Svaler, Delichon, Hirundo,
Riparia
Bedst kendt af vore svaler er den på undersiden og
halsen skinnende blåsorte, på unde rsiden hvide
LANDSVALE eller FORSTUESVALE, Hirundo rustica, med rustrnd plet over og under mebbet. Alm.
ynglefugl ligesom BYSVALEN, Delichon urbica,
der er ensfarvet blåsort med hvid underside, halen
er kun svagt indskåret, den hvide hale rod ses under fiugten. DIGESVALEN, Riparia riparia, yngler
kolonivis i selvgravede huler (grusgrave, lersknenter) i hele landet, den er mindre, har hvidlig underside og gråbrun overside med el bånd af
samme farve over brystet.
- Danmarks Dyreverden 8, 62-76.

Svale, fa:llesgermansk , a:ldre nydansk d.s. , gammeldansk (o. 1300) swala:, oldnord. svala; af germansk swalwon med usikker oprindelse. Som
persontilnavn Swala:, Swole, Svale siden 1300-t

(I); indgår måske i stednavnene Svallerup 13291T
Holba:k a. og Solmade 17751T Nustrup s. S0nderjylland (2); Svalerumpen 1801-43, lang smal rev le
ved Amager (3).
J ysk dia!. suvel. suel, sovel, sol (4); sole Anhalt,
Fyn, !Ern og 0havet (5).
Fa:rnerne: svala; Grnnland: tulugarnak.
BYSVA LE 17631T (6): hvidsvale 1763- 1890 (7) til
forskel fra rndsvale = forstuesvale; tagskcegsvale
1763-1852 og skorstensvale 1764 (8), rive Langeland 1764-1852 (9), r0gsvale 1829 ( I 0), k0bstadsvale, mursvale og hvidbag I 852 ( I I), blåsvale
Thy (12).
LANDSVALE: forstuesvale 17631T (13) bygger undertiden rede i stuehusejf. hussvale o. l 700fT(l4);
marksvale 17641T ( 15), ladesvale 1776-1852 ( 16),
skorstensvale 1784-1871 (17), bondesvale MSja:1land 1891 ( 18) »fordi den ses i bondens huse og
lader«; tagskcegsvale 1796 ( 19), sortbag 1852 (20)
i modsa:tning til hvidbag = bysvale; rndsvale 1890
(21 ), tagsvale Tistrup MJylland (22), blåsvale
Drej0 (23), klinnesvale SFalster 1894 (24).
DIGESVALE o. 17001T {25); k/int(e)sva/e 16221T

Landsvale med ve111ende 1111ger på 1agre11den. 8/0FOTO/ Art/rur C/rristiansen.
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(26), ribisk, ribitse o. 1700-38 (27), digesmutte o.
17001T (28), jordsmulle o. 1700 (29), bakkesvale
I 756 1T (30), jordsva/e 17631T (3 1), strandsva/e
17641T (32) bygger i strandskrrenter; so/bakke
1763- 1852 (33), gråsvale 1787 (34) jf. gråsole Th y
o. 1925 (23), m arksva/e Anholt 180 I (35), sandsvale 18521T (36), bakkeso/e l 852 (3 7), gravsva/e
1852 1T (3 7), Hansted 0Jylland og ved Fredericia
o. 1880 (38), bjerg(e)bakke(r), bjrerbak, bjergegraver, bakkegraver S0nderjylland, SJylland (39),
dysvat, disvat R0m0, Agerskov o. 1880 (40), digegraver Fredericia o. 1890 (41 ), gravbakker SJylland o. 1880 (38), baksmutter 0J ylland (42), den
brogede fug/ Harbo0re o. 1870 (43), hule-, hulsva/e og jordsulle SFyn (44).

Svalen i Gladsaxe kommunevåben.

