Sommerfugle, Lepidoptera
Denne meget store insektorden kan populrert
inddeles i dagsommerfugle (hvoraf ca. I 00 arter
förekommer i Danmark), aftensvrermere eller
spindere (ca. I000), ugler (ca. 400), målere (ca.
300) og småsommerfugle eller m0l (ca. 160). Af
regte m0l optrreder isrer KL1EDEM0L, Tineola bisselliella og PELSM0L , Tinea pallionella som
skadedyr. Klredem0llet stammer fra varmere klimater og kunne ikke trives i vore boliger for de
blev kakkelovnsopvarmede, hvorimod pelsm0llet
er en oprindelig art.
- Danmarks Dyreverden 2, I 24ff.

Sommerfugl, reldre nydansk d.s., måske indlånt
fra middelnedertysk somervogel (I), navnet »fordi
nogle, som har vedligeholdt deres liv vinteren
over i hule trreer eller andre skjul , kommer frem i
foråret og formedelst deres !lagren let kommer os
for 0je, de bliver da agtede for sommerens bebudere siden de navnlig og i mrengde ses på denne
årstid« ( 1763 ; 2).
Sommerflue 15941T, Mors 18301T, Thy (3), .tErn
(4); skurvefugl S0nderjylland o. I 8401T, SSlesvig
(5), forleddet hentyder vel til vingest0vet, skurv er
ellers fnat (scabies). Sommertavel, tavel Sejern o.
I 890 (6). Skinnera, sjijnnara Bornholm I 804ff (7)
h0rende til sjijnna 'skinne', sml. m0l nedenfor.
Frernerne: summerfuglur, fir- , firivaldur; Grnnland: pakkaluak, paluak, utsuppaluak, takalekisa, larve: aassik, agssik, auvek, auyuverk.
Larve, reldre nydansk larv, gennem tysk fra latin
larva 'ond ånd, sp0gelse, maske': insektet »maskerer« sig for det er fuldt udviklet. Orm gammeldansk, nu som efterled: kålorm (om alle larver),
silke-, snareorm; maddik (madke) Bornholm
1756 (8), vasel nordl. Jylland (9) opkaldt efter
pattedyret.
Puppe h0rende til indoeuropreisk pu etc. 'puste,
blrese op', latin har pupus 'lille barn', pupa 'ung
pige' (I 0): kokonen kan ligne et sv0belsesbarn eller et brudesl0r. Store sommerfuglpupper i lyngen: hugormeag MJylland (11) sml. nedenfor.
Aften- eller natsvrermere (navnene grelder måske
isrer m0I): gråmulde 1649, o. 1700 (12), gråkalling Thy, Mors (13), blasekalling Mors, dens tilsynekomst varsler blrest (I 4), mollerkalling og
skinner Lres0 (15), se m0I s. 76, vejrkalling og
natugle Vendsyssel (16), melugle 0M0n ( 17);
»nogle ser noget brusende ud og er srerdeles lådne,

D0dningehoved. BIOFOTO/ Ib Trap-Lind.

kaldes af jrevne folk ugler« (1763; I 8), navnet
zoologisk knresat 1803.
Frernerne: heksmaöur 'heksemand' 18001T ( 19).

