
gulspurvhannen, s0dt alene. · Tynde er dens to
ner, men så rene. · · Altid dette di-di ,di-di-di - · 
a ltid samme simple melodi, · som en verdens vis
dom lever i Valdemar R0rdam (24); gulspurvens 
lille simple sang • sank i mit sind som melodi: o 
stå mig bi, o stå mig bi Sigurd Swane (27). 
U lf Hoffmann, En guldspurvs vinterdag (28); lb 
Paulsen, Gulspur_ven på trådene (26); Valdemar 
R0rdam, Gulspurven (24). 

LITTERATUR: ( I ) 64/g 118; (2) 628 114; (3) 
695b 12,38; (4) 47 9; (5) 222i 9f; (6) 16c 70; (7) a 
248b 1,78; b 248 2, 56; (8) 36/b 8; (9) 401) 83; 
401 n 23 1; (I 0) 695c 146; ( 11) 753x 30; ( 12) 84 73; 
( 13) 222c I , 3; (14) 205c 28; (15) 916g 4lf; (16) 
40/g 144; ( 17) 757 59; (18) 333) 68; (19) 346d 37; 
(20) 656 7,15; (2 1) 40/q 52; (22) 917 14; (23) 657h 
56; (24) 7530 29f; (25) 906 42 ; (26) 670c 30; (27) 
829 63; (28) 346b 20-22. 

Gråspurv, skovspurv, Passer 

GRASPURV, Passer domesticus: »hanspurven med 
den st0vgrå isse, den sorte plet på halsen og de 
n0ddebrune, hvidplettede vinger ... råder i virke
ligheden over en rigdom af farvenuancer fra hvid t 

Skovsp11rve. BIO FOTO/ Benny Gensbo/. 

og gråt til brunt og sort, som ingen maler prreste
rer bedre på si t lrerred« Hans H vass ( I). Gråspur
ven (r landets talrigst forekommende fugl (med 
lrerken på andenpladsen); efter optrellinger på ud
valgte arealer må bestanden af ynglende par vrere 
mellem to og tre millio ner, men siden o. 197 5 er 
den gået tilbage. 
SKOVSPURVEN, Passer montanus, er lidt mindre, 
har en m0rk plet på de hvide kinder og r0dbrun 
isse. Meget alm. standfugl, der yngler i skovbryn, 
men oftest i alleer, parker og haver. 
- Danmarks Dyreverden 8, 332-39. 

Gråspurv, reldre nydansk gråsper, -spurre; -spurv, 
gammelda nsk sporw, urnordisk (200-800) spar
wur (2). 
En mand fra Sorring 0Jylland blev i Galten kaldt 
S0 ren Gråspurv (3). 
Markspurv 1828 (4), husspurv I 852ff (5); hus
spink, ladespink, sparspink SSlesvig (6), hus:fugl 
Man0 o. 1880 (7), m0ddingg0)1, -gejser Fan0 (8), 
g0jser ' tigger'. 
Grås, gråsse S0nderjylland (9), i V Jylland alm. 
navn til grå ko (o. 1880; 10), groen Fan0 ( 11 ); 
gråssingnollinkok s.f. Skive ( 12), gråspeje. spej
er, r0g-, rygsparri 'spurv' Thy ( 13), knopspurv 
Vendsyssel (14), knås Frederikshavn ( 15); pr(l!s/e
spurv Anholt 189 1 (16), en prrest havde fort den 
til 0en. 
Grunse Årum 0Fyn og gråseM Båg0 (17), gro/le, 
grå/le sydfynske 0hav (18), grå.fugl ;Er0 I 883ff 
( 19); gro/le brugt som 0genavn til s0folk fra ;Er0 

361 



To gråsp11rre pa 20-kroner sedde/fra 1980. 

(20), »mange marstallere, <ler har forladt 0en, kal
der sp0gefuldt sig selv grol ler ud fra den sandhed, 
at gråspurve og rernboere (Marstal-s0mrend) fin
des over hele verden« (21 ). 
M usk(e}, rul/er er gamle navne på Amager (22). 
Grås(s)enollike, gråskenol/ike I 922ff (23), gråpe
ter (24), krossenol/ike (25). 
To gråspurve er atbildet på 20-kroner seddel, som 
blev udsendt i 1980. 