I segl og våben for den langelandske uradelsslregt
Svale 1300-1600-t (45); den opadflyvende svale i
Gladsaxe kommunevåben 19481T symbo liserer
kommunens hurtige vrekst.
LITTERATU R: (I) 363 2.2, 1100-01 ; (2) 156 4 ,
493; 427 I , I 16; (3) 277 198; (4) 2 I 2c 3,660; (5)
464e 90; 571 532 ; 208 I 04; 450 I 04; 450 14; (6)
693b 1,629 ; (7) 693b 1,629; 439d 2 ,280 ; 179 248;
(8) 693b 1,629; 98e 74,80; 451 I 12; (9) 98e 74 ,80 ;
451 112 ; (10) 903 5.2, 157; (11 ) 451 11 2; (12) 388
(o. 1925); ( 13) 693b 1,629; ( 14) 579 H325; 451
110; 856 146 ; (IS) 98e 73; 451 110; (16) 582 34;
451 110; (17) 659 19 ,705; (18) 57 140; (19) 219
8,269; (20) 451 11 O; (2 1) I 79 120; (22) 599 29403;
(23) 388; (24) 160 19 04/ 30:833; (25) 659 3, 724;
(26) 434 2, 532; 451 11 3; 756 22 ,624; (27) 434
3,592; 903 5.2, 109; (28) 659 3,724; 769 45; 212c
I , 186, 188 (Thy, Vends.); 804 I , I 00; (29) 903
3, 172f; (30) 860 2 1; 423; 388; (31) 693b I , 629;
451 11 3; (32) 659 22,3 I 6; (33) 693b 1,629; 451
11 3; (34) 651 134; (35) 389 4, 52; (36) 451 11 3;
756 22, 624 ; (37) 451 11 3 ; (38) 794 2, 1885 ,
158; 12, 153; (39) 160 1904/27:2254 (1884),
3033,3059 (1884); 212c tb. 22,41 ; (40) 794 8, 47 ;
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2 12c 1, 186, 188; (41) 794 12, 153; (42) /69 1,241
(Ryomgård); 212c 1,42 (St0vring); 423; (43) 858
35; (44) 388; 160 1904/ 27: 1102 (1886); (45) 678
4 5 sml. 849b 26.
F'REDLYST LYKKEFUGL

Som oprindelige klippehulerugere er land- og bysvalens formering betinget af menneskets boliger,
de er derfor nreppe indvandret til landet for i jernalderen.
Bysvalen var forhen mere almindelig end nu ; det
hedder i en skildring af K.0benhavn o. 1850: »Den
byggede overall i fri luft, under gesimser, i po rtbygninger, over vinduer og gaded0re, og jeg tror
der var flere huse i K.0benhavn med end uden svalereder. Frederiksberg slot var så at sige en stor
sva lekoloni. Det var overall besat med reder - jeg
tror i tusindvis. Det så ud, som om den store,
hvide bygning var bombarderel med lerklumper ,
og betragtede man en sommerdag slottet i nogen
afstand var det indhyllet i en sky af fugle« (I ).
Bysvalen ska l vrere fl yttet fra byerne da man der
ikke mere holdt k0er og der var frerre fluer ( I a).
Svalen »kan roligt bygge sin rede, hvor den finder
for godt, thi den bringer velsignelse med sig, og
derfo r anses det for en svrer synd at forstyrre dens
ly« ( 1819 ; 2); »denne fugl er efter bondens fordom
en hellig fugl og må derfor aldrig forjages eller
0delregges« (MSjrelland 179 1; 3); det regnes for en
syndat g0re den fortrred ( 1763 ; 4).
Hvor svalen bygger rede bringer den lykke og fred
til husets beboere (5); »svalerne hrengte rede ved
rede på husets gav! og hen under taget, ret som
var her et lykkens bo« H. C. Andersen, Hvad
gamle Jo hanne forta Ite ( 1872). Slår svalen bo titter lykken ind, · den bygger i menneskets tanke og
sind (6).
Der va r enkelte, men megel få hjem , hvor svalen
ikke boede, og hvor det var umuligt at få den til at
bo , sk0nt de stakkels folk gjorde, hvad de kunne,
for at byde den en god redeplads. De huse varder
ingen lykke ved! (7).
Hvor der er svalereder kan lynet ikke slå ned og
antrende (Bjern ing S0nderjylland; VSjrelland; 8),
et sådant hus bnender ikke (Tvis MJ ylland; 9).
Fl ytter svalerne fra en gård eller el hus, forsvinder
lykken med dem (Mors; I 0). Om en nordfynsk
prrest forlrelles, at han lod de svalereder rive ned,
som i mange år havde vreret i hans forstue og over
indgangsd0ren, »dette blev en pind til hans ligkiste« ( I I).
At drrebe en sva le er en helligbrnde (Brnnderslev;
12); rrekker man ud efter den hellige fugl for al
fange den, visner armen (Odsherred; 13), ligeså
hvis digesvalen fl yver ud af hullet, mens man la-

