
ve duen en plads i disses rrekker, isrer da den er til 
både nytte og gavn« (1893; 2). 
»De unge duer kan , uden at vrere slagtet lrenge i 
forvejen, tillaves i en fart og hjrelper altså ofte en 
husmoder ved et uventet besl'lg af den forlegenhed 
hun er i for at servere bordet med anstrendighed. 
Derhos kan et fruentimmer, som forstår sit kl'lkken 
til gavns, tilJave duerne på så mange måder, at hun 
nresten daglig kan srette dem på bordet uden at 
frygte, at de skal blive hendes grester modbydeli
ge«. tEldre duer blev spiselige, når de fl'lr brugen 
havde ligget flrekket en uge i eddike (1803; 3). 
VilJ en mands skreg ikke vokse sagde man spl'lgen
de, at han skulle sml')re sig omkring munden med 
dueml'lg eller med honning udvendig og dueml'lg 
indvendig, for honningen trrekker, men dueml'lget 
skyder (Langeland, Falster; 4). 
Dueml'lg er den bedste af alle gl'ldninger (5); »det 
er bekendt, at 1400 pund dueml'lg har samme vrerdi 
som 30.000 pund almindelig staldgl'!dning« (1866; 
6); det blev meget anvendt til mistbrenke (7); me
lonkrerne r bl'lr udbll'!des i duemrelk fl'lr de lregges i 
en varm mistbrenk (1855; 8). 

Lt:egemidler 

Harpestrreng-afskrifter 1400-t : på syge brystvorter 
lregges et plaster af dueml'lg blandet med honning 
og voks; for håraffald bades hovedbunden med en 
lud af brrendt dueml'lg; dueml'lg og eddike gnides i 
ansigtet for at få en klar hud (9). 
1400-t: dueml'lg blandet med rudefrl'l gives for vat
tersot ; dueml'lg kogt med iris, olie og honning ind
gnides for hovedpine ; dueblod dryppes i rindende 
l'ljne {10). 
Christiern Pedersens lregebog 1533: dueml'lg koges 
i vin til omslag for tarmvrid og sidesmerter {46b), 
for podagra pålregges dueml'lg kogt i vin eller garn
melt 1111 til en tyk grl'ld (76a); på syge kvindebryster 
lregges dueml'lg blandet med honning {22a sml. 
23a); saft af dueml'lg dryppes på fistler {81a); due
ml'lg og eddike gnides i ansigtet for at fjeroe bleg
ner {llb), dueblod gnides i syge l'ljne, «det drager 
heden bort og tilmed det rl'lde af l'ljnene» (8b). 
Blod taget under en dues hl'ljre vinge fjerner l'ljen
pletter (1807; 11). «Når man blander frisk due
skarn i plaster eller mel kan det anvendes til at 
opll'lse forskellige bylder og slimagtige hrevelser. 
For friske sår på l'ljnene skal det friske blod, som er 
tappet under vingen af en ung due, vrere meget 
godt. Der påstås, at man kan kurere afsindige 
mennesker ved at lregge en fra ryggen opskåret due 
på issen eller under fodsålerne , men duen må ikke 
afkl'lles efter at den er slagtet , den skal pålregges 
varm . De som omgås meget med duer må vogte sig 
nl'lje for at få frisk dueskarn i l'ljnene, thi l'ljnene 

bliver meget dårlige derefter, og total blindhed kan 
påfl'llge» {1837; 12). 
En klog kone i VJylland lagde duekl'ld på svulster, 
en klog mand duegl'!dning og honning på krreft 
{13). For strubehoste lregges en levende due på 
struben, når fuglen dl'lr ophl'lrer bosten (NVSjrel
land ; 14) . 
Dueml'lg indgives hest med kolik ; due med indvol
de tvinges i hest for at få den til at rede og trives 
{15). 

LITTERATUR: (1) 381 50; (2) 4091893, 176f; (3) 
4451803.2 (tiUreg) 131; (4)331; 2351 ,179; (5)390e 
tb. 1,104 ; (6) 73 9,1866,31; (7) 370 1,127; (8) 410 

ny rk. 2,1855,59; (9) 275b 47,57,84, 122, 143, 221 ; 
(10) 8 4, 16, 51; {11) 169 8; (12) 567 1837 ,293; {13) 
259h 1,180,192; (14) 131 1904/27:303 {1882); (15) 
69 66,77. 

