Da1ide11s hauemode kalde1 .. svalereder" bårel af kvir1dedepU1atio11 Li/ Amalienborg 1915 i anledning af grundlovsi:e11dri11gen, hvor kvindernefor ferste gangfik stemmere1. Foto: Del kg/. Bibliotek.

nene st ukket ind over eller i et gymnasti kredskab
elle r e n gynge. Svale ha ler = sp0gefuldt om de Iange frakkesk0der på et kjolesret.
Svalerede = ga lloner og frynser, en slags epa uletter, som f.eks. spille mrend har på s kuldre ne
( 1848; 5); en hrengek0je; et hulrum mellem flasker
i en 0lkasse (6).
LITTERATUR: ( I) 918 13 1; 56 / /66~/I (2) 659
22, 1084; (3) 464c 79, 597; (4) 276 3,272; (5) 903
6,952; (6) 76b 38 sml. 105; 146.
PROSA OG POESI

Det er e n herlig skabning, strnmlinet med lang
kl0ftet hal e og pyntelige farver, me talglinsende
overside og rnd strube. Det er menneskenes og
dyrenes ven , b ygger a ltid inde i huse, fl yver ud og
ind af h0nsehuse, kostalde, udhuse og lader sig
hverken afskrrekke af menneskenes og h0 nsenes
kaglen eller k0e rn es brnl en Finn Sa/omonsen (I).
Vi betragter den også som medlem a f familien.
Den bor jo hos os, de n s0de forstuesvale, fl yver
ind og ud af lade, lo og staldrum , stryger over
k0ernes rnde rygge og kli ne r sin rede fast ved sprer

og hanebå nd. Den lille le rku mme med de pippende unger er husets kre reste stykke keramik Hans
Hart vig Seedorff(2).
Et s0dt barn af rede! slregt, med stilfuld dragt og
yndefulde manerer, på en gang krek og tillidsfu ld,
et o pva kt ba rn , en lykkebringer, hvis glade kvidde r varsler vå re ns komm e og g0r so mmeren festlig, hvis muntre frerd er udtrykket for et livssyn,
som ingen modgang kan kue og som a ltid sretter
sine beundrere i godt hum0r Th. A l ving (3); de ns
friske, livsglade kvidre n, der rumme r indbegrebet
af dansk som mer - den !andlige idyl, det b0lgende
korn og de blo mstre nde e nge med fredeligt grressende k0er og heste Svend Kaulberg (4). Sva lerne
ful gte os milevidt og skrev trylleringe over os i
flu gten, et langt stiltiende fort rolighedsforhold
m ellem dem og os. Sådan har de altid ful gt menneske t. J ohannes V. J ensen (5).
Små sva ler med masker, der få r dem til at ligne
agenter elle r medl em mer af en he mmeligheds fuld
sekt Uffe Ha rder (6).
I prregtige små fl yvemestre, I luftens a krobate r og
jongl0rer, hvis tri c ks og varia tioner ingen verdensfeteret va rietepapeg0je formår at g0re j eg ef25 1

S11a/er på /edningstråde. Maleri afCarl /v/01/er, 1909.