Mol, gammeldansk d.s., oldnord. molr, navnets grund
betydning er 'den (s0nder)malende, -gnavende'
(20); zoologisk knresat I 803 . I persontilnavnet
Mall 1400-1500-t (21 ).
Klade(r)orm I 622-1859 (22). Molfugl Vendsyssel,
.tErn, Sjrelland, M0n, Falster o. I 8501T (23), molhone SSjrelland o. 1890 (24); molflue Vendsyssel,
.tErn, Sjrelland (25), molflet, -flitte Vendsyssel
(25), mo/dyr .tErn og melfugl M0n ( 17).
Kalling Thy (26), kallingeflue Agger o. 1900 (2 7),
mol-, mollerkalling Vendsyssel (28), mollerkone
S0nderjylland, Vendsyssel (29) er hvidpudret jf.
mollebygger v.f.Vejle o. 1890 (30).
Vejr-, vindkalling Vendsyssel , varsler blresevejr
(28) se s. 76 , skindkalling Dronninglund h.,
Lres0 (31) jf. skinner V. Hanherred o. 1925 , Ålborg, Vorning 0Jylland: I. skinner i nrerheden af
lys, 2. den skjenner 'bevreger sig uregelmressigt'
(som når kvreg drives hen ad vej) eller 3. h0rende
til skind om meget tyndt lag (17). Skidte Mette
S0nderjylland (32); lysugle Sundeved, Ange! o.
1900 (33), drages mod lys; flet, flitte 0Hanherred
1887 (34), Vendsyssel (35); afienfugl Rise S0nderjylland (36); mu/tavel Sejern o. 1890 (6). Tiendefugl Bog0 ved M0n (37), iflg. kilden fordi den frerdes lydl0st, men skyldes snarere at den bragte
onde tidender og varet d0dsvarsel (s. 74).
KORNM0L , Tinea granella: korndue o. 1700 (38).
Sml. navne til aften- eller natsvrermere s. xxx.
Klredem0llets larve: hov, hog, hok, »der er hog i
betrrekket« Salling, Thy, Mors (39).
Frernerne: mol, flertal malir; husvatti o. 17801T
(40), efterleddet = ussel skabning; Grnnland: killaalaak.
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Larve af /igustersvarmer.