SYMBOLIK, SKfEMTESAGN 

På gravsten kan vrere anbragt en due, evt. med en 
oliventrreskvist i nrebbet ; den symboliserer, at en 
engel bringer budskabet om et liv efter dl'!den, 
symbolikken er hentet fra duerne, som Noa sendte 
ud fra arken efter syndfloden , arken er her et bille
de på dl')den (1). 
»Duen har i alle )ande fra de reldste tider glredet 
oldingen som ynglingen med sin fromhed og hengi
venhed« (2), hannens krertegn og kurren for hun
nen blev gjort til sindbilledet på krerlighed (3) , du
en symboliserer fromhed {jf. e n gammel tro, at den 
ikke har galde) og uskyld: der kom flyve nde to 
duer så bvid' · og fl'lrte de to sjrele til bimmerig; der 
kom flyvende to duer hvid', · de tog liden Kirsten 
til himmerig (4). 
Guds ånd fo 'r ned fra himlen som en due, derfor 
kan djrevle og hekse ikke ifl'lre sig dueham (5). I 
den katolske tid (for 1536) blev pinsedag under 
messen sluppet en hvid due ll'ls i kirken som Hellig
åndens symbol; skikken blev lrenge efter mindet i 
et skremtesagn: 
En ung prrest ville styrke sin menigheds svage tro 
og lovede pinsedag at vise den, hvorledes Hellig
ånden stadig daler ned som en due og er synlig for 
de rettroende. Han aftalte med klokkeren, at de n
ne skulle tage en due med til kirkens hvrelvinger og 
slippe den ud gennem et lufthul over prredikesto
len. 0jeblikket kom, hvor duen skulle vise sig: 
»Og så kom den Helligånd i en dues skikkelse, 
hvad I straks vil få at se, elskede venner !« - Men 
der skete intet. Prresten gentog det , tredie gang 
med tordenrl'lst, mens han og he le menigheden 
spejdede mod det hl'!je. Oppe på bvrelvingerne var 
klokkeren faldet i sl')vn, en kat tog duen, og da han 
blev vrekket af prresten og så resterne af fuglen, 
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råbte han ned gennem hullet: katten har taget den! 
- I andre versioner siger pra:sten: Og se, himlen 
åbnede sig, og Guds ånd kom herned som en due ! 
- degnen gennem åbningen: Den kan ikke, hr. pa
stor, for den har bra:kket den ene vinge! - Pra:sten 
siger tre gange de aftalte ord »veni spiritus!« (ånd, 
kom) , imens h0res på kirkeloftet et stadig st0rre 
spektakel som om en l0b frem og tilbage, så lyder 
en r0st fra hullet: Fader, jeg ka' ik' få fat i ham, 
han er fl0jet fra mig og sidder på en hanebja:lke! 
(6). 

LITTERATUR: (1) 242 81f; (2) 5671837,289; (3) 
357 209; (4) 390 2, 127 og 10, 386 sml. 74f; (5) 390f 

1,164; ( 6) 390 f),281; 644 ll ,54ff. 