ger dens reg (VJylland; 14). Svalen må ikke jages i
maj, så sker der ulykker for året er omme ( 15), tager man på en svale eller river reden ned spytter
fuglen i ens 0jne og man bliver blind (VSjrelland;
I 6).
0delregger man svalens rede 0delregger man sin
egen lykke og fred ( 17), ens fingre bliver krogede
( 18), man får dårlige 0jne ( 19), bliver blind eller
fnattet (Sjrelland; 20). En pige, som irriteret over
sva lernes kvidren rev deres reder ned , fik som
straf d0vstumme b0rn (21 ). G0r man svalen fortrred slår lynet ned i huset (I 9), det giver uheld
med kreaturerne (M0n; 22), de får skab (Horns h.;
14), man mister en ko (Strnby Stevns; 23).
LITTERATUR: (I) 165 3 , 1908-09,3 1; (la) 327
32; (2) 847 1, 140; (3) 57 140; (4) 155 7,371; (5)
847c 32; 464g ny rk. 2.1, 167; 878 178; 160
1906/ 46: 3,238 ,3 17,710 m.fl.; 794 7 ,1887 ,58; (6)
222 78f; (7) 7 8; (8) 160 1906/23: 3022 81925);
436c 87; (9) 160 1904/27:2481 ( 1884); ( 10) 160
1906/ 23: 1408 (1915); ( 11 ) 281d; ( 12) 160
I906/ 23: 1257; ( 13) 160 1904/ 30:34 1 ( 1890); ( I 4)

436 224; (15) 464/tb. 1, 146; (16) 160 1904/ 28:

282 (1884), 1904/27:335 (1884), 1904/ 30:
(1890); ( 17) 464g ny rk. 2.1,168; 436 223f;
1906/23: 3022 ( 1925); (18) 794 5, 1886,48;
1904/28:607 (1884); ( 19) 436c 87; (20)
4,1885 ,153 ; (21) 160 1906/ 23: 541; (22)
1904/27: 496 (1884); (23) 388.
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Svalen kommer den 4. april (0Sjrelland; I), når
den förste er kommet, kan man begynde al så byg
(Vendsyssel; 2); sva len rejser bort når den har set
den förste h0stak (3), sml. g0g s. 186.
Svalerne opholder sig så nrer menneskets huse,
fordi dets ånde udg0r en del af deres nrering (0Jylland, Sams0, S0sum Sjrelland; 4).
Latri nspanden skulle t0mmes på et for sva lerne
let tilgrengeligt sted, thi »de lader alt andet ligge,
som de ellers plejer at bygge rede af, hvis de kan få
latrin til det« (Damholm SSlesvig; 5).
Reden fores med hestehå r, og med et hestehår er
hver unge bundet tilden (Vendsyssel, ues0; 6).
Honningbien kan ikke fordrage svalerne ( 1634;

Frederiksberg s/OL var kendt for sine tusindvis af svalereder. Tra!snit i Th . Siersted: Danske Bi/leder fra Skole og
Hjem. 1897.

