have taget fejl af årstiderne, som gamle duknakkede koner med nrebbene som !ange nreser stikkende
ud fra fjerenes grå sjaler står de to sovende hejrer
Erling Kris1ensen (9). [De] stod i timevis ved mosebredden i dybe tanker, ofte i de mrerkeligste stillinger. De kunne begge stå på et ben med hovedet
trukket ned mellem skuldrene og nrebbet lodret i
vejret så de lignede vingel0se jetflyvere Kelvin
Lindemann (10). Sindigt passer den sin dont og
spankulerer af i !ange, afmålte sk ridt. Dens store,
tilsyneladende så tunge krop vugger over de gr0ngule, sti lkede ben, den korte brede hale mesten
kremmer vandoverfla den, mens den trinde, armlange hals er i idelig bevregelse og retter det d0rkformede meb som en floret ud i de forske lligste
angrebsstillinger Svend Fleuron ( 11 ).
Gl. danske dyrerim o. 1460: Efter fisken i vandel
kan jeg fare · med mine ben, dog [selv om] de er
bare; • jeg siger på min tale så: • intet uden umage
kan man få ... Ej kan jeg b0jes i vidjekurv, · min
stjrert mig folger til freste og borg ... ( 12).
Der kommer hejren i b0lgeflugt, · velkommen
skal han vrere! • Rigtignok synger han ikke smukt ,
• har ingen sk0nne fjere. · Rigtignok har han et
slet renomme · for vfsse tyverrenker. · Fiskeren
vi l ham n0dig se, • kun på hans d0d han trenker
St. St. Blicher ( 13).
Hejren [svinger] sig nordlig op, pl0jer · luften
med sit hårde nreb · som sablen glider ud af skeden · og blinker b lrendet i dagens skrer; · står på
rol ige !ange vinger over · lyngen i lige flugt mod
stranden. · 0 , alt for fine, fortumlede hejre, · du
fr0ernes skrelmske morder. Axel Salto ( 14).
Og jomfru Hejre, tanten , · der tripper om så sippe!, sart Karl Gjel/erup ( 15).
H0jnordens hej re - kongelig · du kredser over vårens vig • srert saga- lig. · · Du h0rer til i Nordens
hus. • I dine blågrå vingers brus · er sagasus K. L.
Kristensen ( 16).
St. St. Blicher, Hej ren (17); K. L. Kristensen , Hejren (18), Der kredser et par hejrer (19); Hans
M0lbjerg, Trenksom hejre (20).
LITTERATUR: (I) 248 2,222; (2) 222b 80; (3)
16c 150; (4) 402 60; (5) 891 73; (6) 248c 1,43-45;
(7) 625b 84,89f; (8) 248c l ,43f; (9) 465 18f,105;
(10) 52146f; ( 11) 222) 14; (12) 104 l04f; (13) 69b
43; (14) 758 13; ( 15) 274 51; (16) 467e 54f; (17)
69b 43f; ( 18) 467e 54f; (19) 46 7d 27; (20) 587d
58f.

2 Folk og fauna

Rvrdrum med store dununge,. 8/0FOTOl /b Traplind.

R0rdrum, Botauris stellaris
R0dbrun , hejrestor fugl med m0rke pletter og striber, ben og hals er kortere end hejrens. Den holder sig skj ult i r0rskove, stemmen h0res om natten i yngletiden.
R0rdrumm ens knogler er fundet fra yngre stenalde r (I), og den var tidligere ret alm. i Danmark;
nu h0rer den til vore sjreldne ynglefugle, bestanden e r nreppe over tredive par, hvoraf de fleste
yngler i Vejle rne NJylland og i S0nderjylland. Totalfredet 1922.
- Danmarks D yreverden 6, 57f.