ter Svend Fleuron (7); svalerne slå r sving som en
kunstsk0jtel0ber S. H. A. Rambusch (8), jog hen
over rugmarkens m0rkgyldne vrevning som hastige skyller Ove Abildgaard (9), svalen, der slog sin
skyttel i et usy nligt vrev under himmelblået Inger
Bentzon ( I0). De smukke fugle kalligraferer,
trenkte jeg, de skriver sk0nskrift på perlemoret
deroppe. Det er måske nogle vise ord, men det
hjrelper jo ikke, når jeg ikke kan !rese dem Martin
A. Hansen (1 1).
Svalerne opl0fter deres jagtskrig - et kort skarpt
hvin - medens de pilsnart krydser gennem
[mygge) svrermene, snart lavt, snart h0jt, i uberegnelige kast og vendinger J. 0 . B0ving- Petersen
( 12). Med s0vnl0s flid syr svalerne finttegnede
korsstingsbroderier gennem myggeflokkenes mggrå sky under aftenhim lens h0jde; hvert buet sting
står klart synligt i den gr0nt furede, urolige blånen, der er havets store dremrende refleks Niels E.
Nielsen (13). Svalerne er luftens sk0jtel0bere,
samme ynde, samme elan og elega nce, end ikke
verdensmestrenes flagrende kjolesk0der fattes de
Han s Folsach (14).
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Jeg blev aldrig trret af at iagttage dens dumdristigt
yndefu lde styrt ud i rummet; den lille flyvers sk0jtesving og vidunderligt sikre glideflugt; fra tagkanten plejede den al luftkane lige ned efter mit hoved for forst i sidste kvartsekund at slå af. - En
svale [svrever] ind ad min altand0r, stuen rundt
med de sorte vinger og halens perlekantede vifte
spilet ud - svrever og forsvinder lydl0st; sil bud få r
den bragt, en hilsen fra henfarne sjrele Valdemar
R0rdam ( I 5).
De sad, som det s0mmede sig for svaler, på en
telefontråd, og med de kl0ftede haler lignede de
grangivelig tre t0jklemmer glemt på en 10rresnor
efter en klatvask Hans Hanvig Seedor/T(2).
Nu flyver svalerne lyst fly vning ... ind imellem sidder de som nodetegn til en h0stvise på telegraftråden Inger Bentzon ( 10); den lille flok svaler på
nogle tel efontråde ligner noder, en lille stum p melodi i moll - begyndelsen til en gammel folkevise
Achton Fri is ( 16); svalerne sidder i telefontrådene
og laver noder til en rejsemelodi Niels E. Nielsen
( 17), de dan ner et flyvende og stadig skiftende
nodesystem: noder, fermater og pausetegn, som af

sig selv komponerer melodier, flerstemmige så
vidt man kan få tid til at la::se dem, men mest enstemmige, men med mange gentagelser af samme
tone; og inden man får set sig om flyver alle noderne af siden, og de fem tomme linjer står tilbage! Mogens Loren1zen ( 18). De gamle svaler og de
voksne unger [sidder] rolig afventende på tagrygningen eller ude på landevejens telegraf- og telefontråde over og under og ved siden af hverandre,
som små runde levende noder i et tonende partitur, der synger og kvidrer mildt og taknemmeligt
ud i den soll0se, dugfunklende morgen. B0rnene
siger, at svalerne »holder skole« når de ved eftersommertid sidder sådan massevis på ra::kke på
telefontrådene Knud Poulsen ( 19). Svalerne sidder
om aftenerne på telefontrådene og fort.eller deres
unger !ange skrnner Inger Bentzon ( I0).
Svalerne fl yver hen over den [rugen] og mod vinden, hurtige som kolibrier og med et kvidder, der
lyder som sekundvise ren i dagens hemmelige ur
Johannes V. Jensen (20).
Svalen er til det yderste betaget af sin sa ng, hele
dens legeme er med i jubelen ... og just som den
jubler h0jst styrter den sig ud i luften i vild jagt efter f0de eller i livssprudlende kådhed for gen nem
den boltrende flugt at omforme tonerne til nye
udtryk for sin jubel, sit susende livsmod ... I snublende hast som i en rask dansemelodi f0lger tonerne efter hinanden - vips flyver svalen sin vej, og
vips kommer den igen for at fortsa::tte R. C. Mor1ensen (21 ). Svalerne flyver op som en uendelig
kvidrende myggesva::rm Sophus Baudi1z (22) svalemes piccolokvidder Tage Vass (23); [deres
kvidren lyder] som om nogen bestandig fors0ger
at sk rue en rusten proptra::kker ned i en genstridig
prop i en petroleumsflaske Achton Friis (24).

