
Svane, Cygnus 

KNOPS V ANEN, Cygnus olor, er den danske faunas 
st0rste fugl. Fjerdragten er renhvid, ved roden af 
det r0dgule na:b sidder en stor sort knop. Alm. 
ynglefugl i moser, s0er og havvige. Overvintrer 
flokkevis i fjorde og sunde, mange knopsvaner 
holdes halvvilde og tamme i parker. 
SANGSVANEN, Cygnus cygnus, adskiller sig fra 
forstna:vnte ved bl.a. at have gult na:b med sort 
spids og ingen knop. Tra:k- og vinterga:st. 
- Danmarks Dyreverden 6, 191-200. 

Svane, fa:llesgermansk, gammeldansk swan, old
nordisk svanr (hannen), af germansk swan 'sange
ren' (I), besla:gtet med oldengelsk swinsian 
'synge, tone', navnet gjaldt oprindelig sangsvanen 
(2). 
Hunnen: svanek Hornsh. , ungerne: svanikker (3). 
Som persontilnavn Swan 1200-t IT, Swanehals 
1400-t (4); i stednavnet Svanstrup 123 I ITBrede s. 
S0nderjylland (5). Man sagde på L0gst0regnen, at 
der var tre fugle med til indvielsen af L0gst0r 
kirke: en Gås (kulturministeren), Kok (sognepra:
sten) og Svane (biskoppen) (6). Kong Hading 
havde en datter ved navn Svanhvide, der blev 
svensk dronning (7). 
Jndgår i mange stednavne: Svanninge 'svanevig' 
1231 IT SFyn, var vel det a:ldste navn på Fåborg
bugten; Svansager 1231-1682 Traneka:r s. Lange
land, Svanholm 13461T Krogstrup s. NSja:lland, 
Svansbjerg 13991T SSja:lland, Svaneke 'svanevig' 
14 I OIT Bornholm, Svans0 15241T Skive landsogn, 
Svanegrund 15921T v.f. Sams0, Svaneklapperne 
16531T småholme ved Saltholm, formentlig på 
grund af de store kgl. svanejagter på stedet med 
mlnge orlogsfart0jer; Svaneholmen 1682 SFyn, 
Svanemose 17161T Taps og Vonsild s. SJylland, 
17641T Fovslet s. S0nderjylland (8). Sortes0 ved 
Skanderborg skal have va:ret rig på svaner, hvor
for den almindeligt blev kaldt Svanes0 (1843; 9). 

Elm Le 1622 - o. 1700 ( I 0). 
KNOPSVANE l 8201T( 11 ). snabe/svane 1763 (12). 
SANGSVANE; vild svane og islandsk svane 18521T 
( 13). 
Fa:rnerne: svanur; Gr0nland: kugssuk, kuksuk, 
qussuk 'den dukhovede', også som stednavn (14). 

Svane(r), ofte med krone om halsen, figurerer si
den 1300-t i mange adelige segl og våbenskjolde, 
således for grevskabet Sams0 (oprettet 1677) og 
Scheel (1725), baroniet lselin (adelspatent 1736), 
svanehalse afbildes i jyske uradelssla:gters våben 
1300-1400-t ( I 5). Det danske rigsvåben hav de 
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indtil 1972 en s0lvsvane for hertugd0mmet Stor
marn. 
Svane med guldring i na:bbet i Svanekes byvåben 
15841T; svanen i Falster s0nderherreds segl, beva
ret fra 1584, indgår i Skelby-Gedesby kommune
våben 19661T, og fra Vends herreds segl 16481T i 
Assens amtskommunes våben 1936-70 (16); 
svane og dunhammere i Vallensba:k kommunevå
ben 19521T repra:senterer egnens natursk0nhed; to 
svaner i forsvarsstilling i Åbybro kommunevåben 
1971 IT symboliserer vendelboernes historiske 
selvforsvar; svanen i Sindal kommunevåben 
19741T står for Nivåbugten med dens mange sva
ner. 

Knopsvaner i parringsleg. BIO FOTO/ Erik Thomsen. 
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Overvintrende knopsvaner. 8/0FOTOIE/vig Hansen. 

68 



I en afstemning arrangeret 1984 af tv-programmet 
»Dus,med dyrene« blev knopsvanen med 52,79% 
af ialt 233.635 stemmer va lgt til Danmarks natio
nalfugl; på andenpladsen kom sanglrerken (50.325 
stemmer) fulgt af viben (45.442), streren og rav
nen. 

LITTERATUR: (1) 626 398; (2) 659 22, 1103; (3) 
51 24/ 10 1952; (4) 363 2.2, 1101-02; (5) 156 
5,4 I O; (6) 423; (7) 766 3 7; (8) 156 2, 143; 3 
83,107;8 172;9 15; 10 76jf.84; 13 135,228; 15 
153; 277 135,200,43 1; 427 l,1 16f; 3, 125; (9) 
780a 6 11 ; (10) 434 1,454; ( 11) 903 3,207; (12) 
693b 1,6 19; ( 13) 451 350; (14) 660 178; 562 

21,1899,82 og 33, 1907,74; (15) 849b 26; 2 I 13-
15, I 24f,263,249f,390,472,504,54 7,55 1; ( 16) 849 
16, 44f, 47. 

