oppe meget tidligt om morgenen; han har spist
la:rkea:g = han har en klar slemme, synger godt (o.
1700, vande sin la:rke = urinere (o. 1700)(8).
Vrere glad som en la:rke (9); en nittig piges ha:nder
(f.eks. når hun strikkede) »gik på hende som
la:rkevinger« (Gilleleje; I O); den meget forsigtige
eller en person med let gang »går, som gik han på
la:rkea:g« (S0nderjylland, VJ ylland; I I); spids
som en la:rke = snerpet dame (N Fyn; 12), jf. spidsla:rke = 0genavn til kvinde (Langeland; 13), en hoven kvinde (Vendsyssel; 14), en mager og knibsk
kvinde (Lolland; 15).
La:rke = 0genavn til forf10jen pige (S0nderjylland; 16); gå på la:rkesjov = have l0jer for. g0re
noget dristigt (f.eks. fa:rdes på tynd is), drikkeri,
pigesjov om aftenen ( 17)- dette »kan ikke anbefales a:ldre herrer, der har noget i retning af borgerlig agtelse at tabe« ( 18).
Balkonla:rke = sangerinde; synger hun til begravelse er hun en »kistelrerke« (19).

La:rkerede = på La:s0 nedsa:ttende om små hornfiskebundgarn (20); la:rketunger = skomagerslang
for !ange, spidse s0m (2 1).
La:rke (1751 fl), lommela:rke, k lukla:rke = lille
nad snapsflaske; når der ha:ldes af den minder
dens klukken om lrerkesang (22); ved at gnide
proppen på flasken fik man »la:rken« til at kvidre
(23) - »man gned mig med en prop; jeg blev kaldt
den rigtige la:rke, den store la:rke; nasken sang,
når jeg strng den med proppen, den fik da navn af
den store lrerke, 'Peter Jensens la:rke'« H. C. Andersen, Flaskehalsen ( 1858). Lade la:rken synge =
tage en slurk bra:ndevin, jf.: han tager vel strerkt
til la:rken (24).
Når ja:gere havde spist frokost i det fri og t0mt
snapsflasken kastede de den op i luften og sk0d efter »den stumme la:rke« (25).
LITTERATUR: (I) 38 7 188 sml. 464c 202; (2)
903 3.3 , 1820,40; (3) 464c 202; (4) 160 1906/ 23:

.. Sanglterke" eller .. ba/kon/cerke" gengivet afJens Birkholm i hans maleri .. Sommervariete", 1917.
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681 (1919); (5) 561 1,87 (1876); (6) 579 Ll 24;
464c 338; 387 180; (7) 260 20, 1926, 145; (8) 434
2,877; 903 3.3, 1820,40; (9) 212c 2, 499 (VSlesv.);
(10) 233 1935, 64f; (11) 459b 59; 212c 2,500; (12)
281d (1886); ( 13) 276 3, 178 ; (14) 202c 4, 36; (15)
430 554; (16) 212c 2, 500; (17) 212c 2, 500; 659
13, 454; (18) 170 1905, 18 ; (19) 76c 158; 23 90;
(20) 202d 2, 189; (21) 76c 133; (22) 626 241; 659
13,458 ; (23) 161 879; 76c 97; (24) 903
3.3, 1820,40; (25) 149 3, 1895-96, 233.
PROSA OG POESI

La:rken er fuglenes st0rste sa nger, deres Caruso
(a); der er uden tvivl digtet flere digte til lrerkens
pris end til nattegalens, og af alle vore fugle er lrerken den, som oftest har gjort os glrede ... Lrerken
fylder os med sin yndige sa ng med en egen dyb
glrede. Den har toner i sig, der på en mirakul0s
måde kan sprede ondt vejrlig, både i atmosfreren
og i sindet ... Ved forste lrerketrille hver vinter
kommer sa mme fornemmelse afforår tilbage i os.
Blichers mindesten på Himmelbjerget med hedelti!rken.
Th. Siersted: Danske Bi/leder fra Skole og Hjem. 1897.