Gerne han på et tagkammer bor! St. SI. Blicher
(26). I bygger over mine vinduesruder, - så ka::rligt
m0der I hinanden der, - der sidder I så trygt når
stormen tuder Mathias Wimher (27). Ej nattergalens toneva::ld - s0dt lyder fra dens bryst, · dens
vemods-kvidder tit i kva::ld - vi h0rer dog med lyst
J. Wils1rup (28). Forstod jeg dog dens kvidder, det inderlige sprog, - den taler, mens den sidder og ser så ska::lmsk og klog! (a); ta::t ved den blanke
rude - har svalen klinet op sit bo. - Og svalen den
fromme, den nonne i sort (b) Christian Winther
(29). Den lille svale ved god besked, · den bor så
den ser ind i stuen; - om huslig lykke, om trofasthed - den kvidrer der i sin beskuen H. C. Andersen (30).
Under tagets ska::g i dag - sk0d en dunkla::dt tue, som el lille bryst af ler · svaleredens bue. - Svalerne er hjemme nu. - - Svaleredens f0rste kuld - la::rer her i vinteruld - deres sommernoder Harald
H. Lund(31).
I luften sig svinge - og stige og dale - og kvidrende
krydse - sig svale ved svale Emil Aarestrup (32).
Lynsnart og !egende, · hastigt omdrejende, kunstner den er i sin art. - Kvivit! · Snart går det
glidende - op mod den bidende - vind i susende
fart. - K vi vit! Chr. Hansen- Tybjerg (33); svaler
på pilsnare vinger · parforcejagt 0ver om kap
Ludvig Thom sen (34), drager gyldne furer · i en
soldis over ka::ret J0rgen Voeler (35).

Tomme/ise på svalen j/yver bort fra muldvarpene. lllus1ra1ion af Hans Tegner til H. C. Andersens ,. Tommelise".

