
siger, jeg har taget hendes tråd, hendes silk' og 

hendes saks, men jeg har aldrig set dem! (Brande

rup S0nderjylland; 11 ); Jomfru Marie har mist' en 

red klud og en saks, inte tog jeg den, inte tog jeg 

den! ( 12); Marie, Marie, du skyldte mig, du 

skyldte mig, men jeg tog virkelig ikke din saks! 

(Anholt; 13). 

F0r var jeg mutter Maries vuggepige, vuggepige, 

men så beskyldte hun mig for at jeg stjal hendes 

sypude, nål og saks, og det gjorde jeg slet inte, 

inte, inte! (Melby ved Frederiksvrerk; 14); Jomfru 

Marie, Jomfru Marie hun skyldte mig for jeg tog 

hendes s0lvnål, hendes s0lvsaks, men jeg tog det 
aldri-i-ig! (NVSjrelland; 15); jeg kender Marie, 

forbandede pige, hun skylder mig for jeg har taget 

hendes nål, en saks og to rede klude, det ved Gud, 

jeg har aldrig set dem! (Falster; 16); jeg har kendt 

Marie som barn og pige, og hun har skyldt mig 

for, at jeg har stjålet hendes nåle og rede klude, 

men hvis det er sandt, så ville jeg 0nske, at min 

hals var rnd og min hale sulet, sulet, sulet! [kl0f

tet] (R0dbyegnen; 17); Jomfru Marja, Jomfru 

Marja gav mig sisara, silkesrerk, en silkek lud om 

halsen og en saks i min gump! (Bornholm; 18); jeg 

har en silkeklud på mit brys! og en saks i min 

gump, den har jeg stjålet fra Jomfru Marie, vist, 

vist,vist! (Bandholm; 19); Jomfru Marie kan jeg 

takke for min saks og min rede klu-u-ud! (0M0n; 
20). 

»Om foråret , når svalerne var ankommet, kom 

min far al tid ind og hentede os b0rn, vi skulle ud 

og h0re, hvad svalerne havde at fortrelle om deres 

rejse. De sad så vigtige på hanebjrelken, vippede 

med ha lsen, nikkede med hovedet, og så l0d det 

bestemt som de sagde: Sidste gangjeg var her, her, 

var disse lader fyldte med Herrens pris og rere, 

rere, og nu er <ler ikke andel end rendekrellinger og 

spindekrellinger og mange nere, nere!« (Munke

Bjergby; 2 1 ); rendekrellingerne gik omkring og 

spandt på gårdene, sidstnrevnte hjalp til med vrev

ningen (spindekrelling kan også betyde edderkop). 

Svalen sagde om foråret: i fjor da jeg var her, her, 

da var alle huse fulde af Guds rere, rere,'men i år 

er her ikke andet end spindekrellinger, rendekrel

linger, spindekrellinger, rendekrellinger, dididela 

didela da-da!- da vi rejst' da var <ler foder og korn 

at lev' af, al lev' af, nu er <ler ik' and't end m0g og 

skidt og skiid og skiid på (22); da vi n0j var lader

ne fulde, men nu er <ler intet igen, svit, svret, svit, 

svret, det er redt, det er vrek! (23). 

Da jeg ud n0j , da var alle hus' og lader fuld', da 

jeg igen kom, da havde den li lle kone fra Timmer

land redt alt udsvittet og udsvattet, svit svat, svit 

sval svirre! (MSlesvig; 24); som jeg sidst var her 
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var huse og lader fuld ', nu er det opredt og vrek

skidt, svit, sval , svirre! (Ange!; 25); dengang jeg 

drog af, da var Jaden fuld, dengang jeg kom igen 

var <ler både udredt og udskidt, sk vit, skval , skver! 

(S0nderjylland; 26); i fjor, da vi drog herfra, da 

var husene så fulde, at vi ikke kunne sidde ved a? 

/ah/ [bjrelken]; i år, da vi kommer igen, har de for

bandede kvind' ripset og rapset, ripset og rapset 

det hen! (Egtved; 2 7); den tid jeg drog hen, den tid 

jeg drog hen, da var alle huse huse huse fuld ', men 

nu jeg kom igen, men nu jeg kom igen, da er det 

skidt og skvattel hen, det er skidt og skvattet hen 

til spindkvinder, til spindkoner, til spindkoner! 