Erindringen om alle de forår, vi forventningsfulde
er gået i m0de (b) O/e Vinding (I).
Findes der en st0rre kunstner bland! de vingede
sangere? Solsorten har vel en redlere melodi , nattergalen et rigere repertoi re, men la:rken ejer sin
ukuelighed, sin utrrettelighed, sin ustandselighed.
Med hvilket fint legato kreder den ikke sine triller
sa mmen, og dog står jo hver tone for sig som et
spidst staccato. Hvem andre mestrer den kunst at
forene disse to spillemåder i en så rent ud himmelsk harmoni? Alligevel er den ingen verdensvirtuos, som ger sig kostbar, men er altid jrevn og
ligetil som en landsbyspillemand Carl Johan

Elmquist (2).
Fra det tidligste forår til langt ud på som meren , til
alle dagstimer, klinger lrerkesangen over Danmark; det er, som om la:rken s0gte at give trnst for
al den fuglesang, der er svundet bort med de
skove, som engang kla:dte det land, hvor nu marker og heder breder sig Herluf Winge (3).
Når bondemanden ved morgengry kommer ud på
sin mark for at påbegynde arbejdet, er la:rken forla:ngst vågen og synger sin morgensang under
skyerne; dagen lang har han la:rkeakkompagnement til sit arbejde, og når han far sengetid står
udenfor sin gård og ryger sin aftenpibe, også da
kan han h0re la:rkesangen tone ned fra himlen C.
A. Rasmussen (4). Den folger arbejdet på marken
fra det tidligste forår til det standser i november.
Smelter sneen en forårsdag ... h0rer man allerede
la:rkens muntre sang, der lyder over den spirende
vårsred og h0res endnu i den tidlige morgen, når
rugen h0stes en dag sent i juli. Og kommer der en
klar og stille pl0jedag i oktober, så lader lrerken
endnu en gang stemmen lyde for den drager bort
0 . Helms (5).
La:rken er en vidunderlig fugl! Den har et lyst og
lykkeligt sind, og den har et va:ldigt smittende hum0r. Den er missiona:r af den allerfortjenstfuldeste art, thi ganske vist er teksten altid den samme
- lykke og lys og livsgla:de - men den forkynder
den hver dagens time og med en så urokkelig tro,
at det er ubegribeligt den ikke omvender mange
flere end tilfa:ldet er. La:rken er den gryende vårs
fugl. Den ka:mper for sin livsopfattelse. S. H. A.

Rambusch (6).
Når la:rken synger på sit forste vers, så synger
vinteren på sit sidste Kaj Munk (7).
La:rkens komme. Det er dette ä rlige og evige under, som storbyens mennesker aldrig skal opleve
med mindre de rejser ud i det åbne land ... Endnu
har ingen sangla:rke sat af fra stenbroen og sunget
si n troskyldige hymne over skifertagene. Dens
verden er det frie felt og den granne mark. Det er
der den går på vingerne, det er der den ha:nger i
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sin usynlige·-tonetråd over vinterrug og hvidkalkede gärde Hans Hartvig Seedorjf(8).
Jeg vågner i lrerkesang; selv flydende i den salte s0
ser jeg lrerken flagre solberust i blå luft over klitterne; ligger jeg en halv time i en h0dynge foran
min d0r ... kan jeg pludselig undre mig, hvad det
ve! er, som her ude fylder mit vresen med usigelig
fred, med den reneste fryd. Det er lrerken, det er
de hundrede lrerker, jeg ser, de tusinder lrerker jeg
h0rer, stigende og dalende omkring mig alle
vegne; dem er det, der overrisler mig med den
fordringsl0se lykkes lovsang ... Sådan er lrerken at
den stiger når solen daler, og stiger f0r solen står
op; den lever i det forsvundne lys og hilser det
uf0dte h0jlydt syngende. Bedre paradisfugl end
den grå lrerke vil intet nordisk hjerte forlange
Valdemar R0rdam (9). Lrerkerne langs vejen er
som melodiske kraftstationer, livsenergiens ekstatiske forkyndere, hele landet er fyldt af de res kvidren Kai Hojfmann (10). Hvad er ve! sk0nnere end
en solvarm sommerdag fjernt fra byens larm og
st0j al ligge i grresset, se op mod de drivende skyer
og lytte til de syngende lrerker (a). Vi må undres
over at eje en så dyrebar skat i vort lille land. Der
er noget nresten mer end virkeligt over denne lille
sanger, der evner at give himlen tone. Den er en
del afselve luften, som den hvi ler over den danske
mark en sommerdag med dirrende blå himmel,
der flimrer i horisontens varmedis (b) Svend
Kaulberg ( I I).
[Danskere på prrerien] Under deres arbejde var
der en ting, de savnede til daglig. Det var lrerkens
sang. Havde de endda haft en lrerke til at synge for
dem under deres tunge slid. Her var nok en slags
lrerke, der også nok sang for dem på en måde,
men det var ikke den danske lrerkes sang Johan
Skjoldborg ( 12), sml. s. 236. Lrerken, vårens
forste blrenker [skruer] sig på flimrende vi nger op
i luften under ustandseligjublende kvidren. H0jere og h0jere stiger den lille luftskipper; den kaster
ballast overbord for at stige, og ballasten er alle
dens sorger og trrengsler, al dens bekymring for,
om dens lrengsel muligvis skulle have drevet den
for tidligt hjem til Danmark. Knud Poulsen ( 13).
En jordens skabning, der har sin dont at passe
som vi andre, og dog fa r tid, dog har råd til denne
hensynsl0se, hensynsl0se jubelsang! Se, hvor den
stiger mod vinden, utrrettelig, ukuelig - som ville
den i dag vrere i himmerig. En usselig fugl - og så
dog en vreldig forkynder Kai Hojfmann ( 14).
De frejdige lrerker, der flimrende skruede sig op
over pl0jemarkerne, og som med jublende kvidren varslede om foråret og steg så h0jt i den grå
luft ligesom for at kalde på det og spejde efter,
hvor det dog blev af Knud Poulsen ( 15). Lrerkerne