SKOVSPURV: k ildespurv (kieldsparv) Uldum SJyl
land 1892 (26) byggede undertiden rede i en kam
pestensat brnnd, jf. brondspurv Vendsyssel (27), 
ki/defug/, -spurv Sams0 o. 1880 (28), 1jolfi1gl ved 
Dronningslund (29), knopsparre Vendsyssel o. 
1880 (28), mrJ!lespurv Thy 1886 (30), den ynglede 
bl.a. i vindm0llers murhuller; pilflnke Nrestved
egnen I 895 (3 I). 

LITTERATUR: (I) 375e 12; (2) 626 375; (3) 2 I 2c 
1,507; (4) 14/d; (5) 451 207; 133 28; (6) 212c 
2,364; 66 1,246 og 2,5,200; (7) 2 I 2c 1,688; (8) 
212c 2,645; 169 1,240; (9) 212c 1,507; 178 
1,1978,103; 777/ 138; 388: (10) 212c 1,507; (11) 
169 1,240; (12) 287b;( l3) 32123; 388; 287b;( l4); 
202c 2,176; (15) 388 (o. 1925); (16) 464e 11 3; (17) 
388: (18) 168 2, 95; 599 28862 ; (19) 160 
1904/ 27:1165; (20) 52 23/4 1969; (21) 450 5,8; 
(22) 52 517 1931; 388: (23) 659 6, 123 1; (24) 23 67; 
(25) 375e 14; (26) 160 1904/ 27: 2305; (27) 169 
3,1930-31 , 144; (28) 212c 2,l 19f; (29) 169 3, 148: 
(30) 321 23; (3 I) 138c 66. 

SKADEDYR 
Gråspurven kom nreppe til landet for i de f0rste 
århundreder e. Kr. , hvor den fandt ynglepladser i 
jernalderb0ndernes huse og hvor den kunne rede 
med af h0nsenes foder (I). 
Omkring midten af 1700-t gjorde gråspurvene 
»det modne korn stor skade på marken ved at 
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pille, men mest ved at spilde; nogle har bragt i 
forslag at srette bel0nning for den, som 0delagde et 
anseligt tal af disse nrerige ge.ester, men de er nok 
for yngelsomme« ( 1763; 2); det blev samme å r fo
reslået at betale prremie for hvert til 0vrigheden 
afleveret spurvehoved (3). »Jeg vil hellere lregge 
en almindelig d0ds sagan imod nogle landfugle, 
nemlig de grådige og gejle gråspurve, som g0r 
landma nden så stor skade på kornagrerne, og g0r 
sig selv således alt for ve! betalt fordi de 0delregger 
en del oldenborrer« ( 176 1: 4). 
»Den lever så a lmindeligt iblandt os, at. man nre
sten kan anse den for et husdyr. Hvor nrer kom
mer de ikke menneskene! hvor nresvise er de ikke 
i gårdene og i haverne? ja selv på gaderne, hvor 
nrer lader de ikke folk gå sig förbi og hopper 
nreppe af vejen for dem! deres frrekhed går så vidt, 
at de endog fl yver til bindehundens trug og ind til 
hestens krybbe. Lad bondekonen srette sine friske 
oste ud i et åbent vindue uden net for, hvor er de 
ikke straks tilrede og ge.ester denne deres delikates
se! og så kivagtige som de ellers er indbyrdes, så 
enige finder man dem, nå r noget sl igt vanker« 
(I 796; 5). 
Gråspurven er bekendt for sin nresvished, varsom-

Ha/wamme sp11rve i vindueskarmen. Tegning af Franis 
Henningsen i J. Krohn: Foruel/inger for Born. 1902. 



