Århus Universitets bomcuke tegnet afarkitekt Gudmund Holme efier en konkurrence /934.

Delfin, Delphinus delphis
Delfinen er ca. 2 m lang med gråsort overside og
lys bug, snuden er forla:nget til et spidst na:b.
Alm. i tropiske og tempererede have, men en meget sja:lden ga:st i vore farvande.
- Danmarks Dyreverden I 0, l 90f.

Delfin af sla:gts- og artsnavnet (henholdsvis latin
og gra:sk); tum/er o. 17001T (I) også navn til marsvin; springer 17591T (2), 0res vin o. I 8001T; Mols,
forleddet måske oprindelig 0r 'vilter, tumlende'
(3), zoologisk ga:lder navnet Tursiops truncatus;
havmand Harbo0re 1912 (4).
Fa:rnerne: hvessingur (5); Grnnland: aar/aurs uk,
ardluarssuk.
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I Vejle-Strib kommunevåben 1939-70 symboliserende Lilleba:lt; delfin og kornaks på m0nter af
fo rskellig va:rdi 1873- 1908 og 1915, to delfiner på
100 kr. sedde l udsendt 1875, indkaldt 1889.
Det varsler storm, når 9elfinerne springer (Peder
Laale; 6) og deviser sig na:r kysten (Harbo0re; 4).
Et stykke delfinspa:k anbragt 0verst i kuben hindrer bisva:rm i at fortade den (o. 1730; 7).
Delfinen var i Hellas symbolet for intelligens,
hja:lpsomhed, venskab; den fulgte skibene og forte
på sin ·ryg forliste mennesker frelst i land - den
over b0lgerne springende delfin er »et af de smukkeste og lykkeligste symboler man kan ta:nke sig«
(8).
Det bringer ulykke til skibet at fa nge en delfin (9),

de gamle s0folk spiste aldrig dens k0d, thi delfinerne var druknede s0folk, som gik igen (10). Halen af en delfin anbragt på sejlskibets klyver- eller
jagerbom skulle sikre en hurtig rejse og held ombord ( 11 ), »sidste gang jeg så en delfinhale på et
dansk skib var i 1915 ... på mit 's p0rgsmål forklarede styrmanden, at hal en gav god vind« (1918;
12). S0folk troede, at delfinen åd skibets kobberforhudning og derfor kunne v.ere giftig at spise,
men hvis en s0lvske kogt sammen med delfinen
ikke l0b an, var <ler ingen risiko ( 13).
Den s0syge fodrer delfinerne (14).
Delfinens tenformede krop ejer regndråbens lydefri sk0nhed Niels E. Nielsen (15). Se delfinen,
fiskefuglen, • finnen er dens fjer. • Frie Ougt. ·
Hverken 0rnen eller uglen · stiger mere, higer
mere. · · Se delfinen , selv en b0lge · over b0lgens
top. · Slank og krum. · Buen skal til bunds du
folge, • som en pil den skyder op, • leger i sit himmelrum • let som skum Alex Garjf( 16).
Alex GarfT, In usum delphini ( 17).

LITTERATUR: (I) 659 24,1010; (2) 659 3,587;
(3) 659 27,1681; 388; (4) 161 1906/23: 2431; (5)
828 73; (6) 550 507; (7) 739a 73; (8) 2b 94; (9) 105
25/ 11 1959 ; (10) 364 28/ 11956; (11) 307216; (12)

Drukner semand bringes i land. Fiskerne spis1e aldrig
delfinens ked, da de rroede ar delfinen var druknede sefolk, som gik igen. Trasnir i Wisbechs Almanak /884.

161 1906/ 30: 1409; (13) manuskr. (1961) i Handels- og S0fartsmuseet, Helsing0r; (14) 76b 149;
(15) 625c 67; ( 16) 268d 70; ( 17) 268d 72-74.

legende delfiner er f0r som nu er sjaldenr syn herhjemme. De sidsre observarioner er fra perioden / 937-39 hvor en
jlok p/udselig slog sig ned i danske farvande. Maleri afThorvald Niss, /894.
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