Sommerscene med
/cerke i Chr. Richard/
og G. Rode: En Billedbog, 1868.

skruede sig til vejrs med en så henrykt, jublende
trilren, at de ligefrem kildrede en inderst inde i
sjrelen Vilhelm H0m (16); de trofaste lrerker ...
svang sig op i lysrummet for at prise gryets under
Martin A. Hansen (17).
En lrerke går på vingerne med en serpentine af
sekstendedelstoner efter sig Leo Est vad ( 18); lrerkerne broderer deres forste tone-petitpoints over
tavse marker Hans Folsach (19). Lrerken stiger
lodret op ad sin to nende himmelstige, fylder rummet ud med sine triller og ha:fter dem sammen i
en ende l0s jublende krede, som var det helligbr0de
at leve blot et sekund uden sang Carl Johan Elmquist (2).
Langsom, drukken gik den til vejrs, snart i lys og
snart i skygge, ustandseligt syngende bi,bi - bibibi
- bi,bi, til den som i en henrykt drnm, alene ved
al dens hjerte blev stort af luften den inddrak, hrevede sig så h0jt , lodret op, at lys og skyer sl ugte
den, og det var som om selve den våde luft sang
over marken (a). Jeg så lrerkerne ... hrengende
oppe i den violblå luft og gående langsomt tilvejrs
. i en lille glorie af deres eget vingeslag (b) Johannes
V. Jensen (20). Som en fl yver, der vi! srette h0jde233