Se sval en, vende-let, den drejer op og neder,
nu svirrer om og om, sin sommervise kva::der,
Beta::nker kvidrende, hvor hun vi! bo og bygge,
ja unger sin' opkla::k' indtil de bliver flygge.
Stor kunst med liden magi det ringe kreatur
beter i reden sin, som og i runde bure!
Dyndpytten idelig hun af og til bes0ger
og derafhuset sit fra dag til dag fornger
til hun det hva::lver slet [glat] og vinduer ej flere
end et umuret står, så stort hun selv kan va::re.
Når huset er beredt, hun ta::nker på en dyne,
hvad dun og fjederbl0dt hun få r på mark i syne
ti l reden forer op, sin' unger spred' til senge,
af det uja::vne dynd skal han ikke tra::nge ...
Anders Arrebo 1661 (25).
Vidivit! det er svalen, min tro! - lh nu da! Så har
vi sommer jo! - Vor ka::re logerende fra ifjor! 253
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Nys skrev en landsbysvale sm u kt • sit gyldne
sommerbrev - · men kun den lykkelige så, • hvad
svaleflugten skrev. Harald H. Lund (36). De let
henglidende svaler · fletter ej mer under sky i
kunstigslyngede kredse, · bårne ved vingernes
kraft, et usynl igt net gennem luften C. Hauch (37);
svalernes tavse, sorte stjerneskud, · deres glidende
skriftstreg på luften Klaus Bondebjerg (38); svaler
· der tegner · hal ve ellipser, kurver og G-n0gler •
over himlens blå tavle; · atter og atter • nye figurer, · nye usyn lige linier; · evindelige gentagelser,
· variation og mangfoldigg0relse, · utrretteligt
som digterne · der synger om verden Ujfe Harder
(39).
Svaler viser bugen · i solstrejf over rugen · og
smutter ind med trygheds ro · i menneskers bo
Axel Juel (40); kornaksets krumning og lerbakkens fald · svarer til svalens dybtdykkende bue
Mo gens Lorentzen (4 1). Ud af en solsl0ret grå-dis
· blå hyggeblink af svaler Paul Serensen (42).
Svaleme stryger de rengstede strå, · bryder i flugten den dristige bue, · lyser i bughvidt og halefjersb lå Valdemar Vesrer (43); fra himlens åbne
ladeporte dykker · en skare unge svaler, og det
sner · med muntre glimt i fuglekroppes sprede •
og dunbeklredte buges hvide fjer 0. J. Riisberg
J ensen (44).
Gamle kending: k3!re lille sole · i så fin en m0rkeblå kjole, · hvidgrå vest og brunr0d krave Marinus Berup (45); lille svale - lille flyver • klredt i
kjolens sort og hvidt. · Du er nonchelant i flugten ,
· men din dragt har stadig snit Mogens Garde
(46). Et svalepar smutter • om kostalden blidt • og
sretter sig side om side • - to kvidrende herrer • i
kjole og hvidt 0 . J. Riisberg Jensen (44); tre svaler, der troned' i forste parket · og var festk lredt ikjole og hvidt Harald H. Lund (47).
Svaler, som glimter forbi · med et fl0jt som hilsen, · der er mere fri end vor, · når vi m0des og
ser på hinanden • et nu og ikke ved, om vi skal ses
igen Marcus Lauesen (48). Hver gang du stryger
mig tret forbi · jeg griber en takt af din melodi , ·
en l0nlig jubel med drempet klang, · et tonefr0 til
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en forårssang Vilhelm Gregersen (49).
Idag, idag har svalen · i kåde, bratte sving · om
gårdens gav! indvarslet · det store sommerting, ·
hvor de, der skiltes, m0des, • hvor ny kuld av les,
fodes. · Nu er den i det blå • op under tagets strå
Kai Hoffmann (50). Laden er sunket i knre som en
okse · der langsomt er ved at lregge sig - • med
svalernes seglklinger mejende · gennem tomme
luger Tove Meyer (5 I), ind og ud af den lave port
· som vrevens skyttel så svitter svalen Jeppe Aakja!r (52); en svale på vej · mod staldvinduet • forlrenger det · helt stille rum Robert Corydon (53).
Det sprede kvidder fra svaleklynger · en svunden
sommer med liv besynger, · hvad der har blomstret, hvad der er sket - • ho, hvad har svalerne ikke
set? Johannes V. Jensen (54). H0jt på trådene i
rrekke · svalerne sad som b0rn med hvide sma!kke
Hans Storm (55).
Et rask tag langs telefontrådene • og man har hånden fuld af svaler Klaus Rifbjerg (56). Fem tråde
langs den landevej, · hvorpå jeg cykler tur, · med
sv3!re taktstregspa!le, · er vårens partitur. · · Syv
svaler mellem trådene · g0r noder til vort spil, ·
og de er komponister, · der hugger, hvor de vil
Svend Sarensen (57); musikalske svalepar, · der
sretter sig som noder · i telegrafens tynde net Harald H. Lund (58), svalernes nodetegn · på linjerne af kobbertråde Dagny Grejsen Hansen (59);
et st0rre tema end sol og regn · er sat med svalernes nodetegn · på tråd langs sommerens veje Pier
Hein (60); når flokke af svaler · med splittede haler · formerer diskant i en lys melodi · som node
ved node · på telegrafens tråde · så ved vi, så er
som rens sonate forbi Magens Lorentzen (61 ).
Cyk lerne for som svaler · ned ad bakkens ryg