hed og hidsighed (1842; 6). »Kalder pigen h0nse
ne sammen for at give dem rede, er den straks til 
stede for også at ta sin rettighed, og ved sit stadige 
tilhold viser den, a t den regner sig for gårdens be
sretning« ( 1870; 7). Og »nreppe kender man nogen 
fugl, der er så gej l som denne; hannen gentager ve) 
20 gange i rad parringen, og del kan derfor vrere 
rimeligt, al han 400 gange om dagen trreder sin 
hun, og dette er vel å rsagen til, at disse fugle i fri
hed kun lever så meget kort« (1796; 5). 
Da store nokke af gråspurve truede med at rede 
hele h0sten på en hvedemark ved Kastager YLol
land, sendte ejeren bud efter en husmand og t0m
rer, der var kendt for at kunne klare den slags 
problemer. »De skal ta andet at trenke på!«, er
klrerede han og gik tre gange omkring ageren. Alle 
spurvene fl0j derefter hen på en m0dding ved et 
hus, hvor de skregjammerligt og faldt om, til sidst 
var m0ddingen helt drekket med de d0de spurve 
(8). 
I slutningen af forrige århundrede gjorde gråspur
vene stor skade på markerne i Havnbjerg Als, og 
man enedes om, at alle landmrend fastelavns 
mandag skulle aneverer et efter ejendommens 
st0rrelse antal spurvehoveder; samme dags aften 
holdt man et »spurvegilde«. Kneb det med at nå 
op på det fastsatte antal spurvehoveder, kunne 
nogle linde på at fylde helt op med musehoveder 
(9). Et lokalt dagblad skriver 1900: nere kommu
ner har den vedtregt, al hver gårdejer skal skyde 
60 »gråsser«, som t0rres og opbevares indtil der 
bydes til »gråssegilde«, her betales for evt. mang
lende spurve, pengene går til musik og fortrering 
( I 0). Skikken oph0rte under forste verdenskrig. 
På foranledning af la ndbrugets organisationer, 
som klagede over den skade gråspurven forårsage
de navnlig på kornmarkerne, nedsatte Jagtrådet 
14. januar 1941 et udvalg, som skulle give forslag 
tildens bekrempelse. 3. marts s.å. udsendte land
brugsministeriet et cirkulrere til alle amtmrend 
med henstilling om, at der kommunevis blev 
ivrerksat en nedrivning af spurvereder i yngleti
den, hvor fuglen gjorde vresentlig skade. Det synes 
ikke at have givet st0rre resultater; kun 30 kom
muner lod foretage en systematisk nedrivning af 
rederne, 58 kommuner betalte sommeren 194 1 
2-10 0re pr. indleveret gråspurv ( I I). 
»Men på trods af alle skader, gråspurvene kan 
ikke undvreres. Det hus, hvor ingen holder til , er 
et koldt hus ... Der skal på alle årstider vrere grå
spurve ved et hus. Deres tilstedevrerelse skaber 
tryghed« Antonius Nielsen (12). 

LITTERATUR: (I) 548 53,490; (2) 693b 1,628; 
(3) 155 7, 1763, 366-73; (4) 155 7, 33lf; (5) 219 

Spur11e spiser risengryn. Tegning i Carl Andersen og H. 
Greensteen: Prosa og Vers (u.å.). 

8,11 10, 11 , 11 I 4f; (6) 822c 4 I ; (7) Dansk Landbo
tid. 5, 3 14; (8) 160 1904/46: 744 (I 949); (9) 230 
19, I 943 ,58f; ( 10) 460 nr. 58, 1900; (11) 161 1,441; 
(12) 612c 28. 

STEMMETYDNINGER 

Under korsfrestelsen råbte gråspurven »spark 
ham! spark ham!«; da den således »spurvede« 
Yorherre, blev den forhadt, og man skal 0delregge 
dens reder ( I ). 
» Tyv! Tyv!« råber den nresten hele dagen; den 
stjreler og tror, a t alle andre også g0r det (2). Lyk
kes det gråspurve at erobre rugekassen fra el par 
strere, stikker de hovedel ud af hullet og siger dril
lende »for si l[de]! for sil'«; ligeså når de jaget af 
h0gen er smuttet ind i en tj0rnebusk, risbunke 
o .lign. (SFyn; 3). 
Filip! Filip! (VFyn; 4); sild, sild, sild! (5); om 
vinteren til hesten: giv mig lidt af din havre, så 
skal jeg pille nuerne af dig til sommer! (Tybjerg 
SSjrelland; 6). 
I H. C. Andersens eventyr råber gråspurve »t0v 
lidt! t0v lidt!« (Nabofamilierne , 1847) og siger 
trnstende »her er vi, her er vi!« (Snedronningen, 
1844). 
Gråspurvene holder om foråret ting i et trre og 
vrelger sig en konge; fra et sådant »spurveting« h0-
res et skra:kkeligt spektakel (7). 