Stor lådden sommerfuglelarve, vist oftest bj0rnespinderens: fåreorm M og VJylland, Thy (41) er
lådden som et får; anden förklaring: kommer larven til at sidde i klovene må det ofte urinere af
forskrrekkelse (B0vling s.; 34); uldorm Vendsyssel,
Salling (42), lådorm Salling (43), låddike Ask0,
Fej0 (17), lukorm Falster o. 1850 (44), blasorm
Mors (45), pusteorm S0nderjylland (46): skulle
kunne puste gift på folk , sml. s. 74 , pussel-, pusorm S0nderjylland, Ange! (47), snareorm JErn
(48) se nedenfor; dugorm Thy, Mors 1807ff (49)
med dugperler i behåringen; gegeorm, -larve redes
af g0gen, hvis mave indvendig skal vrere helt lådden af larvernes hår (50). Store lådne larver blev
kaldt hugorme, de kunne springe op og bide en i
ansigtet (SLangeland; 51 ).
Vorherres får og Vorherres hund M0n o. 1850ff,
Falster (52). Fandens de lådne får SFyn o. 1890
(53),fandens hest,fandens ridehest NY og 0Sjrelland, 0Falster o. 1880ff (54), /andens oldemor
Fyn (17).
Jakob Lådden (10j), lådne Jakob, Mads Lådden
(maslåj) S0nderjylland (55), lådne Anders Fyn o.
1925; frostmålerlarve: grenne Anders SVFyn o.
1925 (17).
Stor larve med gule striber og pletter (ligustersvrermerens?): Vorherres får, /andens får og /andens klokkefår VSjrelland (56); omme Vendsyssel,
Lres0 (57), ave Jylland (58), folketro herom s. 74
Larve af SA:.DUGLE, Agrostis segetum: gråmaddike 0M0n (59), larve af PILEBORER: piliv(en)
0Jylland (T0rslev) o. I 900 (17), larve af HiEGM0L, Hyponomeuta euonymi: snareorm 1745ff,
hentyder til larvespindet, snare = frelde med snore
eller tråde. Larve i dens spind: vinkelrever 1826
(60). Natsvrermerlarve: stovbuddi Jylland (61 ),
måske af stov 'st0v' og plattysk budd'n 'natsvrermerlarve' eller jysk dialekt buddis 'lille tyk person', navnet ellers til oldenborrelarve s. I 33.
Ringspinders regring: gegetåre o. 1880; når man
efteraber g0gens stemme bl0der dens tunge, og
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dråberne danner den mangefarvede ring omkring
grenen (62).
Der skelnes etnozoologisk mellem (dag)sommerfugle, »natsvrermere« og m0l. Kun nogle forholdsvis få af de srerlig i0jnefaldende eller skadelige arter fik fotkelige navne, og st0rsteparten af de fra o.
1760 zoologisk knresatte navne blev enten oversat
fra fransk og tysk eller konstruerede (63). Nogle
eksempler:
ADMIRAL l 763ff, Vanessa atalanta; 8.J0RNESPINDER l 803ff, Arctiinae: bjerninde 1759 , er brun og
langhåret; DUEHALE 1803ff, Macroglossa stellatarum: karpehoved I 885 efter forkroppens lighed
med dette; D0DNINGEHOVED I 770ff, Acherontia
atropos, har gul kraniumlignende tegning på forbrystet, »er derfor og formedelst nogle andre omstrendigheder [bl.a. giver den en uhyggeligt pibende lyd, når den bernres] et frygteligt srersyn for
overtroiske folk« ( 1804; 64) sml. s. 75; KEJSERKÅBE l 879ff, Argynnis paphia: kejser 1763; KALSOMMERFUGL l 803ff, Pieris: kåljlue Mors,
0Hanherred (65), hvidsommerfugl VJylland (66),
hvidling SSlesvig (67), m elkone VSlesvig (68), larven : kålorm o. l 700ff, knob-, knuborm l 594ff
(69) er besat med knopper; PAFUGLE0JE l 803ff,
lnachis io; LILLE/STO RE RA:.V (nreldens takvinge)
1879ff, Aglais urticae; SVALEHALE 1803ff, Papilio machaon, bagvingerne har !ange spidser;
S0RGEKÅBE l 885ff, Nymphalis antiopa: sergekappe 1803, 1927 (70), sergekjole 1806 ; GUL
HY IDS VA:.RMER, H adena basilinea: post horn, gule
ottetal (71) efter brandgul vingetegning; PLETTET
K0LLESV A:.RMER, A nthrocera ji.lipendulae: soldat
Lres0 (72); dagsvrermeren Melanargia galathea:
dambrat 1806-91 , de sortplettede vinger er »nresten som et dambrret« (73).
LITTERATUR: (I) 659 20, 1447; (2) 693b 1,684,
686 ; (3) 434 4,40; 908 188; 212c 3,464; 804 1, 104;
423; (4) 388 o. 1925 ; (5) 571 306; 212c 3,342; 663
2.3,276; 662,171; (6) 856 161,176,185 sml. 434
4,514; (7) 801 402 ; 3 22; 203 290; (8) 860 11; (9)
423; (10) 626 l lC},224; (11) 296/ 138 ; 795 133 ;
(12) 434 2,84; (13) 212c 1,506; 388; 224 1, 1893 ,
52 (Mors); 804 1,104; (14) 804 1,1 04 ; (15) 202d
2,62,260; ( 16) 423 (Skallerup s.); 202c 3,62; (17)
388; ( 18) 693b 1,686; ( 19) 500 I 00; 866 2,230; 393
155; (20) 626 261 ; 332 47f; (21) 363 2.2,715; (22)
659 10,787; 434 2,545 ; (23) 202c 3,52; 291c 160;
388; (24) 160 1904/2 7: 478 (1888); (25) 212c 3,
I 029 ; 202c 3,52 og 4,2 71 ; (26) 423 (Torsted); (27)
212c tb. 262; (28) 202c 3,1029; 202c 3,52 og 4,
271; (29) 212c 2,650; (30) 224 2, 1894,38; (31) 202c
3,269 ; 202d 2,260; (32) 1 78 1, 1978 ,103 ; (33) 212c
2,490; (34) 423; (35) 202c 1,185 ; (36) 422 1,140;

