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Et par bern med sommerfug/enet studerer p/ancherne i
et vark om sommerfug/e. Tegning af Lorenz Fre/ich.
Kobberstiksam/ingen.

barns gravsted er ud0delighedens og ikke letsindighedens tegn.
Når man havde set ti hvide sommerfugle måtte
man begynde at gå barfodet (Svendborg; 16).
Kunne man fange forårets f0rst sete sommerfugl,
ville man den som mer finde en bisvrerm; sommerfuglen skulle stikkes op i brotrekket, d.v.s. taget
nrer gesimsen ( 17).
Solede man t0j efter midsommer 24/ 6 gik der m0l
i det (Falster; 18), men ikke hvis det blev gjort
Kristi himmelfartsdag; arvet t0j er meget vanskeligt at vrerne mod m0l og mus ( 19).
For en bestemt sygdom (kighoste?) skulle patienten suge hoppemrelk gennem et »tingstrå« = ringspinderens reg, der sidder som kul0rte perler i en
tret ring om strengler og strå (Lres0; 20).
Sml. snegl s. 159.
Når sommerfuglene flagrer bliver det fint vejr
(21), der kan ventes regnvejr hvis de flyver meget
lavt (22). Ses et m0l (vejr-, vindkalling, s. 71)
flagrende omkring eller ind i et lys, varsler det
uvejr, regn eller bl.est (23).
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B0RNELEG,TALEMÅDER, GÅDER

Når b0rn i Jylland fandt en fåre- eller uldorm
skulle de tage den i hånden, lregge en uldtråd eller
t0jtrrevl på den og sige: lille fåreorm, nu vil jeg
klre' dig i år, Vorherre give han vi! klrede mig til
nreste år! (I); kl.ed mig i år, så skal jeg klrede dig til
nreste år! - så ville fårene give megen uld, men
gjorde barnet det ikke, d0de et får (2) sml. ovenfor.
Når der faldt store brede sneflager sagde man i
Jylland: nu kommer de hvide sommerfugle (3).
M0l reder
Matthreus
skade g0r
merfuglen
orm (5).

gamle klude og rust gammelt jern (jf.
6, 19); jo sk0nnere kl.eder desto st0rre
m0l (begge Peder Syv 1682; 4); somglemmer tit, at den har vreret en kål-

Hvilken fugl har ingen fjer / intet nreb? - Der er
en kone i vor gård, en stribet kjole hun har på,
»vogt mig for jeres h0ns, hunden er jeg ikke bange
for«(= kålorm) (6).
Simpelt konstrueret b0rne/eget0j med sommerfug/e af
papir fra Anna Ers/ev: I//ustreret Legebog, 1904.

En djrevelsk kålorm = slem person (7); fare som en
sommerfugl = hid og did, vrere travlt beskreftiget
(Frernerne; 8); have sommerfugle i maven = vrere
nerv0s; den nrerige har m0l i pungen eller tegnebogen, og selv de er d0de af sult - dette kan siges,
når vedkommende tager sin pung eller tegnebog
frem (9); s0ge eller drages mod lyset ligesom m0l ;
»gå m0l i« om noget overgemt, f.eks. pige der ikke
blev gift ( I 0); kålorm = en karussel , som bevreger
sig på bugtende måde; under en del af turen er de
k0rende skjult under en grnn kaleche. Sommerfuglst0v er et lyrisk udtryk for det ubernrte, for
uskyldigheden ( 11 ).

R0dt ordensbänd, Catocala nupta, tegnet af Ib
Andersen på I 00 kr. seddel udsendt 1974.
LITTERATUR: (I) 464 4,1879 ,351; (2) 464 9,
1888 ,5 jf. 6,2 56; 212c l ,408f; 464i 471 ; 296/ 138;
(3) 464 6,271,633; 423 (Hovens.); (4) 831; (5) 561
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2,356; (8) 39378; (9) 23 I 14, 153; (10) 659 14,782 ;
(11) 659 20, 1449.
PROSA OG POESI