Rerdrum, ga mmeldansk d.s., også stavet r0rdromme, -drump, -drnm; forledd et er (tag)rnr efter opholdsstedet, efterleddet lä nt fra middelnedertysk,
o ldh0jtysk har röredumbil , som efte rligner fuglens pauken i yngletiden (2) jf. drumme ' frembringe en dyb , hul lyd'; »når denne fugl stikker sit nreb
ned i rnrene giver den en stor drom og lyd frasig«
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( 1563; 3) sml. nedenfor. Fejlagtige tolkninger af
navnets efterled: »Af dens ophold imellem rnr og
dens skrig, der har nogen lighed med alarmen af
en tromme, har rnrdrummen sit navn« (1809;4);
»navnet skal stamme fra , at fuglen er så 'dum', al
den såret sretter sig til modvrerge i stedet for at
flygte« (5).
Rorhejre 1829 (6), r0r1romme Sams0 (7), kofi1gl
Sjrelland (8), stemmen kan minde om et kobrnl jf.
sumpokse (9); kropfugl ( I 0).
LITTERATUR: (I) 548 47 ; (2) 626 320; (3) 659
18,224; 389 4, 1801 ,5 1; 436 219 (Fyn); 57 139
(MSjrell. o.1790); (4) 439d 309f; (5) 2 I 2c 3,126;
(6) 903 5.2, 165; (7) 160 1904/28:352; (8) 388: (9)
516 44; ( 10) 434 2,637.
STEMMEN

Nreppe nogen anden af vore fugle er omgivet med
så megen mystik som denne. Både dens skjulte
levevis, ugleagtige flugt og ejendommelige
slemme, der meget ligner en tyrs brnlen, har bidraget hertil A. F. V. Seier (I); folk var bange for
denne mrerkelige fugl , der ikke alene havde en
slemme så kraftig som et pattedyrs, men oven i
k0bet havde valgt natten til at spankulere rundt i,
og som ... når man endelig m0dte den nrermest
lignede et sp0gelse lngva/d Lieberkind (2).
R0rdrummens slemme skabte sagn om åmandens
k0er, der brnlede af lrengsel efter igen at komme
på land (3). I gamle dage boede på Aggersborggård
ved Limfjorden overfor L0gst0r en herremand
Mads Spejser. Han var en streng husbond og ubehagelig nabo og ilde lidt i alle måder. Han fik derfor ikke fred i sin grav. Hans ånd farer som en stor
m0rk fugl over egnen, flyver med lydl0se slag af
de store vinger og udst0der rnrdrummens hrese
skrig (4).
Hannens stemme blev også i midten af 1600-t
sammenlignet med en tyrs brnl (5); »med nrebbet
stukket ned i vand, dynd, jord eller ... i et rnr udst0der den et brnl so m en tyr, hvilket kan h0res
langt borte« (1655; 6); det lyder »som brnlede en
tyr ind i et jernrnr« (7); stemmen minder om en
uvan tyrs brum men (8) eller om parringsbrnlet fra
en okse (9).
Lyden frembringer fuglen med nrebbet stukket under en vinge ( 1802; I 0) eller ned i vand ( 1809; 11 ).
R0rdrummens dumpe slemme h0res »som om
den råbte i t0nder derude fra de vådeste vidder,
Rordrum mel/em 1agrer. 8/0FOTOl!b Trap-lind.
Overfor: Afie11s1emni11g. Joakim Skovgaard i .. Ellens
Versebog", 1946.
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som kob0jer viser de vej for, hvor mosefuglen
endnu roligt kan slå sig ned« ( 12); dybe toner fra
en fjern klokkeb0je (13), et tågehorn (14), »hult og
brummende som kom det ud af en t0nde« (1796;
15), som når vinden tuder i en t0nde (Veders0
1892; 16): r0rdrummens hule t0ndelyd, den sjre ldneste lyd i Danmark Ole Vinding( l 7); en srer, hul
r0st omtrent som en fjern dampers tuden eller
som den lyd, der fremkom, når man som barn
pustede i den tomme sodavandsflaske Svend
Kaulberg ( I 8), blot meget mere kraftig og mere
vell ydende ( 19).
Fuglen råbte »gå te [till, gå te!« og lokkede så ledes
kreaturerne i t0rvegrave (VHanherred 1892; 20).
Talemåde: der er ome [kraftig r0st] i ham som i en
r0rdrum (21 ).
Ude i fjordens urskove af r0r og siv slog rnrdrummen sin tamtam Kaj Munk (22). En underlig
langtrukken lyd. Som en dyb og stille bastone stiger den gennem aftenen og breres ud over vangene. Det er r0rdrummens pauken, denne lyd, som
de frerreste kender undtagen fra de ga mle digteres
vers ... Den er så ubeskrivelig og kremedansk. Det
er, som h0rer den med herude i fjorden og de
milevide engdrags aftenstemning. Mangelfuldt
ville det vrere, om den tav. Den er fortryllelsen
midt i fortryllelsen. AI vårnattens s0dme og tryllende kogleri dirrer gennem dens tone og srenker
sig gennem den dybt i vort sind J. Bjerg-Thom sen
(23). R0rdrummen sidder iblandt de rnr, · han
mon ' jo ingen vrede g0r', · brummer kun s0delig
Hieronymus Justesen Ra nch 1630 (24).
I natten vemodigen brummer · r0rdrummens
klage fra tågede grund (a); h0r! · hvilket suk! det
hrever sig og d0r • Jig en basunes i s0ens hvislende
r0r (b) St. St. Blicher (25). Der bor en sjrelden fugl
i Danmarks have: · den sang med r0rdrum-r0st
ved krempegrave B. S. lngemann (26).
I mosen danser alferne • m ed strågule hår, · mens
r0rdrummen pauker · og nattergalen slår. Christian Winther (27).
Den er dunhammerens store br0ler, r0rjunglens
lur ... er for r0rskovene, hvad natravnen er for hedeplantagerne: nattens mystik og nattens stemme
... i de lyse nretter pauker den sine urtidstoner ud
over de dampende moser Ib Paulsen (28).
St. St. Blicher, R0rdrummens s0rgesang (29),
R0rdrummen (30).