(Herning; 28); dengang vi rejste, da var laden fuld 

af frn og korn, men da vi kom igen var det ene 

slidder-sladder, slidder-sladder, svit! (VHanher

red; 29); den gang jeg rejste var <ler sm0r og ost og 
kag', dengang jeg kom igen var <ler opredt og ud

skidt, sveller svaller ski-i-i med ko, med kalv, 

med kvi-i-ie! (Yendsyssel; 30). 

Når jeg rejser bort, er husene fulde af korn og alt 

godt, når jeg kommer igen er det redt og drukket, 

skidt og spottet og gået til spind-kvinderne! (Lak

kendrup; 31 ); i fjor , da jeg rejste herfra, var <ler 

fuldt af st0v og skidt, skidt! (SFyn; 32); da jeg sidst 

var her, da var husene fulde af Guds rer', men nu 

er det gået til skvidde skvidde skvadde skvadde 

skvidde skvadde skvadde bare gamle krellinger! 

(Humble Langeland; 33). 

I fjor jeg var her, i fjor jeg var her, da var <ler korn 

i krerne, da var <ler korn i krerne, i år jeg kommer, 

i år jeg kommer da er <ler ikke engang skidt i he

sternven - nreh! (YSjrelland; 34); da vi rejste bort, 

da var lo og lade fulde, nu vi er kommet igen, nu 

er de ganske tomme, for krellingen opsvirer, for 

krellingen opsvirer for vi ved det, for vi ser det, 

for vi bor i enden, for vi bor i enden! (Egebjerg s. 

Odsherred; 3 5); da jeg n0j bort, da jeg n0j bort var 

alle huse fulde, da jeg kom igen, da jeg kom igen 

var <ler skik på hver en smule! (Stevns; 36); i fjor 

jeg var her, da var laderne fulde af korn og krerne, 

krerne, krerne, men i år jeg kommer så er de 

opredt, udskidt og ilde fordrervet , fordrervet , for

drervet! (Tostrup 0M0n; 34). 

Andre stemmetydninger: I trenkt' vel , jeg var d0d, 

I trenkt' vel jeg var d0d, men såmrend var jeg ej! 

(Sundeved; 3 7); jeg har vreret så vidt, så vidt, så 

vidt vidt vidt! (Stavning V Jylland; 38); så vidtog 

så bredt, så vidt og så bredt og over alle !ande! 

(Vellev MJylland; 39); vi har vreret så vidt vidt 

vidt, vi har vreret i Sveriges rige! (Horsens); nu har 

jeg vreret så vidt, vidt, vidt - i Norge og Sverige så 

tit tit tit! (Tarm; 40); tit har jeg vreret i Jutland, 

Jutland, svenska kongsrige, stik din tunge i min 



Vignet afKnud Larsen til 8/ichers,, Trcekji1gle11e", 1894. 

ende, vrite vrite vrid! (B0vling VJylland; 37); når 

den sidder på tagrygningen plirrer den polisk med 

0jnene og synger: pigerne pisser på deres bare 

sa:rk, så vrier de, så vrier de! (MSja:lland; 41 ). 

Svalen var engang en tyvagtig pige (s. 244tl) og 

beskylder nu alle for at stja:le med skriget »ty-vit, 

ty-vit!« (SJylland; 42); den siger til ga:rdesmutten, 

som skjulte sig i et krat (s. 308): vil du hit, vi l du 

hit! (43); den siger drillende i flugten til katten: 

kjikop [kip op], kj ikop! (Bornholm; 43a). 

I H. C. Andersens eventyr Ka:restefolkene (1843) 

sp0rger svalerne en bold, som farer forbi reden 

»vi! De, vi! De?«; i Isjomfruen ( 1862) synger de 

»vi og I og I og vi!«. 

Da Jesus hang på korset råbte svalen »sval ham!« 

og den kom derfor til at hedde svale (44). 

Pebersvendene bliver efter d0den til svaler (Skan

derborgegnen; 45). 

Svalen er afbi ldet i en skabelsesscene på kalkma
leri fra o. 1400 i Vester Broby kirke. 