ORDSPROG 0G TALEMÅDER 

Det dundrer ikke meget hvor duen danser (Peder 
Laale); duen glor så la:nge indtil buen er spa:ndt 
(Laale), buen skyder, men duen ser sig om, hvor
hen den vil skyde (Peder Syv). 
Stegte duer flyver i munden = lykken kommer af 
sig selv (uden arbejde) (1593ft; 1) , man skal stå 
la:nge og gabe f0r en stegt due kommer flyvende 
ind i munden (Syv). 
Peder Syv: hvor duer er, flyver duer til; den som 
g0r sig til due tages af h0gen ; blind due finder også 
stundom hvedekorn; blind due kan også finde en 
a:rt (Fredericiaegnen; 2). 
Hvo der elsker degne og duer · får befamlede m0er 
og skidne stuer (o. 1700; 3), degne og duer · g0r 
skidne stuer ( 4) ; smukke koner i vinduet og duer 
på taget er gerne i fare for pileskud ( 1796; 5); hvor 
der findes duer findes gerne h0ge; når kropduen er 
mest opbla:st falder den bagla:ns ned ad taget 
(1735; 6). 
Duen må b0de og ravnen stja:ler frit = ringe og 
fattige straffes hårdere ; det er en dja:vel og ingen 
dueunge (1793; 7). Rigmands d0tre og fattigmands 
duer bliver ikke gamle i gårde (S0nderjylland ; 8). 
Der kommer ikke dueunger af uglea:g (Sja:lland; 
9), sja:ldent kommer dueunger af ravnea:g (Frer-
0erne; 10). Små duer kan bringe store budskaber 
(S0nderborg; 11). 
Duesorg og krerestesorg er forskellig ; har man den 
f0rste ser man opad, har man den sidste ser man 
nedad (12); han kigger så h0jt , han har vist due
sorg (fordi duerne fl0j vrek) = om den storsnudede 
(Vendsyssel ; 13); er dine duer fl0jet vrek? = til 
den, der kigger h0jt (Vendsyssel; 14). Slippe en 
due = fjerte (jysk), der gik en due (Vendsyssel; 
15). Hun [sk0gen] er som duehuset, hvor de flyver 
fra og til (Peder Syv); hvid som en due (Syv), 
from, blid, uskyldig, krelen som en due (1800-t ff; 
16). 
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Duebr0dre = munke med blå ordensdragt (7); lok
kedue, reldre nydansk d.s ., egentlig en due afrettet 
til at lokke andre duer til sig, nu en person brugt til 
at lokke andre med ; en prostitueret (175lff; 17), 
servitrice på et va:rtshus (18); (ler-)dueskydning, 
oprindelig skydning efter duer, som blev sluppet 
I0s, nu efter lerkiler slynget tilvejrs af en kastema
skine (19). 
Due = ka:lenavn til blid og ka:rlig kvinde (20); 
dulle = reldre nydansk for en ung due og brugt om 
smuk pige (21), som et ka:lenavn (alm. på Sja:lland 
o. 1880; 22), nu nedsa:ttende om en t0jte, luder; 
dueslag = borde(, duereg = testikler, duelorte = 
små milita:re distinktioner (18). 

LITTERATUR: (1) 365 5, 192; (2) 715 183; (3) 
467 D50; (4) 243 nr. 357; (5) 462 1,205; (6) 136 

1938,29,45; (7) 735 1,647; (8) 384b 65 ; (9) 331; 

(10) 412 250; 25 1949-51,275; (11) /31 1906/ 
38:1232; (12) 390c 70; (13) /72 1,138; (14) 72210, 
99; (15) 7/c 311 ; (16) 547 3,1075; (17) 54712,1159; 
(18) 24 45 ,105; (19) 547 3,1080; (20) 547 3,1076; 
(21) 365 1,403; (22) 644 5, 78. 

PROSA 0G POESI 

»Duerne er de krerligste fugle indbyrdes, som 
skabningen kan fremvise. Man kan ikke andel end 
smile når man ser han og hun ka:leda:gge for hinan
den ; de kysses så inderligt, og den lille dueherre 
glemmer alt for sit andet jeg, udbreder sin stjert og 
kryr sig omkring hende, kurrer og g0r krumspring, 
så intet menneske kan skabe sig mere forelsket end 
en rigtig opvarmet handue. Hunnen genga:lder 
hannens karesser, men dog i en mere sindig og 
stille maner. Men har hans mage forset sig med en 
anden handue, hvilket yderst sja:ldent sker, så ja
ger han hende bort , og hver gang han tra:ffer på 
hende så banker han hende med sine vinger« 
(1837; 1). 
Duerne var store, blanke og skinnende som perle
mor H. C. Andersen, Gårdhanen og vejrhanen 
(1860). 
Hun var skinnende hvid og en pragtfuld fugl. Hun 
var også overordentlig omhyggelig med sin hvide 
dragt ; den var altid bla:ndende ren. Når hun dale
de ned i gården kunne man godt et 0jeblik tro, at 
det var et ka:mpesnefnug, der kom sva:vende fra 
himlen. Det kan endnu for mine 0jne fremtrylle 
hele fars gård når jeg ser en flok duer kredse rundt 
og rundt under den blå himmelhva:lving ... i mit 
sind fremtrylle hele den fred , der han hvile over en 
bondegård ved middagstid. 
Du min barndoms hvide due, som jeg aldrig kan 
glemme, hvor var du en glad og munter fugl ! Jeg 
kunne ke nde din livsglade kurrende stemme, når 



Duer og en rovfugl 

s~mmet på en d~r. 