Sommerfuglene har engang vreret blomster, »de er
sprunget af stilken h0jt oppe i luften ligesom de
var små vinger, og så fl0j de; og da de forte sig
godt fik de lov at flyve om også ved dagen, skulle
ikke hjem igen og sidde stille på stilken, og så blev
bladene tilsidst til virkelige vingern H. C. Andersen, Den lille Idas Blomster (1835). Digteren s0ger inspiration til eventyr og ser en sommerfugl
flyvende omkring et gammelt gravsted (Lygtemrendene er i Byen, sagde Mosekonen, 1865). Et
af hans ev en tyr hedder Sommerfuglen ( 1860).
Hvide sommerfugle [sejlede] sagte afsted gennem
den hede luft, vaklende på de brede, hvide vinger,
snart flagrende dybt inde i l0vskyggerne, snart legende parvis om trretoppene h0jt i den blå luft Johannes Jergensen (I). Se, der blev en hvid sommerfugl borte oppe mellem kronerne! Hvor blev

den af? Borte som en flygtig tanke, der kommer og
svinder uden at man får hold på den! Sophus
Bauditz (2). Små blå sommerfugle, der laver forsvindingsnumre ved at slå sig ned på en blomst
med vingerne lodret på ryggen Johannes Smith
(3).
Hvis noget flyvende insekt fortjener at bytte navn
fra alf til sylfe er det sommerfuglen, der helt er
hrevet over nedgroet folkelig mistillid og synes
kun til lyst ... spraglede vresener, flagrende blidt
som l0srevne blomsterblade Christian Elling (4),
bevingede blomster Knud Poulsen (5).
Erindringen om en solklar sommerdag i det fri:
lyse, lette sommerfugle, dalende, stigende, legende
- flagrende fra blomst til blomst. Det er sommerens gratier, solstrålens b0rn, som nyder livet i
uskyldig glrede Severin Petersen (6); de hvide
sommerfugle legede lydl0st deres korte, sorgl0se
elskovsleg Jens K. J@rgensen (7); gullige sommerfugle fl0j fortumlede af deres korte livs herlighed
rundt på lykke og fromme Theger Larsen (8).
Sommerfuglen nrermer sig med lette, dansende
sving, ligesom bevidst uds0gende netop den
blomst den vil berere med sit bes0g. Den tynger
den ikke brutalt ned som bien, og rumsterer ikke
mellem dens blade, men suger dens s0dme let og
elegant og forlader den med samme legende ynde
som den, hvormed den indledte visitten J. 0 .
Beving-Petersen (9). En svovlgul sommerfugl dalede i luften som en lille bog med flagrende blade
Johannes V. Jensen (10). En sommerfugl vakler
gennem k0kkenhaven i lav flugt O/e Vinding (11 ).
Der var skumringsrnde med snip og krnlle og
fulde af små fuglenip hen langs vingerne, og der
var blå i så bl0d og drempet et blåt som himlen i
den forste dagning; der var også andre, som tusm0rket havde drysset sit mulm på, og de fulgtes af
hvide, der var som skäret ud af sommerskyerne
(a). En flok rnde sommerfugle [rejser] sig fra et
åkandeblad. Som blade i en visnel0vsky, der på
en gang gribes af blresten, fyger de ud over tuerne
... i lydl0s soldans, vuggende om hinanden, lader
de sig före af vinden (b ); og fra sred og kl0ver steg
hvide, lydl0se sp0gelsesm0l som vingefrn op i luften og lod sig fore langt, langt bort (c) Svend Fleuron (12).
Citronsommerfuglen, vårfuglen frem for alle.
Nankingul og undersk0n kom den som et gult
fnug svrermende mod os midt ad vejen, nrermede
sig i sin tumlende flugt med svinkererinder ind om
syrerne på vejrabatten, strng så pludselig ud fra
skyggeverdenen og kom til syne midt i den lysfyldte luftstribe - langt oppe over vejen blev den
til et lille gult fnug igen, til en flis så gylden ... en
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flis af selve solen! Svend Fleuron (13). En dejlig
citronsvrermer, den genopstandne psyke, tlagrer
påny gennem haven i s0gende tlugt, <ler ikke lader
os i tvivl om, at hun altid har sin Eros i tankerne
Hans Hartvig Seedorjf(l4); disse gule citronsommerfugle, som vågner ved det mindste smule solskin og i sin frerd slår folge med hele sommeren
Antonius Nielsen (15). Citronsommerfuglene tlagrede som dansede de henover den hede sortbrune
0rken for at varme fodderne Knud Ho/st ( 16).
Hvide natsvrermere i tusm0rket tl0j ... en målbevidst men skrnbelig og vaklende tlugt; de hvide
natsvrermeres stemningsfyldte, lydl0se, vaklende
elskovsdans mellem grenene A. C. Andersen (17).
Natlys med store svovlgule blomster skinnede
som fosforfakler. Natsommerfugle vaklede imod
dem på uldne svirrende vinger, svimmelt som i en
rus; en natsvrermer folte sig hen under loftet i små
tjattende klap Sophus Michae/is ( 18).
Skumle natsvrermere med mreskede, behårede
buge, store udhvrelvede, lystent funklende 0jne og
rekle )ange sugesnabler, som de nysser blomsternes grådigt opspilede kysset0j med ... [de] ligner i