(37) 426 80f; (38) 434 2,593; (39) 794 12,1888, 155;
804 1,105; 388; (40) 828 67; 500 100; (41) 212c
1,408f (til Gastropa quercifolia); 296/ 138; 388;
804 I, I 05; (42) 202c 4,245; 212c 3,962; 388; (43)
212c 2,520; 794 2,1885,95; (44) 283b 113; 281c
162; (45) 574 2312 1931; (46) 160 1904/27: 3018;
(47) 663 2.3, I 04; 178 I, 1978, I 04; 388; (48) 388 o.
1925; (49) 76946; 212c 1,216; 804 1,105; (50) 534c
120,145; (51) 160 1906/23: 1153; (52) 283b 113;
794 12,1888,160; 436 74; 281c 162; 659 24,467;
(53) 224 2,1894,15; (54) 794 3,95; 388; (55) 663
2.2,213; 388; 423; (56) 436 74; (57) 212c 2,743;
202d 2,216; (58) 212c 3, I I 56f; (59) 388 1932; (60)
904 2,535; (61) 212c tb. 349 jf. 1,137; (62) 464g
2,222; (63) 332 44tT; (64) 439b 251; (65) 804 1,104;
202c 2,231; (66) 795 137; (67) 661,250; (68) 212c
2,572; (69) 434 2,558; 571 286; 659 9,1033 og 10,
877; (70) 782/34; (71) 224 1,1893,5; (72) 202d
2,278; (73) 647 32.
KÅLSOMMERFUGLEN

Kålsommerfuglens larver, »kålormene«, kunne
under masseoptrreden anrette stor skade på havens kål o.a. korsblomstrede nytteplanter. Hvis
man snakkede mens kålen blev plantet gik der
orm på den (I); det skete ikke med kål sået af frn
fra planter sået Gregorius dag 12/3 (VHanherred;
2). Treller man de indsamlede kålorm kommer
der dobbelt så mange på kålen (1734; 3); brrend

den förste kålorm du ser, så kommer der ikke fler'
(Holbrek a.; 4). Når man på Stevns sk0d et skud
l0st krudt ind over kålbedet var det vistnok for
med knaldet eller krudtrngen at fordrive larverne
(5).

Et par folk i Gudbjerg 0Fyn kunne fordrive dem:
med deres alterklreder på !reste de over dem i
byens haver indtil de forsvandt (6). Kålorm skal af
to mrend strevnes til tinge, så förgår de (1734; 3).
Den kloge Kristoffer Gris i Skarntydem0lle, Gjerup skov Fyn, strevnede kålormene når de blev for
slemme i b0ndernes haver, han var da pyntet fra
top til tå, gik med st0vler og en stok i hånden (7).
En signeformular dateret 1802 lyder:
Strevner Eder hermed alle kålorme i N.N.s have
at m0de inden ... herretings ret med 14 dages
knald og varsel ... for at h0re på vidners foring og
derefter dom at !ide for hver skade der er 0vet og
begået i samme have, med mindre I Eder heraf
udpakker og ingen videre skade 0ver og begår (8).
Så sent som o. 1860 skulle alle Svendstrups kålorm give m0de på Tryggevrelde ting; der stillede
en kone ifort pjalter og med to ligeledes pjaltede
drenge som vidner (9), sml. mosegris bd. 3.
LITTERATUR: (I) 464/ 6.2,37; (2) 489b 32; (3)
62 52; (4) 160 1906130: 226; (5) 160 1906130: 547
(o. 1885); (6) 464g 6.2,205; (7) 832 56; (8) 943 4,
19 I 6,530; 650b 329; (9) 464q 95.

Stemningsbi/lede med kålsommerfug/fra Carl Andersen og H. Greensteen: Prosa og Vers (u.å.).
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EVEN, BLA:.S0RMEN