LITTERATUR: ( I) 464g 2.1,166; (2) 46~j 203; 
464 9, 81 ; (3) 794 9,2 14; (4) 160 1904/23: 948; (5) 
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Gravhundehva/pe og tilidsjiilde sp1frve omkringfodertal/erkenen. Maleri a_(O. A. Hermansen. 

medd. til Hans Hvass 1962; (6) 160 1904/ 27: 563 
(1892); (7) 464gny rk. 2.1 , 166; 212c 3,5 11. 

VARSLER 
Sidder en gråspurv og kigger ind ad et vindue, vil 
der ske forandringer i huset (Sir V Jylland: I). 
Gråspurve pikkede på ruderne i et hus, hvor ny
gifte var flyttet ind. Det varslede ulykke, og parret 
fik da også åndsvage b0rn, konen d0de og manden 
blev ulykkelig gift med en anden (Kirke-Stillinge; 
2). 
Holder en hvid gråspurv til ved et hus, betyder det 
lig (Sams0; 3). 
En dreng d0de efter et kort sengeleje. Moderen 
havde a llerede den anden sygedag set en gråspurv 
komme gennem en åben d0r ind i forstuen, hvor 
den gjorde nogle hop og slog så l0jerligt med 
hovedet, som ville den fortrelle hende noget, så 
skyndte den sig ud igen. »Gamle folk. sagde, at 
som denne fugl var skabt til at skulle bo og frerdes 
ved menneskenes huse, sådan havde den også fäet 
evnen til på hemmelig visat varsle for det enkelte 
menneske, når der förestod det noget a lvorligt. 
Dette skulle dog i hvert enkelt tilfrelde kun kunne 
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bes0rges af spurve, der havde haft rede og udklrek
ket unger under taget på det pågreldende menne
skes bolig« (S0rum; 4). 
Det varsler regn , når gråspurvene tager sandbad 
( 1840; 5), når de vasker sig (6), sam ler sig under 
tagskregget (7) e ller holder rådslagning (K0ng 
VFyn; 8). Flyver gråspurve mod vinduet, varsler 
det ondt vejr, storm , om vinteren strengere frost 
(9). 
Bruger spurve ens afredte hår til reden , får man 
hovedpine ( I 0). 

I et eventyr forvandles fanget gråspurv til en prins 
( I I). 

LITTERATUR: (I) 212c 3,5 10; (2) 160 
1906/23:435; (3) 794 2 , I 27; (4) 160 1906/23: 85 
( I 934); (5) 806 38; (6) 160 1930/ 5: 891; (7) 794 7, 
65; (8) 464/ 3, 149, 153 ; (9) 794 7, 65; /60 
I 904/27:3 78 (1884); ( I 0) 794 5,39; ( 11 ) 590 77fT. 

TALEMÅDER 
Jyder, j0der og gråspurve er nogle slemme fugle; 
fynboer, j0der og gråspurve h0rer til samme art, 



de tager alt hvad de kan (I); jyder og gråspurve 
tra:lfer man allevegne, siger sja:l la:nderne (2); a:rn
boer og gråspurve finder man a llevegne (3); grå
spurv er 0genavn til marstaller (La:s0; 4), sml. s. 
362. 
Når spurve vil g0re gåsea:g spra:kker rnven (Born
holm; 5). Han har nok spurve under hatten - om 
den, der ikke hilser igen (V Jylland; 6); hoppe op 
og ned ligesom en gråspurv = skynde sig, fare fra 
det ene til det andel (7); »fyre for gråspurvene«
siges, når der spildes bra:ndsel på opvarmning af 
dårligt isoleret bolig, eller når man i fyringssreso
nen lader d0re, vinduer etc. stå åbne. 
Yrere en l0jerlig gråspurv. »Ka:rlighed er en un
derlig gråspurv, · der er ikke en kat, der går fri ... « 
(Sommerrevy 1912, tekst: Johs. Dam) (8). 
Skovby, hvor er du god, sagde gråspurven, den 
sad tunt under en burrebusk (SSlesvig; 9); man 
synger ikke, når man ikke kan, sagde krellingen 
om gråspurven (NSjrelland; I 0). 
Gråspurv = menig i Civilforsvaret ( 11 ). 