Bing & Grimdah/s sommerfuglestel
tegnet 1905 af Fanny Garde og Ejjie
Hegermann Lindencrone.
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deres struttende velhaverpelse fede og fore, b0vede b0rsherrer Knud Pou/sen (19). En engel med
snabel, det lyder lidt mrerkvrerdigt, men se nrermere til. Sk0nheden hos sommerfuglen ligger i
vingepragten, ikke i fysiognomiet, <ler helt optages
af 0jnene, snabelen og folehornene og som i0vrigt
er tret behåret. I nrerbillede overgås sommerfuglen
i surrealisme kun af edderkoppen . O/e Vinding
(20).
Sommerfuglen svinger · sine purpurvinger, •
smelter hen af fryd i rosens <luft. · · Åndende i
luften, · tlagrende i <luften · de hinanden kender
og förstå . · Sprog dem ej blev nregtet, · se, de er
beslregtet: • fuglen er en blomst med vinger på B.
S. Ingemann (21). Guldvinget bader sig i luften ·
den sprede sommerfugl; den slår · med nyfodt
vinge om i <luften · af roser Jens Smidth (22).
Mest du rose forbavsedes dog ved sommerfuglenes
tlagren, · brogede blomster så Jig, l0snede frit fra
sin stilk Ludvig Bfldtcher (23).
Sk0nne blomst af ormeknop! · let hentlyvende og
sprede · lilje ... · Ormens sjrel! Du liv af d0d! · billede på evigheden Schack Stajfe/dt (24); af de

stille pupper og af de blege larver · kan blive sommerfugle med alle livets farver H. V. Kaalund
(25). Pupper bliver til sommerfugle, · der flagrer
for at flagre · ligeglade hvor de kommer hen ·
over de duftende agre Thoger Larsen (26).
Jeg sommerfuglen så · med vinger rnde, gule, blå
· hentumle bl0dt i lune luft; på sin friske grnnne
plan · sommerfugl, den lette danser, · smukt forlyster vore sanser · med sit korte livs roman
Christian Winther (28). Sommerfuglen leger · sin
sommerleg og dukker sig · i blomsterflorets b0lger
Vigga Stuckenberg (29); de flagrer i leg • over
grressets hynde · med det smilende letsinds · flygtige ynde Magens Jermiin Nissen (30). Hvide og
blå sommerfugle · padlede planl0st om i det rene
ingenting Ivan M alinovsky (31 ); sommerfugle,
leveglade · i en munter zig-zag-leg Evald Longfors
(32), og som kåde tanker flyver · foran skoene de
gule · små aurorasommerfugle Knud Wiinstedt
(33).

Sommerfuglen blafrer i <loven flugt · hen over
blåbrerrets sorte frugt Jorgen Vibe (34), og hvide
sommerfugle flagrer langt inde, · förunderlig tyst,
besynderligt dragende Johannes Jorgensen (35);
som en flammende hvisken flagrer en sommerfugl
· blrendet og urolig om en blomsterstjeme Marinus Borup (36); sommerfuglens hvide spring · ad
solens strålestige Aage Berntsen (37); tre violette
stikflammer slår op fra tidslen. · I flugten genvinder sommerfuglen · sin gamle usikkerhed Benny
Andersen (38).
Sommerfuglen opl0fter · vingernes spraglede dobbeltpar mod det hellige luftblå, · Jig en flyvende
blomst; det er, som sjrelen blev bäret C. Hauch
(39); Jig en rustrnd blomst på halvvissen stilk •
har en senfodt sommerfugl sat sig til hvile Thorkil
Barjod (40). Mit hjerte folger dig, når du svinger ·
dig gennem solskinnet fuglefrit. · - Er du en
blomst der har fäet vinger · og går blandt s0skende på visit? Poul Sorensen (4 I).
Nej se de [blomsteme] har jo vinger! Så skinnende
som silke · ... lysernde, himmelblå, guld og skarlagen · flagrer de og flakker de frit i sommerdagen! • Broget er den blomsterflok, det sommerfuglefolge, · der luftigt fylder luften med sin lunefulde b0lge (a). Over rugen ... · kom bittesmå
himmelblå sommerfugle flaksende; · som i 0jekast kom de, t0vende, bly, · snart en svulmende
b0lge, snart en flygtende sky (b) Valdemar Rordam (42).
Man ser i sol kul0rte lapper flagre · med sommerbrisen over gyldne agre · som blomsterblade Aage
V. Reiter (43), og en sommerfugl ind over stien
hasted - • som et broget blomsterblad i blresten
kastet Axel Juel (44).