LITTERATUR: (I) 847 1, 141; (2) 464g 2,264; 

160 190/ 27: 19 ( 1886); 794 1, 1884,91; (3) 464g 

2,264; 51 24/ 3 1955; (4) 286 121f; 281d (1881); 

(5) 131 189 (1855); (6) 794 4, 79; 263 1,1929,35; 

785 188; (7) 458 100; (8) 794 9,2 13; (9) 436c 87; 

(10) 464 6, 300; (1 1) 837 1,1924,36; ( 12) 160 

1904/27:363 (1881) sml. 464) 203 (Bornh.); (13) 

464e 90, 113; (14) 160 1904/27:5 1 (1886); ( 15) 

794 2 , 9 I; ( 16) 794 6, I 89f (Falster); ( 17) 794 5, 

77; (18) 85 1, 1906,181 ; ( 19) 160 1904/27:768 

(1880) sml. 785 188 (Bornh.); (20) 388 ( 1934); (21) 

160 1904/ 27: 378 (1884); (22) 464) I 13, 202; (23) 

281d 24; (24) 837 3, 1926-27, 123; (25) 464) 203; 

(26) 160 I 904/ 27: 30 19 ( 1883) sml. 464 9 ,83; (27) 

160 1904/30: 2344 (1884); (28) 464) 202; (29) 

489b 86 (o. I 890); (30) 794 7,227; (3 1) 464) I 13 

sml. 794 4, 160; (32) 794 4, 78 ; (33) 255 4, 193 1, 

I 75; (34) 388; (35) 160 1904/ 30(1883); (36) 671b 

23; (37) 281d (1883); (38) 160 1904/ 27:2559 

(1879); (39) 160 1904/ 23: 1855 ( 1923); (40) 794 5, 

77; (4 1) 387 17; (42) 160 1904/ 27: 236 1 (1882); 

(43) 794 2, 3 I ; (43a) 794 4, I 53; (44) 160 I 904/ 28: 

I 13 1 ( 1883); 464g ny rk. 2, 166; (45) 794 5, 

1887,157. 

VARSLER 

Svalerne kommer som regel i stormvejr, »så bla:

ser svalerne op« siger man (Horsensegnen; I). 

Når svalen kommer den sorte, · så er vinteren 
borte (Hobroegnen; 2); kommer den i februar, får 

vi et strengt forår, men sommeren bliver varm 

hvis den kommer f0rst i marts el ler april (K0ng 

SFyn; 3). Svalen kan ventes til korsmisse 3/ 5, 

kommer den otte dage for må der ventes en kold 
som mer (4). 

Flyver svalerne om efteråret hurtigt sydpå, bliver 

vinteren streng (NFyn; 5). 

Flyver svalerne lavt over ka:r o.a. vande, så bugen 

eller vingerne rnrer vandet, kommer der regn eller 

storm (159 I , 1648; 6): når svalen i vand med vin

gerne slår, · en regn at komme bliver du va'r 

(Tryggelev pastorats kaldsbog I 58 I ; 7); 

Det er forunden bedrageri vist og sandt, 

at når svalerne fl yver på vand 

og med deres vinger der udi slår, 

en stor regn vi visselig får ( 1744; 8). 

Når svalen sine vinger mod jorden daske · vil 

man snart h0re regnen plaske (Lynge NSja:lland; 

9). 
Det siges over hele landet, at fl yver svalerne h0jt, 

bliver vejret t0rt og smukt, men der kommer snart 

regn eller b la:st hvis de flyver lavt ( I O); ligeså når 

de flyver na:r til mennesker og plasker i vandel 

med vingerne ( I I); 

flyver vi ben mod jorden og svalen mod sky, 

så kan du gemme din paraply 

(Uggelhuse ved Randers; I 2). 

Når svalerne flyver frem og tilbage foran en, kom
mer der bla:st, men svitter de frem og tilbage over 

husrygningen, får vi regn (13); fl yver svalerne i 

store flokke går det mod uroligt vejr og regn (14); 

g0r de megen st0j ved stranden varsler det uvejr 

( I 5). 
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Sva/er sam/er sig til trakket. Tegning af Knud Larsen i 
Chr. Richard!: Vart Land, 1889. 
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Flyver en svale ind i stuen vars ler det bryllup ( 16); 

en svale titter ind til jer fra taget; · hvo ved, en 

krereste måske han spår. Henrik Henz 1833 (17). 

Hvis årets forste svale 0yver imod en, får man 

modgang; med en: medgang (Gjern 0Jylland; 18). 