rekord, arbejder han sig langsomt opad i skrueli nje til han synes han er nået h0jt nok. Deroppe
mellem de drivende skyer f01er han sig bedst tilpas, og derfor jubler han dagen igennem sin glrede
ud for alle og enhver, der har lyst til at lytte til. C.
A. R asmussen (21 ); den lille fugl, der skruer sig
lodret mod himlen, syngende, og forsvinder ved
dens porte ... dens kalden lyder i de h0jeste zoner,
som lyset bryder frem brister den i sang. Lrerken
er serafisk Chistian Elling (22).
Solen hrengte sine lrerker op under himlen Manin
A. Hansen (23).
Lrerkerne h0jt oppe under den blånende sommerhimmel. Straks kan man ikke se dem - dog, jo ...
der hrenger jo fuglen som en lille m0rk prik, h0jt
oppe, med svirrende vinger Axel Garboe (24); den
hang ... jublende og gyngede i usynlig elastik over
beskidte snerester i begyndelsen af marts (a); over
kl0veren hrenger lrerkerne og gynger i usynlige
tråde (b) Torben Nielsen (25); h0jt oppe under det
blrendende b lå himmelhvrelv hrenger lrerkerne i
usynlige tråde, hvori englene har fat med en finger
og hrever og srenker dem i den lysende reter Achton Fri is (26).
Se, der hrenger den jo oppe som en nimrende sort
prik, en levende node Svend Fleuron (27); det er
ligesom den har e n svaghed for a t komme fo r h0jt
op, der er for megen musik i den , ingen omtanke,
ene begejstring; det er, som om den lil le grå fugl
må tage revanche for sin ubetydelighed og så beruser sig bort i sine egne melodier; har jeg ikke
kraft, har jeg i hvert fald stemmekraft. Kaj Munk
(7).
Oppe fra den blå lysfyldte himmel kommer en fin
musik af lrerker som en hel mrengde sprede kilder
oppe i det blå, herregud, det lille salige krre, der
spinder den som el telt af reterisk musik ud over
det lave magre land Johannes V. Jensen (28).
Sangen fra den klinger som fra spindelvrevsfi ne
strenge, der er sprendt fra himmel til jord Achton
Friis (29). Lrerkesang er som klokkeklang - og
sidst i juni hrenger fuglen dagen lang oppe under
himmelhvrelvingen og ringer for anden gang sil
bryllup ind over landet Svend Fleuron (30); som
snese og atter snese af s0 lvklokker hrenger lrerkerne oppe under den blå himmel og priser på deres
vis vårens komme Vagn Holsrein (31 ). Den, som
)ytter ti l lrerkens musik, synes at han bliver bäret
på sangens vinger lige ind i den lyse sommer Carl
Johan Elmquisl (2).
Endnu sang lrerkerne, så man ligefrem så trillerne
drysse som gnistrende perler fra himmelhvrelvet:
perler, der alle havde ens gamle hjerte til mål Erling Kristensen (32); den spi nkle lrerketrille, som
en fin regn af henrykkelse Karen 8/ixen (32a).
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Lrerkerne musicerer, med en lyd der ikke er en
tone men hvin, hvinet af meta) , m0triker der skriger. De mange lrerker oppe og nede, langt borte og
tret ved, det lyder som om himlen blev skruet fast
til horisonten med tusinde skruer, helt fast Magens Loremzen (33).
Lrerken h0res som en n0gle til låsen i himmerigs
rige Johannes V. Jensen (34). H0jt oppe i solens
klarhed sitrede lyset af fuglekvidder - eller var det
englene i himlen , der ikke kunne tie? Th0ger Larsen (35); - usynlige lrerker, et åndekor fra himlen ,
der sang af tusinde tunger Niels M0/ler (36).
Lrerkerne jublede som b0rn, der på e n ekstra feriedag ikke vil i seng Vilhelm Andersen (37). En
forunderlig jubel svulmer og brister i dens lill e
hjerte. Den må synge, blive ved og blive ved.
Danmark er så lille og vi e r kun så la til at holde
af det, ja men netop derfor, kvidrer den, må vi a lle
holde dobbelt af det, elske det st0rre, synge om
det, elske det inde rligere og h0jere for hver dag
der går. Ustandselig jubler og kimer den , ustandselig stiger den, den må til vejrs, h0j t op, stadig
h0jere for al ka lde på foråret og for al spejde efter,
hvor det dog bliver af og hvorfor det lader vente
på sig. - Lille grå Svend Tr0st deroppe, du beh0ver ikke at kalde på foråret, det er her, du har jo
selv sunget og ringet det ind med din forunderlige
milde, frydefulde kimen , du er jo selv foråret

Knud Poulsen (13).
Der findes vist ikke på denne vor klode nogen anden fugl , hvis Ougt har et så direkte sigte mod
himlen , - fra det lave mod det h0je, fra jorden op
til de lyse regioner, hvor en og anden selv i vore
tvivlende dage mener, at paradiset må vrere beliggende. Som en lille kimende, bevinget bjrelde står
den deroppe i usynligheden og ringer foråret ind.
F0rst ser vi de n ikke; så opdager vi den. Og nu er
der mange! De l0fter og srenker sig, stiger og daler;
de leger på solstrålerne - op og ned - som guldrebler leger på et springvand. Men ingen lrerke bliver
helt borte mellem skyerne. Den vender altid tilbage til sin gr0n ne mark. Under den a llersidste
dalen standser den sit spil. Som en faldende sten
slår fuglen ned i rugen ... Hans Har/vig Seedorff
(38).

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (39):
Gud lover jeg nu afal min magt,
at holde ha ns bud det er min agt;
årle opstande og si Ide til senge,
Guds tjeneste skal ingen mig aftrrenge;
efter min natur g0r og du så;
da evig glrede kan [må] du vel la.