Der levede mange steder i landet en stor, tyk og
meget farlig orm kaldt eve, ceve, omme, ommepuster, puste-, b/ceseorm, ildorm m.m. Den holdt til
på mesten alle lokaliteter: enge, moser, damme,
klitter, heder, i og ved roden af aske- og piletrreer,
og kan efter beskrivelserne have vreret larven af
enten ligustersvrermer, poppelsvrermer, hermelinskåbe eller pileborer (I).
Eve er en giftslange, som blreser edder og forgift
( 1651 ; 2). Der tales om »en orm på lyngheden
kaldtjefver med to 0rer og en bred mund, brungul
affarve og lådden« (1763; 3). Den lignede en snegl
og havde hoved og 0jne i begge ender (4), en fingertyk, fl0jelsagtig krop med fire 0jne (5), var grnn
med mange ben og en rrekke 0jne langs siderne
(6), havde tolv 0jne (7), var gul med m0rk ryg og
så ens ud i begge ender, så ingen kunne se, hvor
hovedet sad (8). Man kendte både sorte, grå,
grnnne og rnde cever, men de grnnne var de farligste (9). Et stort krumt og spidst horn i den ene
ende af en njev blev anset for at vrere et angrebsvåben på dyrets hoved, og blev man stukket led
man ubodelig skade ( 1886; I 0). B0rn blev advaret
mod at lege under asketrreer, hvor de risikerede at
blive revebidt.
Da en karl på Århusegnen o. 1850 så en dreng
med en pilelarve i hånden , udbrnd han: Smid den
bort! det er et sp0gelse, om dagen ligger det sådan
og om natten går det omkring og sp0ger ( 11 ). Man
troede, det var vandsnogens unger som var vokset
op i et asketrre; som store ville de s0ge mod vand;
slog man et kors og en cirkel avet om larven
kunne den ikke skade en (12). Når b0rn fandt en
sådan mistrenkelig orm skulle de spytte på den og
sige »fy for skam, så far jeg aldrig skam mere!«
(Hads h.; 13).
Folk var meget bange for even (14 ), der blev regnet for landets giftigste dyr. Det var langt farligere
at blive bidt af den end af en hugorm ; såret kunne
ikke lreges, og hverken for mennesker eller dyr var
der nogen redning, med mindre bidsåret straks
blev skäret ud eller vasket med urin (I 5). Den
»pustede forgift fra sig med vinden, og det lem
som blev dermed bernrt måtte vandre af, når det
ikke straks blev hjulpet« (1763 ; 3). Et revebidt lem
visnede og faldt af (I 6) sml. s. 74; om adskillige
invalider, som haltede eller gik med krykker, blev
det sagt, at de havde trådt på og var blevet bidt af
en ceve ( I 7).
Ormen kunne hvrese af arrigskab og spytte eller
blrese gift ni hanefjed langt, endda gennem en eller
syv kirkemure, men kun hvert syvende år og ikke
mod vinden og ikke gennem en strikket strnmpe
(18). Om en srerlig skarp le hed det på VFyn: den
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går som reveforgiftet gennem syv kirkemure (I 9).
Kun en dag hvert år kunne den blrese gift på folk ,
og den tid arbejdede man derfor ikke i engene fra
klokken 11 til 14 (20). Tog man ormen op kunne
den blrese gift i 0jnene, så man blev blind eller
d0de (Vendsyssel; 2 I); imidlertid: »der er aldrig
nogen , der har set en jove og kan fortrelle om den ,
for en d0r ved at se den« ( 1900; 22).
Hvor blcesormen ramte en kom der lige så mange
huller som der var 0jne på dyrets sider (Helium;
23). Giften fik kroppen til at svulme op, og der
var stor livsfare. På en revebidt ko skulle man
skrere eller bide enden af koens tunge, og en hest
skulle gnides med honning (24).
Det hed sig også, at ceven kunne springe meget
h0jt; når man slog h0 bed den så hårdt til stålet, at
det sang. Om en ceve fanget i Vinten ved Horsens
blev der sagt, at den bed et mrerke i spaden, man
lagde den på, og spyttede edder mod alle de omkringstående (25).
LITTERATUR: (I) 794 3,1885 ,16,48 og 5,96; (2)
434 5,225 jf. 659 4,558 ,564; (3) 693b 1,658; (4)
464g 2,222 ; (5) 794 3,48 sml. 143; (6) 296/ I 38 ; (7)
423; (8) 464g ny rk. 2. 1,143; (9) 212c 3, l 156f; 426
218 ; (10) 867 3,294; (11) 683 77 ; (12) 794 1885,
48 ; 83 7 4,26; (13) 436 218 ; 423; (14) 297 62-66 ,
her et firben! (15) 794 3, 1885 ,48; 464g 2,223f; 436
2 I 8; 160 1906/23: 2224 (1933); (16) 212c 3, 1 l 56f;
(17) 464g 3,222-24; 296/138; 296e 2,17; (18) 769
35 ; 770 I 99; 464g 2,223f; 436 213 ; 489 14 (o.
1850); (19) 160 1906/23 : 994 (Barl0se 1918); (20)
464g 2,222 ; (21) 423; (22) 401 b 96; (23) 464g ny
rk. 2. 1, 143; (24) 794 3,1885 ,16 (NFyn); 464g 2,
224; (25) 464g 2,223 ; 794 5,1886,96; 160 1906/
23: 2224.
OVERTR0, V ARSLER , SYMBOLIK