Pikker en svale på et vindue er det et d0dsvarsel 

( 19); bygges reden over en port skal et lig snart 

breres gennem den (Vonsbrek S0nderjylland; 20). 

»Det er just ikke kam for frernboerne at se denne 

fugl, thi man tror her, at den er d0dens forbud ; en

ten skal der komme smitsom og d0delig sygdom i 

landet, eller også, hvor den 0 yver over hustagene, 

skalder af samme hus snart udba:res et lig« ( 1800; 
21 ), 

En hvid svale varslede krig, og man pr0vede at 

skyde den (22). 

Bygger svalepar rede i stalden varslcr det , at man 

snart skal have stalden revet ned (Sir V Jylland, 

Salling; 23). 

Man måtte ikke så byg for svalen var kommet 

(Bornholm; 24), og man skulle kline vregge når 

svalen byggede, thi da var leret sejest og mest 

strerkt (Peder Syv 1688; 25). 

LITTERATUR: (I) /60 1904/27( 1880); (2) 794 7, 

65; (3) 464/3, 152; (4) 28/b 24; (5) 725 566; (6) 

220 50f, 89; 919 173,2 13; (7) 543 I , 199; (8) 79 26; 

(9) 388: (10) 777g 227; (11) 464./3 , 149; 436c 87; 

464 4,1879,355; 202c 4, l 12; (12) 599 15682; (13) 

464 9, 1888, 10; (14) 160 1930/ 5: 1486,1995; 

(15) 794 3, 1885,94; (16) 847c 135; 160 

1904/ 27: 1204(1887), 1903/26: 1450 (1886), 1904/ 

30:1371 (1884); (17) 336b 1,94 ; (18) 160 1906/ 

23:2174 (1920); (19) 160 1906/ 30: 1; (20) 160 

1904/27:30 18 (1886); (21) 500 156; (22) 51 

1/ 10 1954; (23) 794 5, 1886,37; 28/d (1886); (24) 

160 1904/ 30:640 ( 1881 ); (25) 83 I 280. 

LtEGEMIDLER 

En knust svalerede blandet med eddike og bundet 

på kroppen trrekker pile og torne ud af den; svale

m0g og tyregalde gnides hvor hå r skal forsvinde; 

svaleblod inddryppes for »hvidhed i 0jnene« 

(fremfald afblinkhinden?) (primo 1400-t; I). 
Svalek0d eller -blod båret om halsen hjrelper for 

koldfeber = malaria (o. 1450; 2). 

Christiern Pedersens lregebog 1533: mandens 

k0nsdele gnides med rå svalea:g mod impotens 

(63b); knust svalerede indtaget med vand letter 

nedkomsten (71 a); mod epilepsi spises en kogt 
svaleunge (7b). 

N0gne digesvaleunger brrendes til et pulver, b lan

des med ba:vergejl og eddike og destilleres, »det 

har hjulpet mange« mod epi lepsi, vattersot, hoste, 

hovedpine, koldfeber, det styrker hjernen, giver 

sundt hår; svalerede med a:g og unger knuses, ud

rnres med vand til en grnd og gives et opkog, an

vendes som halsomslag på afsindig person og 

»hjrelper na:st Guds hjrelp« (Anne Grubbes lrege

bog 1600-t; 3). 

For epilepsi spises kogte svaleunger; jord fra en 

svalerede blandet med vand virker urindrivende 

(1643; 4). Destilleret vand af 0yvefrerdige svale

unger modvirker udslret ( 1648; 5). Kogte svale

ekskrementer såvel indtaget som påstrnget la:ger 

gal hunds bid ( 1700-t; 6). For epilepsi: levende 

svale brrendes i tilklinet potte til aske og denne 

indtages med rudesaft ( 1789; 7). 

At spise en svalerede skal vrere godt mod halssyge 

(8), eller reden hentet fra et kirketag koges i mrelk 

og bindes under struben (9). Patient med strube

hoste skal la:gge en svalerede på en korsvej (H0rs
holm; 10). 

Har et barn kighoste skal faderen kl0ve en svale

rede og binde stykkerne om barnets hals, og tre 

dage efter kaste dem i rindendc vand (Sornegnen; 

I I ). 
Forstuesvalens hjerne er et godt middel mod 0jen

sygdomme (Lakkendrup SFyn; 12); hjernen blan

det med honning la:ger svage 0jne (Sindbjerg SJyl

land ; 13). 