Kun sommerfugle lever for at nyde. · · Ej sommerfugl bekymrer sig om lade eller lo, · men dypper bare her og der sin snabel · og flagrer ellers
sorgl0st over dagens solskinsbro · til 0jeblikket
kommer, da der bliver en af to, · en ottevinget
sommerfugl - en fabel Ludvig Holstein (45). To
gyldne sommerfugle fandt hinanden · og otte
gyldne vinger bar dem bort Nis Petersen (46);
tvende sommerfugle · så gule som citroner · forbrrender i en skrersild · afrnde valmukroner Hans
Hartvig Seedorjf(47). Sommerfuglene trender, når
aftnen formreles med kulden, · nye purpursole,
der flokkes i knitrende leg Poul la Cour (48).
Det blinker fint af sommerfuglevinger, · påfugle0jet, admiral-rndt henne · over den blå lavendelhrek Valdemar Rordam (49). Flå skindet af en tiger · og klip skindet ud i vinger! · Slyng vingerne
for vinden · og lad den flagre vrek! · Se, tigersommerfugle, · hvor de hidsigt gule svinger · gennem
lilla rng, som ulmer · i en blå lavendelhrek! Tom
Kristensen (50); og slåentj0rn markeme rander ·
med brusende hvidt, med blomstrende skum, ·
hvor sommerfuglesnekkerne strander Valdemar
Rordam (51 ). Sommerfuglene svrever · for brogede vingesejl Otto C. Fonss (52), og sommerfugl for
lette sej! • på lysets strnmme vugges Kirsten Aakjar (53).
Mellem alle blomsterne · der holdes solskinsbal ·
af lette sommerfuglepar · med vinger som meta!
N. Boesen (54); danser på de store vinger, · danser
som et flygtigt lune. · Vinden svinger · med dens
hvide sk0rtekrusning Sophus Michaelis (55),
mens myriader af sommerfugle · flimrer varmt
som redelstene • gennem daglyse trreers blade Jorgen Nash (56).
På hver af de rnde blomster, hver duftende purpurkugle, · åbnede der og lukkede der sig store
sommerfugle, · hvis vinger, når de var lukkede, så
ud som perlemor Valdemar Rordam (57); paradisfuglefjer · formet i st0vet, fri · hvirvler i lys
förbi. • Luftlet et under sker. · · Regnbuedråber,
dug, · grnde på vingefnug Eivin Suenson (58).
Sommerfuglens klare · åbne drnmmehrender ·
famler gennem rummet · k0lige som sne Poul la
Cour (59); sommerfuglens lette vinger · flagrer
som et snehvidt sl0r Ole Olsen (60).
Sommerfugle er eventyrets alfer med solskinsvinger på Thorkil Barjod (61 ); og så denne strålende
kalvakade • i broget fl0jl og silkebrokade Dagmar
Schrader (62); sommerfuglen tjener i sin brogede
mondur · som alle de små blomsters postillon
d'amour Otto C. Fonss (63), eroter i vrimlende
tog • rundt på metalblanke guldsmede rider · eller
et sommerfuglespand styrer Sophus Michaelis
(64). I blomsterduft og solskinsflom · kålsommer-
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Margrethe Schanne med sommerfug/ens lette vinge, i
balletten »Sy/fiden«, 1950. Foto: Det kg/. Bibliotek.

