtregerne sk0jter frem over 
vandfladen som var det is de gled på (a), sk0jter 
hen over vandet som var det et stuegulv, de gled 
afsted på (b) Hans Hvass ( 12). 
Den var Jet som en alf eller en meget Jet tanke, og 
overdådigt udstyret med ben. Den stod stille, da 
man forste gang så den, stod i luftrummet der
oppe, hvilende på selve vandfladen somom det 
var noget, man kunne hvile på. Den bare stod der, 
og det var nok. Men somom det ikke var nok, 
somom den ville vise noget endnu utroligere, 
stable mirakel på mirakel - så begyndte den at be
vrege sig. Ganske nonchalant som i tanker gik den 
i gang, med hrenderne på ryggen, realiserende en 
valserytme, som den lyttede til indeni sig selv, 
Donauvalsen her midt på skovdammen, skaml0s 
med at udstille sine overjordiske, sine overs0iske 
evner. -
Og sk0jtel0beren lrenede sig Jet fremad og foldede 
armene foran sig som for at slå fast, at den ikke 
beh0vede hrenderne. Den trådte en lille Jet for
dybning i vandfladen som på en klar gummihin
de. Nedefra [set] blev det en lille mrerkvrerdig 
!inse, som gjorde den fragile form og de utrolige 
kunster endnu forunderligere. Den lrenede sig til 
venstre og tog et langt skridt, og bevregelsen for
lrengedes i en vreldig linie; den fl0j henover fladen 
uden anstrengelse. Så en lille hreldning til h0jre, 
og flugten krentrede over i en ny retning. Så et slag 
til den forste side igen. Så den anden. Det blev en 
stor sindigt slentrende slangelinie, en sinusoide, 
oh! Og liniens store hovedretning krummede sig 
også, ganske svagt, medsols, og virtuosen, det 
himmelske vresen, vendte tilbage fra sin vidtl0f
tige bortrejse, den ufattelige bue, med benene 
hvirvlende i et vildt crescendo, trommestikker 
mod vandhinden, og da den kom an igen lige over 
en, gjorde den en forvoven drejende bevregelse 
vinkelret på farten med den allerforreste föd og 
blev til en hvirvlende pirouette, blev en tornado, 
som stod der. Og så pludselig, med en föd ud mod 
bevregelsen, var den igen sk0jtel0beren og stod 
<ler, somom den slet ikke havde bevreget sig, og så 
ud, somom den bare lige var kommet til at trenke 
på noget. 
Og sk0jtel0beren, hydrometriden, fortsatte, uan
fregtet, med sine kunster, time efter time, dag efter 
dag, og tilsidst kunne den alt, hvad <ler kan kun
nes på en vandoverflade. Og det lille tankefulde 
udtryk, som den havde på ind imellem kunsterne, 
blev mrerkeligere og mrerkeligere. Det var noget 
helt andet, den ville, og det den kunne. Den var 
blevet en virtuos, suverren til alle de kunster. Men 



det var slet ikke det, den stnebte efter. Det var no
get helt andet, der foregik bag overfladen end en 
trrening og opvisning af dette vidunderlige sk0jte
l0b. - Nu var den alene, eller i hvert fald ikke 
mente sig iagttaget, endte dens sk0jtel0b altid med 
et till0b og et vreldigt hop som en helikopter, der 
vi! lette, men har for tung last. Jaså, flyve - det 
var altså det, den ville. Piet Hein, Sk0jtel0beren 
( 13). 

LITTERATUR: (I) 332 67; (2) 38 13; 297b 26; 
222m 57; (3) 154 686; 50c 1225,1227; (4) 559 
20,117; (5) 906d 1 O; (Sa) 596 1954,27; (6) 388; (7) 
202c 1,163; (8) 388; (9) 659 19,1002; (10) a 401p 
37; b 401 b I O; (11) 297b 26; (12) a 375; b 237 
1,17; (13) 324c 73-76. 

Landteger, Geocorisae 

Tregerne er oftest flade, vingede insekter, som 
med en snabel suger blod og saft af dyr og planter 

(nogle blodsugende mider kaldes fejlagtigt treger). 
Henved 500 arter i Danmark, de fleste treger afgi
ver et ildelugtende sekret. 
- Danmarks Dyreverden 2, 73-90. 

Ta:ge, reldre nydansk tege, länt fra middelneder
tysk (1200-1500) teke; nytysk zecke kommer af 
germansk tikan , der muligvis h0rer til indoeuro
preisk deigh 'prikke, kildre, knibende insekt'; 
armenisk har tregenavnet tiz (I). 
Stinkta:ge (2); sortba:rkonge, -mand, -tyv V Jyl
land, kom den med i munden når man spiste sort
brer (revling-, blåbrer) smagte det afskyeligt (3); 
hasefis Falster o. 1850, M0n, Lolland (4), holder 
til på bl.a. n0ddehaser og lugter stramt. Trege er 
sk.eldsord til arrigt kvindfolk (Vendsyssel; 4). 
Da S0rine ... prnvede at spise af [tytte]brerrene var 
der en bismag ved et af dem, en vis smag, som kun 
den kender, der i sine barneår har ligget på maven 
i lyngen og fyldt sig med brer. Man kan få et, som 
man spytter ud igen, det har en trege krnbet over -
en af disse flade grnnne treger, der ligner et tytte
brerblad så aldeles, man kan smage det Johannes 
V. Jensen (5). 

LITTERATUR: (I) 626 433; (2) 659 21,1438; (3) 
296/139; (4) 212c 3,918; 170 1905,19; (5) 401 23f. 

Damtagen skejte/eberen kaldes således, Jord i vi ser den fardes på vandets overflade ligesom en skejteleber på isen. 
Trasnitfra Peblingeseen i Illustreret Tidende 31-1-1869. 
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