
En lidt lurvet klredt proletardreng med plumpe 
manerer, et lyst hoved, et forslagent udtryk i an
sigtet, gamin0jne, et eget Grnnnegade-mål, ikke så 
lidt frrek og pågående, stedse oplagt til utyskestre
ger, men altid vågen og vagtsom og m0dende li
vets genvordigheder med et ligevregtigt sind og et 
uforstyrreligt hum0r Th. Alving (5). 
Denne lille gemytlige altid kvidrende fugl er en 
regte »gadedreng«. Sk0nt den som alle fugle hol
der meget af at bade, ser det dog ofte ud, som om 
den var rigtig snavset og beskidt. Den frerdes jo så 
at sige overall ved vore boliger, på st0vede korn
lofter, i snavsede drrenrnr, skorstene, murhuller 
og gadens snavs, så noget hrenger der altid ved, og 
når dertil kommer dens ofte pjuskede udseende, 
så er det ydre i orden. Men en ten den har blide el
ler ublide kår, enten den fryser eller sulter, hum0r 
mangler den aldrig. Den er altid oplagt til slags
mål , styrter sig med vild glrede ind mellem en Ook 
krempende kammerater, himler op, skriger, laver 
ballade - la' mig komme til , og så slås hele Ook
ken - tilsyneladende - som de mest uvorne unger 
A. F. V. Seier (8). 
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Hanspurvene hopper rundt helt skrutryggede af 
attrå, frier med skingrende falset snart overmodigt 
pralende, snart ynkeligt anråbende, minder i op
trreden lidt om vanf0re landsbyskrreddere på et 
skovbal, en kende latterlige, men sågu ganske rn
rende, en opfattelse som hunspurvene 0jensynlig 
også har Knud Poulsen (9). 
Den er ellers så k0n, den lille gadedreng ... Se en
gang på hannens sorte lastingbryst, det rndbrune 
hår med bakkenbarter under den grå hat, vinger
nes spejl. Betragt hunnens smukt randede drekfjer 
Torben Nielsen ( I 0). Men gråspurvene er ikke 
nresvise gadedrenge; de passer deres nreringsvej og 
plejer ikke at blande sig op i andres forhold Hans 
Hvass ( I I). Her er stabilitet, n0jsomhed, hårdf0r
hed. Altså en kedelig lille fugl. Ja, måske. Men 
den har et velsignet hum0r. Den stiller· slet ingen 
krav til livet. Den tager imod det som det falder 
sig. Men der kan ikke komme en vinter så forry
gende hård, uden at spurven kan give et pip fra sig 
Kaj Munk ( 12). Lige glade og sjove er de, en ten de 
sidder i lindetrreerne, i gården, hopper på hane
bjrelkerne i laden, pipper fra tj0rnehrekken eller 
sidder og tinder Gud ved hvad på en sur og efter
årsvåd grresmark. Hvor far de mon al den livsglre
de fra?- Spurvene, de mange små grå fugle har 
ikke deres ydre i mod sig eller har simpelthen ikke 
noget ydre ... året rundt pipper de glade, hopper 
livligt omkring enten det er sol eller regn, varme 
eller kulde. Deres hum0r er til syneladende ganske 
upåvirket af alle ydre forhold Gunnar Munk Nis
/ev ( 13). 
Gråspurves enstonige skingre pippen under taget 
(a), deres skingre elskovspip er så vedholdende og 
gennemtrrengende, at det f0Ies som om man tik 
kraniet nittet sam men med !ange, tynde r0rs0m ... 
den er i besiddelse, endda i udprreget grad, af det 
S0ren Kierkegaard kaldte for »erotisk genialitet« 
(b) Knud Poulsen (14). 

Gammeldansk dyrerim o. 1460 ( I 5). 

Gråspurven Oyver nederlig · om bondens bord, · 
og stork og krage mretter sig · i plovens spor Chr. 
K. F. Molbech ( 16). En gråspurv er vet ikke meget 
vrerd, · og fattiggrå dens klredning monne vrere, · 

En fauig kone fodrer gråspurve i Kobenhavn ved vinter
tid. Maleri a_[Carl 8/och. 1886. 

Vignet af 11gle på s/wbladet. ll/11stra1ion af Hans Tegner 
til Ludvig Ho/bergs komedie .. Philosoph11s udi egen 
lndbildning". 



Besog i pra!Slegården ved juletid. Pa sta/dens s,;ed,ekte stråtag sidder enjlok gråspurve. 1\./a/eri af Jorgen R oed, 1833. 

dog er dens kvidder blevet mig så k.er, · thi ofte 
gav den mig en nyttig lrere. · · Som spurvene m in 
tak jeg synger ud · for Herrens miskundhed og 
rige nåde; · jeg ved , en spurv er ikke glemt af 
Gud, · o, måtte det mig gå på samme måde J. C. 
A. Carlsen-Skiedt ( 17). 
Se en lille spurv alene · i de h0stlige n0gne grene, 
· den har ingen pynt og ingen farvepragt , · men 
de b ly, beskedne farver , · som fra vor natur man 
arver, · den er fornem i sin enkle dagligdragt Axel 
Juel ( I 8). En lille forsoren krabat du er, · ej syn
derlig pillen med t0jet , · lidt nresvis, lidt sky i din 
<laglige frerd, · men a ltid glad og forn0jet. · · Jeg 
elsker din k0jtre kvidren i maj, · den minder om 
barnets st0jen , · jeg ho lder selv a f din gra kavaj , · 
den minder om bondetr0jen Zakarias Nielsen 
(19); de pusler Ger og strutter op · en lille hver
garnsfarvet krop Knud Andersen (20). Du lille 
gråspurv, proletar, · b landt fo lk og fre og fugle li
det regnet, · du hverken toner e ller farver har • så 
lidt som ting til pralerier egnet. • Ak nej! Di t kvid-

der er det bare pip, · din d ragt er sjusket, kort: du 
er en stakkel , · dertil opfarende, en spirrevip, • 
hysterisk, trrettekrer, et f.elt spektakel! Kristen 
Beck (21 ). 
Urene slå r; det st0jer udenfor: · gråspurvene, som 
hilser lysets f0dsel Holger Sandvad (22). 
Th . Alving, Gråspurven (23); Kristen Beck, Til en 
gråspurv (2 I); Marinus 80rup, De små grå (24); 
Axel Juel, Spurvene (25); Zakarias Nielsen, Spur
ven ( I 9); Peter Ommerbo, Gråspurven (26); Hans 
Povlsen, Vi er spurve (27). 
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657b 69; (27) 696 43f. 
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