Tegning af 

J. Th. Lundbye 

til H. V. Kaalund: 

Fabler for B~rn, 1844. 

du en sollys dag morede dig på taget af vort stue
hus. Selv om jeg ikke kunne se dig, vidste jeg alli
gevel hvad din kurren bet0d. Jeg vidste, at du dan
sede rundt om dig selv på m0nningen af huset med 
halen spredt ud som en,vifte og halsfjerene pustet 
op. Der var narrestreger og hum0r og livsglrede i 
dig. Når du havde redt om kap med h0nsene og 
snydt dem grundigt , idet du behrendigt l0b ud og 
ind mellem benene på dem, kunne det ske, at du 
dansede din sejrsdans på stenbroens toppede gulv 
til forargelse for de altid utilfredse og surmulende 
h0ns. 
At h0re dine baskende vingeslag, når du i en flot 
kurve fl0j fra gårde, var sk0n musik i en drengs 
0ren. Du steg undertiden af lutter livsglrede h0jt op 
mod den lyseblå himmel og de sejlende skyer. Jeg 
kunne da stirre tåreblrendet på den lille bvide prik 
deroppe og jublende trenke: det er min due, der 
flyver så nrer himlen. En uendelig lykkef0lelse 
kunne da gennemrisle mit drengesind, og uden at 
jeg selv mrerkede det fulgte mine drengedr0mme 
dig h0jt, h0jt op mod skyeme. Hvor tit har jeg 
ikke 0nsket at f0lge dig på din himmelflugt ! 
Når jeg så dig ude på marken, og det hrendte ofte i 
senh0sten, når stubmarkeme lå tilgrengelige og der 
kunne findes spredte kremer af den ny h0st mellem 
stubbene, da gik du der din morsomme gang; du 
vraltede lidt og gav de karakteristiske smånyk med 
hovedet for hvert skridt du tog Jens Jacob Jensen 

(2). 
Når vi ser på en uoverskuelig dueflok på en plads i 
storbyen, er vi måske tilb0jelige til at mene, at en 
due er en due, og at alle i skaren ligner hinanden. 

Men deri tager vi ganske fejl ... der er ikke to af 
dem, der er ens. De ser ud, som om de bliver lavet 
den dag der er skreg og ballade i skaberens vrerk
sted og der samtidig Ligger et enormt restoplag af 
fjer, som kan stikkes sammen efter behag Lise 

N~rgaard (3). 
Det var et par, der sad på den kvist, og hunnen 
kremmede sig så kraftigt , at hun tabte et dun ned 
på taget. Det lå et 0jeblik, men så kurede det ned 
ad tagstenen, gled ud over kanten og sejlede så 
langsomt ned mod jorden. Begge duerne havde 
fulgt dunet på dets vej, og da det forsvandt ud over 
den sidste tagsten vraltede de ned ad taget og sad 
hver på sin tagsten og kiggede ned efter det. Lang
somt lagde det sig på stenbroen, og de to duer sad 
og så ned på det. Så vendte deres blik sig mod 
hundene, der legede i den anden ende af gården. 
Derefter så de atter ned på dunet, og pludselig fl0j 
hunduen derned , gik hen ad stenbroen til hun nåe
de dunet og tog det rask i nrebbet og gik lidt om
kring med det. Men så pludselig fl0j bun med det 
hen til dueslaget, hen til reden! Var det ikke en 
fastslået kendsgerning, at duer kun trenker på ero
tik og ufordragelighed? Og alligevel ville den lille , 
hvide due ikke lade det dun gå til spilde, men sam
lede det op og tog det med hjem ! Skal vi så g0re 
duerne en undskyldning, alle vi der har foragtet 
dem for deres ustyrlige sanselighed? Gunnar 