51 2/5 1952 (Hans Hvass); (14) 151 6 ,57; (15) 2 19
8, 1296; (16) 160 1904/ 30: 2542; (17) 9/0d 139;
(18) 438d 84 sml. 255 8,1935, 72; (19) 158
17,1943, 99 (Carl Stampe); (20) 160 1904/28:
1321 (0sl0s s.); (21) 903 4.3 , 1826, 71; (22) 583d
344; (23) 63 12; (24) 702 347; (25) a 69d 1,212 ; b.
69b; (26) 386d 4.8,24 I ; (27) 9 I 2b 42 sml. 99; (28)
449 69,76; (29) Skytten på Avnsberg (1836); (30)
Trrekfuglene ( 1838).
VARSLER

Af fuglens lavere eller h0jere flugt si utter bonden
sig til en våd eller t0r sommer (MSjrelland o.
1790; I); anbringes reden h0jt kan der ven tes en
våd sommer (2).
Man håber på et godt, frugtbart år, når r0rdrummen tidligt lader sig h0re ( 1794; 3).
Når rnrdrummen tuder, brummer i rnrene eller
klager sig kommer regn og blrest (Jylland; 4),
SFyn (5).
Lige så mange brnl eller drum man h0rer i trrek,
lige så mange knre (led) kommer der på bygstråene
(0M0n; 6), så mange fold giver byggen (Fyn,
Nrestvedegnen; 7), så mange dalere kommer srederugen til at koste det efterår (Tarm o. 1850; 8). En
gammel hyrde kom meget rengstelig hjem fra marken og sagde: Nu får vi d0d og dyrtid, for jeg har
h0rt redrumbi give tre st0d (0Fyn; 9).
H0res fuglen drumme eller tromme i lrengere tid
vars ler det krig (VJylland, Sams0 , Langeland; I 0).
Kl0erne blev, indfattet i guld eller s0lv, brugt som
tandstikkere ( I I).
LITTERATUR: (I) 57 139; (2) 777g 215; (3) 882
7,32 1; 882c 16 ; (4) 464/tb. 3,150; 160 1904/27:
2366 (Gårslev v. Vejle, 1879); (5) 160 1904/27:
1076 (Håstrup, 1884); (6) 160 1906/23: 324 (Borre, 1932); (7) 138 22; 388 (o.1880); (8) 160
1906/23: 2576; (9) 160 1904/ 30: 1103 (Lakkendrup, 1883); (10) 436 2 19 (VJ yll.); 160 1904/28:
352 ( 1886); 28/d 1884; (1 1) 516 44.

LITTERATUR: (I) 785 57; (2) 515 Fugle I , 399;
(3) 254 29/ 3 1932; (4) 169 3, 1930-31 , 11 7-19; (5)
516 44; (6) 776 1,29 jf. 219 8 , I 796, 1296 ; (7) 255
8, 1935, 7 1; (8) 707b 135 ; (9) 162 nr. 10,1953; ( 10)
418 2 15; (11) 439d 309; ( 12) 421 27/6 1954; (13)
2•
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