Alt forst så vil jeg prise · den sm ukke lrerkes vise,
• hun er så frydefuld · og lover Gud så årlig [årle,
tidligt] , • det vi forsove dårlig, • når rnmt er frost
og kuld' H. Justesen Ranch 1630 (41 ).
Af majvisen: den lille lrerkes liflig klang · dig lover med majmånedssang (42); folkevisen Svend
Bondes Sp0rgsmål: hvad slår vel strerkere end
lrerkevinger små? [hjertet] (43).
Mere end nogen anden regnes St. St. 8/icher for
lrerkens sanger; han digtede bl.a. Den unge Lrerkes Forårssang (og sidestykket Den gamle Lrerkes
Forårssang), sammenlignede sig selv med fuglen,
dens n0j somme levned og beskedne stemme, der
ikke måler sig med de store sangeres, jf. hans
rimbrev til 8. S. lngemann (44): »Der er han selv!
Velkommen tusind gange · min yndling. Du som
over vintervange • t0r vrekke forårslyst. - Jeg h0rer lrerken synge h0jt udi himlen blå · og med sin
klare trille om vårens glreder spå«.
Thomas Thaarup lader i syngespillet H0stgildet
(1790) morgenlrerken synge på Frihedsst0tten ved
K0benhavn.
En musikus sinker på h0jen mit fjed: · i luften,
fast over mit hoved, · en lrerke der synger så liftigt
ned: · mig synes et: »Gud vrere lovet!« - · Dens
vekslende udtryk afblotte natur · er m er end min
kundskab om moll og dur. · · De toner er hjertets
uskyldige lyst - · o! lille lyksalige sanger! · Ej
krrenkes dit roligt folende bryst · af 0nsker, af
frygt eller anger; • Du stedse er glad i den lazurne
borg, • din gurgel har ikke en tone til sorg Niels
Han sen 1798 (45).
Velkommen igen, · du vårens profet! · Min syngende ven · påny jeg har set! · Så mangen en gang
• har du kvidret for mig: · til gengreld min sang ·
skal tone for dig. · · I et glredeskor · over marken
du svrever, · og begejstret du hrever · til 0jet ej
mer • under himlen dig ser, · men usynlige toner
• forkynder, at glad · til den eviges troner · du
bringer dit kvad · på din himmelgang Johan
Ludv. Heiberg 1811 (46).
H0rer du naturens morgensang · stige op til Gud
på lrerkens vinge? Fred. Schaldemose (4 7); lrerken
kun er en lille fugl , • kan lystig i sky sig svinge N.
F. S. Grundtvig (48); og aldrig slig en tone s0d ·
jeg h0rte over vange · som den, der over heden
l0d • i lrerkens morgensange. • Den slog så h0jt og
f10j så let, · som om med rugen den kun ret · på
heden havde hjemme N. F. S. Grundtvig, Jyllands
Pris (1817); og når aftenklokken ringer, · lad min
sang på la:rkevinger · stige ligervis! ( 1836), i Den
danske Salmebog nrevnes lrerkesangen i lire af
Grundtvigssalmer(l825, 1830, 1837, 1843).

Trcesnic af Vilhelm Pedersen til H. C. Andersens ,.Gaaseurten ".

Da vågner la:rken, dagens morgenklokke, · og
kalder på de andre fugleflokke Chr. K. F. Mo/bech
1852 (49). Hi st sang en lille lrerke · på det fattige
grnnt · sin ungdommelige trille · vemodigt, men
k0nt Christian Winther (50). Jeg vågned ved en
frejdig melodi · af lrerker, som fra kornets b0lger
sprang, · og sang i klare luft en morgensang, · Da
mens de s0dt i luften slå · jeg takker himlen for
mit 0re Adam Oehlenschläger, Langelandsrejsen
(1805); som morgenlrerken, når den sagte stiger ·
med kvidder fra en kornmark, men tilsidst · med
dristig flugt og strerke triller higer · bestandigt
jublende mod skyen hist Henrik Hertz 1832 (51 ).
Fra blomsterengen lrerken iler · henrykt i sin fryd
C. A. Lund (52); lrerken svang sig fra sin skjulte
rede, · lystigt l0d det, da mod sky den f10j , · sang
om grnnne mark og brune hede, · sang om bavtasten på ka:mpeh0j V. Esmann I 857.
Lrerkens sang velkommen b0d · unge vår i furens
forste smykke Schack Staffeldt 1796 (53); lrerken
synger våren ind · og stiger op på luftens trin · til
skyerne foroven Ludvig Bodtcher (54). Hvad synes du om · så h0jt i det blå? · hvem grelder din
vise? · vil sneen du prise · og visne strå? · · »Jeg
stiger så h0jt, • jeg skuer så vidt, • jeg ser, at den
kommer, • den liflige sommer · med snare skridt«
C. Hostrup (55).
H0jt i luften hang · den usynlige lrerke · som en
klokke og klang Christian Winther (56); h0jt i din
sky · svrever du, yndige fugl! · på din vinge, · i vårens ly · hrever du stemmen, mens harperne
klinge Mathias Winther 1817 (57). Lrerken · sang
s0deligt sin aftensang i skyen H. V. Kaa/und (58).
Lrerken synger glad, kun ved at synge Jens Smidth
1807 (59).
Og det er ved den blanke dam · at la:rkerne har
unger: · en dunet bold, der sprrenger sig · i gab
med rnde tunger Knud Wiinstedt (60). Lad os da i
ydmyg ro · lrerkereden linde, • fuglemoder, tryg
og god, • skaberens veninde. • Tillidsfuld på mar235