Så man en /ådden Anders (bj0rnespinderlarve)
skulle man spytte tre gange foran den, den gjorde
da ingen fortrred (NVFyn; I), lukkede man ikke
vinduerne op blev det blresevejr (2) jf. navnet blreseorm s. 74. En fåre- eller u/dorm (s. 72) måtte
ikke drrebes, så mistede man et far eller der skete
gerningsmanden en ulykke (M og VJylland; 3);
lod man en u/dorm krybe hen over sin hånd blev
hånden aldrig st0rre end den var (4) sml. s. 75 ,
men gav man Jåreorm en lidt uld og sagde: her giver jeg dig en trrevl , giv du mig så en kjole! fik
man held med sine far (VJylland; 5) sml. nedenfor.
Tilsynekomsten af mange sommerfuglelarver eller »hrerorme« varslede krig (6); de blev sommeren 1939 iagttaget i en kl0ft mellem Randers og

Sommerf uglen har fra gammel tid varet et meget benyttet symbol på sjalens opstandelse og ud0delighed. Udkast ti/
et gra vreliefaf Bertel Th orvaldsen.

R0nde, og september samme år brnd verdenskrigen ud (7).
Den sidste sommer et menneske lever er m0llene
srerlig slemme ved t0jet, det er »m0lvarslet« for
snarlig d0d (Vendsyssel ; 8). Flagrer m0l lrenge om
tampen vi! man snart »sp0rge lig« (VJylland,
SFyn , Bog0; 9), eller der kommer spektakel i huset (0Fyn; I 0).
Fl0j et d0dningsho ved hen over en sengeliggende
patient, var det et meget ilde varsel , men endnu
vrerre hvis det om morgenen skjult i en m0rk krog
sang sin pibende ligsang, thi da var alt håb ude den syge måtte d0 (sml. farekylling s. 53!). Den
lyd som dyret afgiver ved bernring eller når det
klemmes »ligner fuldstrendig den klagende lyd af
en ganske lille skrigedukke« ( 11 ).
»Den gang min hustru d0de syntes jeg, idet hun
drog sit sidste suk, at der ligesom svrevede en hvid
sommerfugl hen over hendes leje. Det var ellers
ikke på den tid af året, hvor der var sommerfugle.
Men da jeg skulle se rigtig til var den vrek« ( 12).
Sommerfuglens metamorfose symboliserer sjrelens opstandelse, ud0deligheden:

Lrer mig, du lille sommerfugl ,
at s0nderbryde tunge skjul,
som nu min frihed tvinger!
En orm jeg kryber end på jord,
snart flyver h0jt med lette flor
de gyldne purpurvinger.

Adam Oehlenschläger, 18 I 3.
Jf. Fr. Paludan-Miiller, Paradiset I . del 3. akt
(1861).
Og nu er Karin d0d - en sommerfugl · fl0j blrendet og forvildet imod ruden ; · er det din sjrel, der i
sit tavse skjul • så vanskeligt kan vrere mig foruden? Karen Hildebrandt (13).
Sommerfuglen har vreret et hyppigt benyttet ornamentmotiv på ligkister og gravsten . Der sad metalsommerfugle med udbredte vinger på kistens
låg hvor skruerne gik igennem (14), mange reldre
gravsteder har en kvindefigur med sommerfuglevinger eller en sommerfugl-relief ( 15). I H . C. Andersens eventyr Lykke-Peer (1870) vi! en kvinde
ikke tro, at den lille forgyldte sommerfugl på et
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