
01'erfor: Flagermusene i skorsrenen jlyver omkring 
»Hyrdinden og skorsrensfejeren« i Ame Ungermanns 
regning ril H. C. Andersens eve111yr. 1954. 

derligt, at det blev fra flagermusen middelalderens 

djrevlebillede lånte sine sorte vinger Frits 1-feide 

(8). 

Flagermusens små sorte satans-silhuetter flitrer 

rundt deroppe i den b lå augustaften Hans Folsach 

(9). Fra det lydl0st flagrende tusm0rkedyr har 

man länt trrek til udstyrelsen af selve den onde, 

m0rkets fyrste, kunsten giver djrevelen flagermus

vinger. Den lille sorte ånd, som man gerne ser på 

baggrund af en ildgul aftenhimmel, kan nok lede 

tanken hen på helvede, isrer på kirkegårde, hvor 

den holder til i tårnet. Det er, som om den forer 

middelalderen med sig under vi ngerne Johannes 

V. Jensen (10). 

Gammeldanske dyre rim o. 1460 ( I I): Jeg er b lind 

og kan ej se, · en herre skal du blive · og fange [få] 

mere gods end andre tre · i mens du er i live. · Bly 

jeg reder om nattetid • at stjrele gerne det bliver 

min id ... 

Flagermusen er både dyr og fugl , · at skikke sig 

mod begge hug! [listigt] • ved den ret gode råd. • 

Så er en hykler i sin art, · han vendes om og om så 

snart, · ved han kun sin båd [fordel] H. Justesen 

Ranch 1630 (12). 

Den lådne Oagermus · sin skumle kreds i m0rket 

slog Adam Oeh/enschläger ( 13), m0rkets änder ... 

svrever • lig flagermus, der t0rster efter blod C. 
Hauch (14); aftenbakken i den dunkle luft · ad 

bugtet vej forbi mit blik hensvrever Jens Smidth 

( 15). 

Flagermusen, · som angst for lyset hang der våd 

og kold · med benene i vejret, stiv og runken, · et 

nordisk dovendyr en miniature Sig/red Pedersen 

(16). 

Flagermusen spreder sine n0gne flyveskind · og 

tumler ind i natten m0rkesort og skyggestille 

Aage Lind ( 17). Tusm0rkets time. Dagens st0j 

forstummet. · Kun Oagermusens skyggeflugt 

rummet Hara/d-flerdal (18). Stille den svinger 

under det vreldige hvrelv · omkring sig selv. 

Flygtigt skimtet, · let på de lydl0se vinger. 

Lykkelig at dagen er d0d, · let og bl0d, · stille den 

svinger Valdemar R @rdam ( 19). Flagermusens 

lille, kantede skygge · skriver 0gleagtigt over loftet 

Robert Corydon (20). 

Flagermusens lådne vinge skar · igennem aftnens 

lydforladte 0de Hans Henriksen (2 1 ), med et 

nreppe h0rligt sus · Oagermusen svinger · helt 

uroligt som i angst · sine lette vinger P. N. Bonde-

sen (22). Den enlige sejler, · en flagermus, gen

nem lusm0rket brnd · i underligt lydl0se st0d på 

st0d A. C. Christensen (23). 

Se, flagermusen - som et kulsort lyn · et nu forbi 

dit 0je som et syn les Trost (24). Flagermus nak

ker som flygtige, sorte · rester af slukkede flarn

mer Knud Wiinstedt (25), i skumringen plukker 

flagermus · myggesvrermens b lodsprendte klaser 

Per Jo/ting (26). 

Flagermus svirrer og piber · usaligt og srert og 
forgjort Ouo Ge/Jted (27), piber i luften, • flakker 

som skygger · der ikke finder det blad · de skal 

lregge sig under Jens Lund Andersen (28). 

En Oagermus tegner i lydl0s flugt · sit skumrings

kors over de d0de Tom Kristensen (29). De m0r

kets dremoner, som natten har dulgt, · bortglider 
på flagcrmusvinger Jeppe Aakj{l!r (30); [hekse] vi 

flyver, vi farer, • vi jager · som lydl0se ugler · og 

Oagermus-drager · afsted gennem rummet · opad, 

opad · hvor luften er ren · og m0rket fortyndet · 

af stjerneskrer Ceci/ Bodker (3 1 ). Nattens små pi

bere, · m0rkets små hunde, · d0dens herolder. · · 

D0d er den d0de, men dobbelt når flagermus • 

dirrende over de livl0ses have · kaster en skygge 

af hån idens håbl0shed Nis Peter sen (32). 

Nu flyver Kassiopejas · natdunkle Oagermus · og 
suser om mit hjerte og ruger på mit hus Tavs 

Neiindam (33), m0rket hviler sig i min vindues

karm • kigger på mig med sorte flagermus0jne 

K/a11s Rifbjerg (34), og som en vreldig dagblind 

flagermus · vil Jorden tumle ind i d0dens skygge 

Thorki/d Bjornvig (35). Vendt imod nretter, der 

nynner i lys • som et skrelvende spind af klarhed, 

· fornemmer jeg flagermustankernes kraft • gro i 

mit sind Jb Pau/sen (36) - et virvar af flagermus

flagrende l0v Valdemar Rordam (37). 

Vilhelm Bergs0e, Med en flagermus (38); Carl Jo

han Frederiksen, Flagermusflugt (39); Nis Peter

sen, Nattens pibere (40); Orla Bundgaard Povlsen, 

Flagermusen (41 ); Valdemar R0rdam, Flagger

mus (42)j.fr;k )(k:Jffu, H.t,9,rm.'-<J; ; 'J).,rtvtrsl'fY:J, Y3j. 

LITTERATUR: (I) a 222y 133; b 222h 83; (2) 

438d 11 ; (3) 432b 148; (4) 16 151 ; (5) 695b 124f; 

(6) 193b I IOf; (7) 782q 64; (8) 322 10; (9) 228b 38; 

( I 0) 401 p I 26; ( I I) 104 38f; (12) 702 359; ( 13) Nor

diske Digte 1807 ,223; (14) 316 2,74; ( 15) 807 2; 

(16) 676 21; (17) 519 18; ( 18) 333h 5; (19) 753d 

68; (20) l 39d 12; (2 1) 33 l 60; (22) 81 44; (23) l 24 

8; (24) 870h 85; (25) 906h 42; (26) 426h 19; (27) 

270) 22; (28) 14 29; (29) 469 104; (30) 937h 22; 

(3 1) /JJ 37; (32) 682 68f; (33) 606 11 ; (34) 731 33; 

(35) 67b 14; (36) 670c 20; (37) 753n 27: (38) 50e 

53f; (39) 244b 55; (40) 682 66f; (41) 697c 57; (42) 

753d 66-69. 
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