Wilhelm Bergsrram (62).
Erik Bertelsen, Svaneflugt (63); Vilhelm Bergs0e,
Den syge svale (64); St. St. Blicher, Svalen (65);
Marinus B0rup, Svaleflugt (66); P. M. Christiansen, Svalens farvel (67); Holger Drachmann, Den
sidste svale (68); Magens Garde, Diplomat svale
(46), Svaleflugt (69); Karl Gjellerup, Pigen og svalerne (70); Vilhelm Gregersen, Til svalen (71 );
Chr. Hansen-Tybjerg, Svalerne (33); Piet Hein,
Svalerne (60); Kai Hoffmann, Svalernes farvel
(72); Johannes V. Jensen, Svalerne (73); K. L.
Kristensen , Den forste svale (74); Harald H.
Lund, Svalerne (7 5); Chr. K. F. Molbech, To svaler (76); R. C. Mortensen, Svalen (77); Peter Ommerbo, Svalen (78); lb Paulsen, Digesvalerne (79);
Valdemar R0rdam, Svalerne (80), Svalernes
pinsemorgen (81 ); Fr. Schaldemose, Svalen (fabel) (82); Christian Sommer, Svalen (83); Eivin
Suenson, Svalen (84); Mathias Winther, Svalerne
(27); Jeppe Aakjrer, Svalen (85), Broen (86).

LITTERATUR: (I) 757 35; (2) 782q 62f; (3) 7 4 5;
(4) 438c 80; (5) 40/r 11 ; (6) 310 33; (7) 222 78 ; (8)
318 I 18; (9) //87; (10) 4 7 42,6 1,64; (11) 300d
181 ; (12) 119 130; (13) 625c 61f; (14) 228b 19;
(15) 753x 24, 80fsml. 753q 47; (16) 248b 1,276;
( 17) 625b 135; ( 18) 53 /b 4 8; (19) 695c 68f; (20)
40/j 182; (2 1) 578 42f, 61f; (22) 38/ 3, 190; (23)
925 159; (24) 248 1,228; (25) 30 205f; (26) 69b 40;
(27) 913 7f; (28) 703 ny rk. 254; (29) a 9/2j 61 ; b
912/9, 22; (30) 13 12 , 49; (31) 537j 14; (32) 947
2 1; (33) 309 23f; (34) 853 22; (35) 917 14; (36)
537d 54; (37) 316 1,204; (38) 77 34; (39) 3 /0b 24;
(40) 413c 48; (4 1) 531g 6 ; (42) 840c 15; (43) 893
52; (44) 403b 59,83; (45) I 18h 55; (46) 267 27f;
(47) 537q 59; (48) 509 15; (49) 280b 26; (50) 345g
21; (51) 567e 38; (52) 937g 58; (53) I 39d 13; (54)
40/n 39; (55) 819b 40; (56) 731 15; (57) 84 1 16f;
(58) 537g 13; (59) 295 12; (60) 324b 23f; (61) 53 If
9; (62) 49 74; (63) 56k 18; (64) 50e 41-44 ; (65)
69b; (66) 118h 53-56; (67) 134 20; (68) 184c
150-53; (69) 267b 20; (70) 274c 73-75; (7 1) 280
I OI; (72) 345b 20f; (73) 401 n 39-4 7; (74) 467/ 52 f;
(75) 537j 26-30; (76) 572b 1, 176-79; (77) 578
60-63; (78) 657b 45; (79) 670 40f; (80) 7530
25-28; (81) 7530 88-92; (82) 772b 75; (83) 8 11b
6 lf; (84) 827 50-52; (85) 937g 87-89; (86) 937k
132-35.
Svale af Ha11s Teg11er ril H. C. A11der;ens ,,Kcuestefolke11e".

Pirol, Oriolus oriolus
Spurvefugl med gul og gulgr0n overside, sorte
sving- og vingedrekfjer. Fåtallig ynglefugl i b0geskov nrer kysten.
- Danmarks Dyreverden 8, 76-78.

Pirol 180 I fT fra tysk , vist efter parringsråbet, der
kan lyde som »bylo« jf. b y/ovsfugl 180 I fT fra tysk
vogel biilow (1), bylovpirol 1852 (2); svenske 1796
(3), fuglen har en af de svenske na tionalfarver,
gu/ddrosse/ 180 I fT (4), hannens undertiden h0je
og fy ldige toner kan minde om droslens; kirsebcerfug/ 1809 (5), gu/dpirol 1852 (2).
LITTERAT UR: ( I) 659 3, 182; (2) 451 82; (3) 219
8,796; (4) 659 7, 336; (5) 439d 2, 159.