fugle flagrer om • som åbne elskovsbreve Valdemar Olsen (65), i en valmue · på det gr0nne
overdrev · sidder sommerfuglen lukket · som et
lille alfebrev Harald H. Lund (66).
Vinden ... klipped sol- og skyggeflige ud til sommerfugle, · frested dem som sl0jfer på de blomsterhatte gule Knud Wiinstedt (67); en srert forvoven sommerfugl sit sl0jfebånd · frester på min
hat Viggo Stuckenberg (68).
En sommerfugl · med irisblå vinger · · flakser
bort · mod en gul horisont Johs. Kirkegaard (69).
Den sidste sommerfugl · stanger sig gennem luften · i sin himmelvendte tilfreldighed Viggo J@rgensen (70). Nu svirrer sommerfuglene om urtehavens kål · som mrelkehvide gnister fra den
gyldne sommers bål. · · De svrermer lidt og elsker
lidt og sretter sig og d0r. · Ak, sådan er nu livet for
små sommerfugle m0'r Jes Tr@st (71 ). En sommerfugl er den, som svinger · sig !egende let i det
fri; · er st0vet f0rst blrest af dens vinger, · er også
dens forår förbi Jon Bentsen (72).
Å, se disse små bohemer, · som ved, at de k01ige
flige • om kronen er !utter favntag, · et glemslens
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berusende rige. · · I solgudens spraglede engle, ·
der slumred i puppemes krypter · og ligned et
dr0mmende foster, · en gul, balsameret regypter.
· · Med våren er kommet til verden · en broget,
letsindig skare, · der leder så lrenge som st0vet ·
og jomfrureren kan vare. · · De d0gnfluesitrende
kroppe · er levende blomster, som bringer · os
sommerens lysende farver · på deres spraglede
vinger. • · Og nogle af solskinnets d0tre · de svrermer i varmen om dagen, · mens andre må flagre
som sk0ger · om natten i blodigt skarlagen Henning Ebbeness (73).
Nu svrermer atlaskspinderne om poplens blanke
l0v. • Det er, som store flokke sne blev fodt af rakkelst0v (a); snehvid silkesommerfugl, der mellem
b0gekviste · falder ud af himlen som et snefnug,
som det sidste (b) Knud Wiinstedt (74). En natsvrermer flagrer mod ruden, · bl0d og melet som
lidt levende tusm0rke Otto Gelsted (75); - natsvrermere, t0rre dråber af m0rke · slår mod lampeskrermen, • smuldrer mod lyset Benny Andersen (76); en ligustersvrermer slog sig ned hos os ·
som en af Bruegels styrtede engle lljitsch Johannsen (77).
I mulmet svrermer • skyggebl0de m0l Harald
Herdal (78); m0l i loddentlette kåber • lydl0st om
lyset danser Axel Salta (79); m01lene ude · på den
natlige · flagrende frerd · med uudsigelige ·
m0nstre vingebåme Orla Bundgaard Povlsen
(80).

M0l må jo få · det fejlagtige indtryk • at de er no't
vi kan !i', - · sådan som alle folk · klapper i hrenderne · når der fly'r m0l förbi Piet H ein (81 ).
0jeblikket for hvert barn · ligner en spraglet sommerfugl · solbeskinnet med sommerlyst N. F. S.
Grundtvig. En stemning er en sommerfugl, der
skyder · sin trange puppe af og krek sig svinger · i
lyset frem på farvesprrengte vinger C. Ploug (82).
Se, som en sommerfugl l0fter sig op imod solen ·
dr0mmen , der gemtes i puppe fra skabelsens dag
Hans Hartvig Seedorjf (47). Jeg ser mig selv med
sommerfuglevinger, · hvordan fra busk til busk,
fra blad til blade, · fra blomst til blomst jeg svrevende mig svinger Joh. Ludv. Heiberg (83). Hvem
der var en sommerfugl, · som mod himlen kunne
stige! · D0 så ung og gå i skjul · i det store glemsels rige Hedevig Herlov-Hansen (84). Lrer mig at
fange og bryde lyset · i hvert et sommerfugleflygtigt nu Josef Petersen (85).
Småbilleder kom vraltende • som rellinger på rad,
· da fantasiens sommerfugl
fl0j over hjertets
blad Harald H. Lund (86).
[.iEble]blomstersneen drysser og flagrer rundt i
luften som sommerfuglevinger Sophus Michaelis