16*

243

7); der er fjendskab mellem svalerne og katten (8),
de driller den, og den d0r af at rede svaler (Assens;
9); man sagde om foråret: nu hvor svalen er kommet, bliver kattene magre (M0n; I 0), de så dårlige
ud i sva letiden ( 11 ), blev magre fordi de stirrede
på sva lerne og glemte at rede (0Fyn; 12).
Svalerne ligger om vinteren i dvale på s0ernes
bund ( I 3), »fiskere har trukket dem op i hobetal ,
sammenf0jede som en bold, og hver med lidt grres
i nrebbet; de er da d0de, men når de kommer i en
varm stue får de liv«(l634; 14):
Min krere husfugl, du lille sva le,
din tid opvrekker dig af dvale.
Kom hjem , min lille grest,
nu vi! vi synge og kvidre sm ukt
og drive tilsammen vor lyst og tugt,
det rette hjem er bedst.
H. Justesen Ranch 1630 ( I 5).
Hvor er du henne den vinter så lang?
Har du en anden som mer måske,
medens vi her har frost og sne?
Har du et andet lyststed der,
mens vi har byger og storme her?
Eller mon sover du vinteren hen
for at opvågne med våren igen?
St. St. Blicher, Trrekfuglene ( 1838).
En efterårsdag sidder sva lerne tret ved bredden af
en s0 eller mose. Pludselig lregger de sig på ryggen ,
basker med vi ngerne, glider ned langs sivene og
synker til bunds ( 16). De sretter sig på siv eller tagrnr, den ene oven på den anden, så de med dette
tynges ned under vandel (17), de bider sig fast i
grresset, og med det kommer de ned i et t0rvehul
(18).
De ligger i dvale i s0ers, dammes, mosers dynd eller under tuer ved s0en ( 19) hver med et blad eller
strå i nrebbet (20), sml. lrerke s. 227; de ligger på
ryggen med udslagne vinger, og vender man dem,
d0r de ($ams0; 21 ), i en lang rrekke med hovedet
under den andens vinge (22); for at kunne leve under vand har de forvandlet sig til tudser (23). I
klart vejr og stille s0 kunne man se dem på bunden, drenge havde endog h0rt dem pippe (24).
Et par mrend på SFalster så årets forste svale den
28. marts 1884; »den sad og glattede sig og strng
mudderet af sig, sagde de, for den så våd og snavset ud som den lige var krnbet op af mosen« (25).
En slags svale, som på Anholt blev kaldt sydestfi1g/en, f10j kun med syd0stlig eller nordvestlig
vind og lå ellers i dvale. »En reldre mand fortreller, at han engang fandt en sådan livl0s sva le og
tog den hjem. Lrenge lå den på bordet, men så gik
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vinden om og den blev levende, f10j mod vinduerne og ville ud« (26).
Det var på Fej0 den alm. antagelse, at svalerne
overvintrer i hule trreer (27). De kunne også overvintre i kirkemure (NVSjrelland; 28) og sandbanker (29). »Min oldefar sagde han havde fundet
svaler i dvale, når han ryddede trreer lå de i mosset ved roden« (Vilstrup S0nderjylland; 30). De
kunne også hrenge under tagrygningen (Viskinge
VSjrelland; 31 ); en kone fandt på loftet svaler liggende i en sredekurv, »så mange som en halv
skreppe, der ville have vi nterkvarter her; de var i
dvale, og hun kunne rage imellem dem med hrenderne; så bar hun dem ud i solen, og de kom tillive igen og f10j en efter en« (32).
»At slige fabler savner enh ver videnskabe lig berettigelse beh0ver nreppe at bemrerkes« ( 1852;
33).
Jeg tror trods alle lrerde på sva lens drnmmetid.
Så skju lt den bor i mosen, til vårens hånd så blid
med alle klokker blå på marken ringer.
M. Rosing 1875 (34).
LITTERATUR: (I) /60 1904/ 30: 511 (1883); (2)
160 1904/27:1201 , 1206 (1882); (3) 794 5, 43; (4)
794 5, 44; 160 1906/ 23: 83 ( 1891 ), I 904/ 30: 2224
( I 885); (5) 160 1906/ 23: 3287 ( I 943); (6) 464/ tb.
I, l47 ;202c2, 35 og202d2 , 122; (7) 940b;(8) 160
1904/27: 336 (1884), 413 (1881), 817 m.fl.; (9)
794 4 , 1885, 153; (10) 160 1906/23: 627; (1 1) 794
4 , 1885, 153; 725 558; (12) 160 1904/27: 1126
(1884); (13) 444 15110 1762; 439d 278f; 322
51-55; (14) 940b 24 efter Henr. Rantzau slutn.
1500-t; (15) 702 356; (16) 245 B 1,8; (17) 160
1904/27: 2224 (1892), 2331 (1879); 794 2,1884,
158; 281d( l 88 l); (18) 160 1904/ 30: 2288 (1892);
(19) 794 5,43, l 56;464ftb. 1,146; 785188;(20)
160 1904/27: 2304 (1885); (21) 160 1904/ 30:
2 157 (1886); (22) 160 1904/ 27: 6 (1888); (23)
782q 63 ; (24) 160 1904/ 27: 2224 (1892), 2694;
(25) 160 1904130; (26) 464e 113; (27) 160
1904/27: 769 ( 1879) sml. 794 4 , I 885, 152 (Horns
h.); (28) 160 1904/27: 233,235,335 (1884); (29)
160 1904/ 28:1172 (1892); 464/tb.l,146; (30) 160
1904/2 7: 3013 ( 1886); (31) 281 d ( 1879); (32) 464 g
2, 265; (33) 451 11 3; (34) 744 I 8.
FORVANDLINGSSAGN OG STEMMETYDN INGER