Munk Nislev (4). 
I et sus slår en stor flok duer ned, blå og sorte, 
brune og hvide, store kurrende hanner og små kul
derengstede hunner med top og hvirvler langs hal
sen. I går var de Lige ved at lade sig besnakke. Det 
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er svrert at se en snurrende han valse rundt i sol
skinnet og fortreUe om foråret. Og i dag har vi 
skanc.lalen ! skrevende ser de med n11de runde 0jne 
og ho'det på skrå op i den gråtykke himmel: sne
vejr! det er jo tydeligt - det andet var en fejltagel
se. Men hannen har forårsfornemmelser - hvad er 
en enkelt gråvejrsdag at regne! Cai M. Woel (5). 
Da de havde hakket komet i sig begyndte hanner
ne at opf0re deres dans. Solen stod ind og kaldte 
regnbuens farver frem på de oppustede halse. Ha
lerne sled mod gul vet mens de ... skrev deres be
svrergende cirkler om den tilbedte Hans M()lbjerg 

(6). 
Han ser ud, som om han ikke aner hvem den dame 
er. Vremmelig hyklerisk når man derefter ser hans 
lidenskabelige kurmageri til hende, så snart de er 
kommet alene udenfor. H0jt kurrende og ungkar
leagtigt oppustet tramper han rundt om hende på 
'dueslaget. Og det må konen ligge lige under blikta
get og h0re på. Uhyggeligt virker det på mig når 
hun så stik imod sin natur lader reg vrere reg og 
pludselig hopper ned på gulvet, bortgår i deprime
ret sindstilstand. Men deprimeret er ikke det rette 
ord, det er det der er det uhyggelige. Hun er ånds
fravrerende, simpelthen åndsfravrerende mens hun 
går der og smånusser og pikker kom op, befinder 
sig ensom og afkoblet i en mrerkelig 0de egn, tr0st
spiser og synes vist egentlig, at det smager hende. 
Undertiden sidder de sl0vt med oppustede fjer, 
sunket ind i sig selv, men pludselig uden synlig 
årsag kan de blive sprendte og agtpågivende, ranke 
som grreske vaser. Noget der er sket? En synes, at 
nu kan det vrere nok, og den strrekker sig, f0rst den 
ene vinge og det ene ben og så den anden vinge og 
det andet ben og et par sekunder efter strrekker de 
sig allesammen. En begynder at pille sig, og lidt 
efter piller de sig allesammen og meget elegant ser 
der ud, minder om danserinder i en smidigheds-
0velse, en tegning af Degas når de strrekker halsen, 
vender hovedet og lader det yderste af vingespid
sen slibe gennem nrebbet. Hvis en flyver ned på 
gulvet og leder efter kom bliver det anledning til , 
at de alle flyver ned, og er der en der ser sig ner
v0st om og letter, bruser de alle op. Uberegnelige 
ting som sker med dem. Det breder sig som ilinger 
over en s0 (a). Jeg gik nresten i knre. Som et uvejr 
var flokken kommet over os. Med en undertone af 
knirk og pift i svingfjerene buldrede de henover 
hovedeme på os, var allerede i et kast over nabo
ens egetrre, t0vede ubeslutsomt et sekund, slog ind 
på en gal vej, vejen mod den syvende himmel, 
opdagede fejltagelsen og drejede af til horisontal 
flugt henover skifertage og gr0nne marker, passe
rede solen og blev et 0jeblik blot til stikkende prik
ker, blev til et med den blrendende sommersol og 
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Duer afbildet på m()nter slået under Hardeknud 

(1035-42). 

smerten under 0jenlågene, og tyve sekunder sene
re regnede de en for en ned på dueslagets tagpap, 
puttede vingerne tilrette og kurrede velbehageligt. 
- Hvorfor må de ikke vrere her? spurgte jeg. - Det 
er jo ikke meningen med duer, at de skal gå inde 
hos en selv altid. De skal lrere at s0ge f0den hos 
naboerne. - Men har naboeme ikke også duer, 
som de sender ud? - Jo, sagde han, men jeg har 
flest. Der var sund jordbunden tryghed i hans to
nefald. Gevinsten blev alligevel på hans side (b) 
Knud S()nderby (7). 