En svaleredc bindes stiltiende på kinden ud for 

smertende tand (Va:rslev; 14). 

Kan en ko ikke urinere, skal den drikke vand. 

som l0ber gennem et hu! i en svalerede ( 1640; 15). 

For koens blodpis indgives svalereder og vand, 

hvori svaler har ligget; mod koens forstoppelse 

indgives knust svalerede rnrt op med s0dma:lk 

( 1732; 16). Svaleolie nrevnes blandt råd for hest

ens bovlamhed ( 17). 

Man mente, at svalen sluger en lille sten, som skal 

fremme ford0jelsen , og denne sva/esten blev 
tilskrevet mange lregekrrefter ( 18). »I mig finder 

du en dyrebar sten, · ham vi l jeg dig give, · dig at 

vare for synd og men · så kan du herre blive« (o. 

1460; 19). 

Man kan i maven på svaleunger, der ikke har be

rnrt jorden, finde en sten, som er god for menne

skets syn når den stryges omkring 0jnene, »men 

blandt hundrede [unger] finder man nreppe og 

sjreldent en« ( 1648; 5). 

Når man har set årets f0rste svale skal man lede 

på det sted, den 00j over, efter en lille rund sten; 

med den på sig få r man ikke koldfeber = malaria 

(20). 

Der findes i svaler en rnd og en sort sten, som bå

ret sti ller koldfeber og tandpine, hindrer uret og 

trrette, modvirker galskab og lrengselsyge (Harpe

streng-afskrift 1400-t; 2 1 ). De rnde sten, som fin

des i svaleunger, pulveriseres og indgives med 01 
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eller vand mod epilepsi, eller patienten skal brere 

stenen i en klud under h0jre arm (1533; 22). Bre

rer man en sten, som ligger i reden, kommer man 

ikke til a t hoste (o. 1600; 23). Sml. s. 264 (rav

nesten). 

Efter at have set å rets f0rste svale, skal man grave 

under sin h0jre fod og finder da ved forste spade

stik el sva/ekul. med dette bundet på håndleddet 

få r man ikke feber resten af å ret (24). Kulle! knu

ses og indgives med eddike eller b rrendevin mod 

epilepsi ( 1678; SSlesvig, S0nderjylland; 25). 

LITTERATU R: ( I) 8 14, 84 sml. 5; 98; (2) 315c 

50 , 236; (3) 816 4, 1936, 84 ,87; (4) 464p 123 , 164; 

(5) 9 / 9 103; (6) 74 3 I 3; (7) 927a 146; (8) 464g 

4,593; (9) 464p 136; 160 1904/27: I I 39(1 879); 794 

4, 1885, 153 (Odsh.); (10) 160 1904/27: 19 (1886); 

( 11 ) 436c 87; ( 12) 160 1904/ 30:I 103 (1883); (13) 

160 1904/27: 2304 (1885); (14) 28/d (1879); ( 15) 

167 1936, 60; (16) 74 167,174 ; (17) 74 86; (18) 

434 4, 2 16; 281 42; 312 179,225f,232; 170 

1930,82-89; (19) 104 57f; (20) 464g 4, 622; 160 

1906/23:3 11 8 (1883),3341; (21) 3 12 179 sml. 

232; (22) 673 7b, 8a; (23) 170 1930,86; (24) 4 26/ 2 

I 896; (25) l 70 I 930,88f; 464p 74 ; 160 

1906/ 23:3000 ( 1855), 1904/ 27:3309( 188 I). 

A NDEN OVERTRO 

Fl yver en svale ind i stuen volder den ufred 

(VSjrelland; I). Man kan få fnat afat tage en svale

unge i hånden (2). Man må aldrig stå under en 

svalerede og se op; får man ekskrementerne i 0j

nene bliver ma n blind (3). Flyver en svale under 

ens arm, visner armen (4). 

Ma n skal b lrese ad den f0rst sete svale, så går al

ting Jet for en resten af året (5), så kan man rede 

uredt' ga rn op (Gilleleje; 6); efter forste gang at 

have set svalen, skal man blrese i den hule hå nd , 

ellers får man ko ldfeber = malaria (Tibirke; 7). 