LITTERATUR: ( I) 464c 147,487; (2) 160 
1906/23: 15 14 ( 1920) sml. Yilh. Andersen, Nord
boer (1919) 82; (3) 794 2,22; (4) 202d 2, I 08; (5) 
785 22 1; (6) 2 I 2c 3,5 1 O; (7) 212c 1,507; (8) sml. 
103b 1, 189; 3,147; (9) 459b 99; (10) 874h 124; 
(11)2367. 

PROSA OG POESI 

De allestedsnrervrerende gråspurve, den danske 
fuglefaunas vadmelsfolk Achton Fri is ( I); disse 
små, tweedpåkla:dte strugglere, der ustandselig er 
på jagt efter lidt tilfreldigt sjov, deres vitalitet er al 
beundring va:rd, men de minder påfaldende om 
andendagsgrester, der kommer med den faste be
slutning at rydde bordet Leo Estvad (2); denne 
lille trofaste, kloge og vagtsomme, men foragtede 
fugl, der har fulgt menneskene og deres korn fra 
Asien til Norden N. J. Tortzen (3). Nogle kalder 
den uforskammet påtrrengende, andre elskva:rdig 
tillidsfuld; fjender og venner har den allevegne 
Her/uf Winge (4). 
Gråspurven har aldrig fået noget forreret. Den har 
under evig vagtsomhed måttet stride og krempe sig 
til alt. Den lever livet farligt og betaler uden at 
prutte den pris det koster at leve side om side med 
mennesket, bo i hans hus og spise hans mad. Den 
er ikke gået ind til faren med lukkede 0jne, heller 
ikke med mindrevrerdsfornemmelser, men har 
folt sig fuldt udrustet til at trodse den, og den har 
ved hele sin livsferelse vist at modgang er frem
gangs moder Th. Alving (5). 
Små grå almuefugle, der troligt tåler landets kår 
selv når de mere seri0se sangere med turistens 

kuldska:rhed ta'r til Afrika for den ferste natte
frost. Her, grest hos tomtens ny beboere, erkla:rer 
jeg min svaghed for denne visnresede, ukuelige 
gadedreng! Den er penge va:rd, rede til at dele 
bord og seng med os og selve fanden , ubuden som 
en snue juleaften. Gråspurven kna:vrer himmel
h0jt, selv i de jerngrå januardage, hvor man tra:n
ger inderligt til fjollet lystighed. Og lrenge f0r for
året har navn slår den iltre hujehjul over ha:kke
ne. Livslysten ga ler den af halsen, den slås med 
sine brndre af bare ka:rlighed og deler ophidset 
koner med alskens fretre i trretoppene, ikke en 
men ti gange, under megen kna:vr og grin. Over
all, hele året, lever spurven livet med I 05 pct.s 
fare. Den suser lystne katte om 0rerne med skrå
lende d0dsforagt, hugger sm0r i et åbent k0kken
vindue og ryger som et skud ind i en stak med en 
spurveh0g i halen Niels E. Nielsen (6). 
Spurvene er der ingen, der har medlidenhed med. 
Men det er jo egentlig ganske uretfa:rdigt. De deler 
vore sorger og gla:der med os året rundt. Når vi 
banker hre nderne af kulde i januar sidder de i de 
bladl0se tra:er og puster sig op. De gla:der sig med 
os over forårets f0rste spirer, og de hygger sig i la
den med os, når det bliver vinter. lkke noget med 
at de tager til Rivieraen, når det bliver koldt, og 
vender tilbage for at nyde vor tempererede som
mer. Nej, de deler alt med os; hvad der er godt 
nok til os er også godt nok til dem. Ingen nybygger 
på den ensomste hede savner deres selskab, ogin
gen k0benhavnsk baggård er for skumme! til, a t 
dog spurvene pipper i tagrenden. De er ikke stor
talende eller storpralende med spraglede fjer og 
pretenti0se sange. Deres grå drag! passer til alle 
årets tider og til alt Danmarks vej r Gunnar Munk 
Nislev (7). 

I poesi og prosa sammenlignes gråspurve ofie med ga
dens drenge. Tras11i1 i Chr. Richard! og G. Rode: En 
Billedbog, 1868. 
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