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (8): Som jeg er 
således er hun kysk, · hun lregger sig gerne under 
hver busk, · det bliver dig ej til gavn [kommer ej til 
fromme] , · dit gods skal hun altsammen 0delregge, 
· altid sove og ikke arbejde, · hun reder geme 
sm0rkrumme. 
Jeg ser en flok duer · kredse nu i morgenstunden, · 
srenke sig i bl0de buer, · stige til den er forsvunden 
Viggo Stuckenberg (9); spraglede og krelne due · 
med de silkebl0de fjer · og en hals , som himlens 
bue · svagt kun ligner i sit skrer Schack Staffeldt 

(10); små jerngrå duer, ak solen luer · i s0lvgarns
blomster på vinblå nakker Harald H. Lund (11); 
en grå due · fl0j hen og satte sig· i vindueskarmen · 
med en k0lig kvist af lys · i sit nreb Eske K. Mathie

sen (12); hvid som sne og brudeslreb · brerer duen i 
sit nreb · gr0nheds blad og hentetid, • frygter ikke 

ventetid, · vinter uden vreg og tag. · Duerne, · 
dueme · kurrer både nat og dag Jljitsch Johannsen 

(13). 
De fornemme duer · med sirlige trin • sig fjerner 
som fruer · for p0belens grin Tom Smidth (14); 
dueme har små f0dder og krere ansigter, · de trip
per og nipper et korn , · et til og et til. · Når de 
flyver ud har de glemt det hele, · by, fortov og et 
lille hitte kom Ejler Bille (15). De duer, der f10j 
om min faders hus! · de duer . .. · de tripped som 
fr0kener, de nejed som fruer, · de flagred og hre
ved sig, tyste som luer, · som svrevende luer, · de 
duer Tom Smidth (16). 
Har du set dem , når de letter, · til deres flyverfrerd 
· fra den lune duerede · langs med tagene demede 



- · de er fangerne blandt fugle, · de må flyve jorden 
mer. · · Deres verden er en cirkel · om det ka:re 
dueslag, · omkring reden lummerlunet, · klinet ta:t 
og duelunet - · de er la:nkede af afmagt, · stumpe 
for og stumpe bag Axel Juel {17). Duen den er så 
god og blid · som kun en due kan va:re. · Den 
kredser i luften, skinnende hvid, · og at bringe et 
brev kan den la:re Hans Hartvig Seedorff {18). 
Der stryger en fri flok duer · h0jt hen over taget - • 
der ligger så megen udve gemt · og la:ngsel i dra
get. · · De kaster sig samlet fremad · og flokken 
svinger - · der ligger så megen forborgen kraft · i 
de spilede vinger Svend Rehling {19). Om tårnet 
kredser en dueflok · med jagende, travle vinger · -
nu kun som et sl0r, man skimter knap nok, · nu 
bla:ndhvid når flokken svinger Kai Flor (20); sne
hvide, buttede duer · og slanke, blå som et fjeld · -
som en sky af bla:ndende luer · når de vender i 
luften med sma:ld! Marinus B;rup (21); et blink så 
bla:ndende hvidt at se, · et sus så tungt som et 
skred af sne: · en dueflok imod gårdens grus Axel 