Et svale0je lagt i sengen virker s0vndyssende (8), 

man kan ikke vågne for det er Gemet (9). Det var 

ikke sjre ldent, at en svale blev lagt i ligkisten , den 

skulle give gravfred . Det er »vistnok e n overleve

ring fra sk0jerne [taterne i jyske hedeegne], som 

altid s0gte at stikke svaleunger under a rmhulerne 

på deres d0ende« (Lyngby Himmerland; I 0). 

En svaletunge bäret i sko under ti messer i kirken 

g0r uovervindelig i rettergang (vestjysk cyprianus; 

I I ). 
Med et svalehjerte på sig er man afholdt af alle 

(K vrerndrup; 12); hjertet indsmeltes i hvidt jom

fruvoks og breres på brystet, så bliver man popu

lrer hos alle man m0der ( 13). At a lle mennesker 

skal elske dig: tag tungen af en svale og lreg under 

din tunge, med hvem du taler, hun har dig krer 
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( 14 ). At en pige skal el ske dig: tag et svalehjerte, 

t0r det og skrab det i 01 og giv pigen det at drikke, 

så elsker hun dig vist ( 15). Kysser man en pige og 

har i munden tungen skäret af en levende svale 

»vil hun l0be efter dig lige til du gifter dig med 
hende« ( 16). 

Lregges et kogt svalehjerte i reden henter fuglen en 

sten , og det er en 0nskesten ( 1643; 17). 

Stik 0jnene ud på svaleunger, som har ligget tre 

dage i reden, nå r de er lagt t ilbage kan i reden fin

des en sten, som bäret g0r en usynlig ( 18). Tag en 

mur- eller kirkesvale, Orek hovedet i tre parter, så 

finder du en sten , brer den altid hos dig, så vi! a lle 
elskedig (l4). 

I hovedet af en svale med unger er der en rnd, en 

sort og en hvid sten. Kysser man en pige med den 

mde sten i munden må hun f0lge ens vilje; med 

den mde sten på sig forfrerdes man ikke, og den 

hjrelper for koldfeber; ejeren af den hvide sten bli

ver a ldrig bedrnvet. Med de tre sten i sin pung kan 

ingen snyde en i handel ( 1643; 17). Lregges et kogt 

svalereg tilbage i reden henter svalerne en rod, 

som bäret ska!Ter penge ( I 9). Når man ser årets 

f0rste svale, skal man grave, hvor den 00j op, og 

finder der et kul, som anbragt i spidsen af vogn

stangen forhindrer, at hestene l0ber l0bsk (20). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/27; (2) 439d 2,280; 

464.ftb. I , I 46; (3) 464g 4,624; (4) 464g 4 ,627; (5) 

28/d25;(6)2331947,3 1;(7)874b 162;874d24; 

(8) 464/3.2 , 189; (9) 160 I 929/648:2488; ( I 0) 160 

1906/23: 1527; (11) 296g 2, 109; ( 12) 794 

6, 1886,223; (13) 464 9, 58; 436 224; (14) 761 

4, 1872-73 ,157; ( 15) 255 9 , 1936,47 (medio 

1700-t); ( 16) 464 9, 1888,73f; 296g 2 ,66; (17) 170 

1930 ,86f; (18)8/6 4 , 1936, 87; (19) 464g6. I, 444; 
(20)464g ny rk. 6, I 6 I. 

T ALEMÅDER 

En svale g0r ingen vå r (og en krage ingen vinter) 

(Peder Syv I 682). Nu: en svale g0r ingen som mer; 

ta lemåden går tilbage til en antik grresk fabel (I), 

jf. en enlig svale = engangsforeteelse, sre rskilt o m

strendighed etc. (2). 

Hykleren er som svalen, den er hos os om somme

ren, men borte om vinteren - siges i modgang 

(Syv 1688). 

Om smukke piger Oyver hvide svaler; han gaber 

som en svaleunge, eller: som lrerkeunger efter spyt 

- om den, der lader munden stå vidt åben (3). 

Med ordspil på 'svale' i betydningen a fk0le : du 

Iukker svaleunger ud = lader d0ren står åben; have 

fa nget en svaleunge = blevet kold, gennemblrest 
(Langeland; 4). 

Slå en svalerede = svaje kraftigt i ryggen med be-
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