
V reggelus, Cimex lectularius 

Oval flad, gulbrun, vingel0s, blodsugende, 5-6 
mm lang trege, der holder sig skjult i vregsprrekker 
o.l. og om natten angriber sovende mennesker. 
Kom til landet i begyndelsen af 1600-t og var 
snart meget almindelig; den er »noksom bekendt 
formedelst det smertelige stik og dens ubehageligt 
lugt«(l828; I). 
- Danmarks Dyreverden 2, 82f. 

Vreggelus, reldre nydansk d.s., oldnordisk og frer-
0sk veggjalus. 
Trege 1622, 1722 (2), sengetrege I 622ff fra norsk 
(3), vr,eggetingest 1763, 1804 (4), vr,egge(u)toj 
181 Sff, vr,eggetr,ege og vr,eggedyr o. l 900ff (5). 
Nogle af navnene blev brugt som noaord knyttet 
til tabuforestillinger, se lus s. 59 og mus bd. 3; 
»nogle har den overtro, at hvis de nrevnes ved 
disse navne [vreggelus, vreggetingest] vi! de blive 
vrerre, og kalder dem derfor de rode« (1763; Sa). 
Nutidige antikvitetshandlere undlader, men vel af 
andre grunde, at nrevne eller skrive vreggelus og 
kalder insektet hons eller fjerkrr,e (6) jf. iapethone 
og tapetflynder efter et af dens opholdssteder; 
rodsprette (7). 
Murlus, skrette, vat, vrette o. 1700 (8), vatter Jyl
land o. I 840ff (9), de tre sidste navne også om 
andre små insekter, egentlig et overnaturligt vre
sen sml. lus s. 59, mus bd. 3. 
Brenkebider 1763, NFyn (I 0) ellers om et krebs
dyr s. 144.; skal vrere indkommet under krigen 
1864: projser (7). 
Grnnland: saalua/lak 'trege'. 

Vreggelus er slang for den lave kompakte ranger
traktor; vreggelus = brrendevin, en dårlig brrende
vin på Bornholm og Frernerne; man brugte nemlig 
brrendevin mod ut0j (I I). 

SKADEDYR 
Engang krrevede man en vreggelusattest for ind
flytning i et andet hus (I la). Alle sejlskibe var be
frengt med vreggelus, og intet kunne udrydde dem. 
Om dagen skjulte de sig i revner i trrevrerket, om 
natten bed og stak de folkene i k0jerne. »Alle var 
forstukne, huden hrevede hvor de var bidt, under
tiden var de så tykke i ansigtet, at de nreppe kunne 
se ud af 0jnene« ( 12 ). 
En rejsende ville skrive sit navn i et k0benhavnsk 
hotels fremmedbog og opdagede et vreggedyr kry
bende omkring i den, hvorefter han straks tog sin 
bagage og forlod hotellet. - New Yorks lopper har 
åreladt mig, sagde han, og Chicagos edderkopper 
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bidt mig, men ikke nogen sinde har jeg vreret på et 
hotel, hvor vreggedyrene ser efter i fremmedbogen 
hvilket vrerelse den rejsende flytter ind på ( 13). 
Hvis man i stuehuset havde et menneskekranium 
fra en grav fik man aldrig vreggelus (Lendum 
Vendsyssel o. 1860; 14); for at blive ut0jet kvit 
skulle tre levende vreggelus lregges i en fjerpibe og 
denne begraves med et lig, »det var et udmrerket 
middel« (Lres0; 15). Det hed sig, at vregget0j blev 
fordrevet af fårenes stramme lugt, i nogle hede
hjem stod derfor et får i en tom alkoveseng; der 
var skyded0r for sengen, så fåret ikke generede be
boerne (VJylland; 16). 

Tre ting g0r ondt i bondens hus: ond kone, rng og 
vreggelus (Peder Syv 1600-t; 17). 

En stor levende vreggelus blev stukket i urinrnret 
på hest, der ikke kunne stalle (18). 

En enkelt kunne lugte som en verden af fusel og 
fattigdom , Pjaltenborg rygende ud aftagstenene af 
skam og brrendevin Johannes V. Jensen (19). 
Vreggelusene faldt som klap af en lille skovl Paul 
la Cour (20). 
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Skumcikade, Philaenus 
spumarzus 

Den almindeligste af vore ca. 300 cikade-arter. 
De grågule forvinger har m0rke marmoreringer, 
nymfen omgiver sig med et spytlignende skum, 
der beskytter den mod udt0rring og måske også 
fjender. 
- Danmarks Dyreverden 2, 94-96. 

Cikade af latin cicada, spansk cigarro 'cigar' efter 
en vis lighed med insektets krop (I). 
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