Ravn, Corvus corax
Fjerdragten er skinnende blåsort, det sorte nreb
langt og kraftigt. Ravnen ynglede tidligere i de
neste danske skove, men skydeprremier og giftudlregning (for krager) decimerede bestanden, som o.
1960 var nede på en halv snes ynglende par; nu
150-200 par, de neste i Jylland.
- Danmarks Dyreverden 8, 79-83.
Ravnen har nreppe levet i Danmark i den tid ,
hvor hele landet var drekket af urskov. Dens
knogler kendes f0rst fra broncealderen, hvor den
si kkert har kunnet hente f0de fra b0ndernes rydninger ( I).

Ravn, frellesgermansk, gammeldansk rafn , oldnordisk hrafn, urnordisk (200-800) i persontilnavnet
Harabanar; af indoeuropreiske lydord ker, kor etc.
efterlignende fuglens slemme, jf. navnene krage,
råge, skarv (2), på frernisk gengivet som »kro, kro«
eller »krunk« (3), jf. korp o. 1700 (4); sort krage
Bjerndrup S0nderjylland (5), Klaus (6). Som persontilnavn Rafn , Rawren, Ravn siden 1300 -t (7).
Indgår i ta lrige stednavne: Ravnsborg I 282fT
VLolland, Ravnstrup 1200-t fT Nr. Kirkeb y og
Systofte s. Falster, Ravndal 1287-1555 Mesing s.
Århus a., Ravnholt 1317fT Ribe a ., 1327fT Ning
h. , Ravnsbjerg l 338fT og Ravnstrup I 344fT Toksvrerd s. Prrest0 a. , Ravnholt I 365fT Herrested s.
F yn, Ravning I 366fTVejle a. og l 366fT Bredsted s.
SSlesvig, Ravnebjerg 1370-80 Som a., Ravnsnres
o. I 370fT Birkernd s., Ravnstrup l 396fT Herlufsmagle s., Ravnstrup 140 I fT Yendsyssel, Ravnholt
l 408 fT Rårup s. Vej le a., Revninge l 430fT Odense
a., Ravnkrer l 436fT Ravsted s. S0nderjylland,
Ravnkilde l 4 36fT Himmerland, Ravnstrup I 440fT
Yiborg a., Rav nstrup 1466fT Himmerland, Ravnho lt 1471-1512 Herringe s. Fyn, Ravnsb0I
1485-1683 Skibet s. Vej le a. , Ravnknap
1490- 1693 Odder s., Ravnskov I 492fT Gosmer s.
Århus a. , Ravnholt l 496fT Ringk0bing og Århus
a. , Ravns0 1499fTRibe a., Ravn holt 150 1fTTorning s. Yiborg a. , Ravnsholt I 509fT og Ravnsby o.
15 1OfT V Lo Iland, Ravnebjerg o. 151 OfT Odense a. ,
Ravnholt o. 15 1OfT Ejsing s. VJ ylland, Ravnebjerg
o. 15 1OfT Sanderum s. Fyn, Ravnholt 15 1 I fT H0bjerg s. Yiborg a., Ravnsl0kke l 5 13fT Ulfborg s.
VJ ylla nd, Ra vnsbrek l 5 l 6fT Lomborg s. VJylland,
Ravnebjerg l 538fTSdr. N issum s. VJylla nd - m .n.
(8). Ravnen og Ravneungerne er sorte kyststen 0.f.
Amager (9), Ravnen og begge Ungerne kaldes
nogle sten på Drej0 ( 10).
Frernerne: ravnur; til s0s måtte den ikke kaldes
ravnur, men svar/i 'den sorte', krunkur eller gorp255