Juel {22). Vinger sakser metallisk · i det blånende 
lys. · De stiger i spiral · mod frihedens tinde. · · 
F0rst helt oppe bliver · de rolige et 0jeblik, • har 
vingen favnet · lidt af bla:stens dyb Robert Corydon 
(23). 
Flyv mine blanke duer! · flyv op, hvor solen bra:n
der · og der er evig dag! · Som lyd af b0rn, der 
klapper · og slår i deres ha:nder, · er jeres vinge
slag. · Flyv, mine blanke duer! · · Slå jeres kastag
netter, · de muntre kastagnetter, · så rummet selv 
må le, · mens lys og luft må smile, · når I fra tårnet 
letter · som sne og s0lv at se. · Slå jeres kastagnet
ter Aage Lind (24). 
To tavlede duer · lander på sporet · og ser sig 
undrende omkring · med streger af sol · i de kni
trende vingefjer Christa Karlsson (25). På murens 
grå gesims · går duerne nerv0st i stive trippetan
ker, · så standser de og virrer bims · med nakke
pragtens pyntekrims Valdemar Vester (26); og med 
da:mpet, solhed kurren · tripped duerne på taget 
(a), og duen krummer ryg, · uma:ttelig og elskovs
tyk, · og sla:ber halens stive skrud · selvherlig for 
sin brud (b) Kirsten Aakjcer {26a). Duer parrer sig i 
solen. · Hunnen kna:ler - · bli'r til stolen ... · el
skovsstolen, · hvori hannen tager plads · og gi'r 
forårsgla:den gas les Tr;st {27). 
Du milde due, flyv ned fra taget · med vingebask 
og med bratte slag, · som lattersalver i fa:rdselsja
get, · som lediggang i en arbejdsdag. · For travle 
kvinder bag blanke ruder · skal du da va:re en blå 
bebuder · om kurrelyd og metallisk glans, · om 
hunners dårskab og hanners dans Tom Kristensen 
{28). 
Duen med den smiskende r0st · kurrer evig og al tid 

· om elskovs lyst Eske K. Mathiesen (29). Se duer
nes forunderlige fa:rden · på tagets stejle, skifer
sorte verden ! · De kurrer og de bukker for hin an
den · og kysser sig bestandig fra forstanden Knud 

Wiinstedt (30); gu-rurr, gu-rurr ! si'r den ridderlige 
due · og så g0r han kur til sin fornemme frue 
Brinck Hilligs;e {31); den kurrende musik i sol
skinsbla:sten · af blå og hvide duers ka:lne dans · på 
mosgr0nt strå tag Valdemar R;rdam (32); dunkle 
kurr af blå og brune duer, · de fylder struben med 
en s0d musik, · med da:mpet fl0jtespil fra fromme 
viser · og tegner som en flygtig mosaik · af blåt og 
brunt mod klostergårdens fliser Hans Hartvig See

dorff {33). 

Harald Bergstedt, Duerne (34); Robert Corydon, 
Duerne flyver (23); Poul la Cour, Duerne (35); 
lljitsch Johannsen, Duerne (36); Axel Juel , Gamle 
Maren og duerne (22), Dueslaget (37); H. V. 

Kaalund, Duerne {38); Louis Levy, Brevduen 
(39); Gunnar Munk Nislev, En due r0ber sig (40); 
Jens Louis Petersen, Fabel (41); Svend Rehling, 
Sta:kkede vinger (19); Schack Staffeldt, Duepo
sten ( 42) ; Knud S0nderby, Fra et flyvebra:t ( 43) ; 
Knud Wiinstedt , Duerne (30). 

LITTERATUR: (1) 567 1837,292; (2) 130a 

1940,37-39 sml. 1937,665-68 ; (3) 51 3/7 1983; (4) 
511b 55; (5) 74514; (6) 476b 164; (7) a 679d30,33; 
b 679 33; (8) 90 43 ; (9) 671 b 196; {10) 663 300; (11) 
432/6; (12) 448c 19; (13) 350c 17; (14) 653 5; (15) 
59 72; (16) 653b 22; (17) 352 31f; (18) 6371 upag.; 
(19) 603 9f; (20) 188 65; (21) 101d 34; {22) 352e 

58f; {23) 11721; {24) 425c 19; {25) 367 31; {26) 726 

33; (26a) a 765 59; b 765 19; {27) 706d 15; (28) 
394e 78; (29) 448 15; (30) 733d 33; (31) 295a upag.; 
(32) 617n 23; (33) 637i 119; (34) 48 79; (35) 118f 

61f; (36) 350 44; (37) 352 31-34; (38) 404b upag.; 
(39) 421b 19; (40) 511b 54-56; (41) 559 30-32; (42) 
663 Saml. Digte 2, 1842,361-63 ; (43) 679d 30-36. 

Due med olieblad. Tegning af Hans Tegner til H. C. 

Andersen: ABC-Bogen. Verdensudgaven, 1930. 
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