En tjenestepige stjal en saks fra sit herskab, men
benregtede det og sagde: »Jeg så den ikke! Jeg fik
den ikke!« Som strafblev hun omskabt til en fugl,
der sidder under taget og kvidrer: Jeg så den ikke,
jeg fik den ikke! ( I 8 I 9 ; I). Som sypige stjal hun en
lille red klud og en saks, da fruen spurgte efter

Tyvag1ig ljenes1epige m odw ger ,.En irellesa!lle!se". M aleri af Viggo J ohansen, 1882.

dem sagde pigen: »En r0d klud og en saks, en r0d
klud og e n sa ks, det så jeg a ldrig!« Hun b lev til
forstuesvalen, hvis ha le ligner en oplukke t saks,
en r0d klud kom til a t sidde på he ndes hals, og
med ovennrevnte rem se fo rsi kre r hun sta dig sin
uskyld (2); hun synger: en r0d klud og en sa ks? de t
ve-ed G ud, det ve-ed G ud , de m ha r j eg a ld rig, a-aa ld rig set! (3)- de t sidste fre msagt hurtigt.
En stolt og knibsk tjeneste pige gik a ltid med m0rkeblå sil kekj ole og hvidt helt ned over brystet.
Hun stjal fra frue n et n0gle syt råd, en nål og en
saks, og fore holdt tyveriet sagde hun , at var det
sandt, 0 nskede hun a l bl ive til en fugl. N u fl yver
hun omkring som den m0 rkeblå la ndsvale m ed
hvidt bryst, hovedet er ga rnn0gle t, d et spidse nreb
ligne r e n nå l, de n kl0 ftede ha le en sa ks, og så
lrenge verde n stå r ska l hun synge: frue n beskyldte
m ig for, a t jeg havd e stjå let nå l og tråd , nå l og tråd
og e n bitte saks! svell e, sva ler, ski, svet! - nå r fuglen fl yve r siger m a n: den syer m ed s0lvsaks og
guldn0gle (Yendsyssel; 4).

En he ks stja l et n0gle r0dt garn og e n saks. Husets
fol k l0b efte r hende, og hun stak n0glet unde r hagen , saksen bag i sin kjole og forvandlede sig til
sva le n m ed r0d strube og saksformet ha le (Krer h.;
5).
»Jeg var enga ng hos e n skrredde r og skulle lrere at
sy-y! Han skyldte mig for at j eg stja l en sisara
[saks], et silket0 rkl rede, et violet fo rklrede! J eg va r
[e lle r:er] så fri , så fri- i-iii! e lle r: skam ska l de n fä,
som har ta'et!« (Bo rnho lm ; 6); vio let forklre',
silket0rklre'! så fint, så fint , så fint (Bo rnho lm; 7).
Ha r j eg stjå le t j e r sa ks? (hurtigt) har jeg stjålet jer
saks? (la ngsomt) ka n I bevis' det, kan I bevis' de t?
(MSjre lland; 8); hvor e r min saks, min synå l, min
syt råd? (NSjrella nd ; 9).
Pigen tjente hos Jomfru M a rie, stja l he ndes saks
og e n r0d klud (e ller sypude), blev til en svale og
sy nger nu: Marie skyldt' mig for a t ha' stjålet he ndes sejsersavs [saks m ed hå ndtag som to 6-ta l] og
hendes r0d ' klud - jeg så 'en a-a-aldrig! ( I 0); jomfru Liske n [E lisabeth, krelenavn til sm å piger] hun
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