SVANESANGEN 

Det er den overvintrende sangsvane, som med sin 
slemme gav a nledning til begrebet svanesangen; 
den helt tavse knopsvanes vinger fremtvinger un
der flugten en musika lsk lyd. 
Når rokkene tier synger svanerne (I) sml. s. 75. 
Man så ikke gerne, at svaner slog sig ned ved ens 
boprel, de bragte sorg med sig (VSjreliand; 2). lflg. 
gamle folk på Agers0 var <ler i deres ungdom (o. 
1830) vreldige svaneflokke på havet ud for kysten, 
»de sang nresten som et helt klokkespi l«, men da 
en pige h0rte det begyndte hun at grrede (3). 
Sangsvanernes »skrig lyder yderst behageligt og 
har, når mange istemmer det, lighed med en fjern 
klokkeringning« (4): »Klokkeklang i rene, vemo
dige toner ... svanerne langt borte i de åbne våger, 
på den 0de, snedrekte fjord klukker og tuder i kor. 
Om n0d og farer synger de ... som en stadig str0m 
af vemod gl ider vinterens ub0nh0rl ige tilskikkel
ser hen for dem« Svend Fleuron (5). »Den syngen
de hvide fugl, hvis toner klager langeligt oppe i 
reterens ku lde, har en egen smertelig h0jhed i sig« 
Christian Elling (6). 

Stemmen blev sammenlignet med et jagthorns to
ner (7), med basuner og violiner, »det er vemodi
ge, ligesom klagende lyde, fulde af melankoli; de 
kunne h0res i lang afstand og virke srert betagen
de, når man i stille aftener eller nretter !ytter der
til« (8). Vinteraftener »h0res dens tonende 
stemme la ngt ind over landet, tig stemte harpeto
ner, <ler stiger og falder. Har man en gang h0rt 
svanesangen, glemmer man den aldrig« (9). 
Sang af vilde svaner, · som drager i stjernelys · på 
vi ldsomme baner H. V. Kaalund(l0); afsivet steg 
en svane, · hvis sejrrige smertesang aldrig skal for
gå Valdemar R erdam (I I). Svanerne synger i 
vinterens nat, · over de frysende, islagte s0er · l0f-

for,•• 

~tjfop Obtr 9\t6tM~dft 

....•..... ,., ..... , ........ . 
Jtidt1t~AH, J'76j. .,,... . ..,~ ...... 

Brorsons sidste pradiken og sa/mer udgivet året efter 
hans ded som hans ,.Svane-Sang". Bogens originale ti
telblad /ra 1765. 

ter sangen sit blodige skrig, · stiger mod stjerner
nes frostgr0nne lys, · skrelver i rummet og d0r 
Grethe H eltberg ( 12), ses. 77. 
Når svanen mrerker, at d0den nrermer sig, begyn
der den at synge meget lifligt, »så det er med lyst 
at h0re derpå« ( 1648; 13); »en svanes sang er me
get s0d, • og a llermest mod hendes d0d« ( 1630; 
14); den synger kun, når den er d0ende (0Fyn; 
15); lige for den skal d0 flyver den op mod solen 
og synger det dejl igste man har h0rt (Fyn; 16); når 
man har skudt en svane synger den en anklagende 
sang inden den udånder (0Jylland; 17). 
Sangsvanens kraftige, ligesom klagende skrig blev 
fej lagtigt opfattet som den d0ende fugls sang, i 
overf0rt betydning er »svanesangen« et menne
skes (oftest en digters) sidste st0rre prrestation; 
bruges også om ord sagt kort f0r eller bebudende 
ens d0d ( 18): »Her synger dig din svanesang • den 
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Bal/euen ,,Svanens dod" opfonesforste gang på Det kg/. Teater 1931 med E/na Jergen-Jensen i titelpartiet. Teater
museet. 

s0lverhvide svane« Adam Oeh/enschläger, Helge 
( 1814); »den d0ende svane« er en ballet ( 19). 
»Måske blev de hvide fugle forvekslet med syn
gende engle, når de ved vintertid på brede vinger 
drog over landet, og også dengang var der flere 
d0dsfald om vinteren end om sommeren« (20). 
Gåde: hvorfor synger svanen for den d0r? (den 
kan ikke g0re det bagefter) (21 ). 

LITTERATUR: (I) 464 1.2, 148; 227 1914 upag.; 
(2) 160 1906/23: 294; (3) 265 2 l 8f; om svanesan
gen: 776 1,23 (1655); (4) 45/b 633 jf. 451 350; (5) 
2220 136; (6) 193b 2,68; (7) 289 302; .(8) 602 

4, 1890,359; (9) 596 1958,30; (10) 493e 27; (Il) 
753m 9; (12) 329 12; (13) 919 82 sml. 940b 30; 
(14) 702 352; (15) 160 1904/27: 11 26 (1884); (16) 
794 4, 1885, 157; ( 17) 794 7,1887, 59 (Horsens); 
160 1904/27:2241 (Tamdrup,1891); (18) 903 

6,1848, 955; 659 22,1108 (1720!1); (19) 659 

22, 11 04; (20) 740b 90 (Sigurd Rosendahl); (21) 
464n 282. 

YEJ R VA RSLER 

Er der om vinteren mange svaner på de store s0er 
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varsler det en streng vinter ( 1634; I); ligeså hvis 
de begiver sig til havs ( 1648; 2). Flyver de skrigen
de fra det ene verdenshj0rne til det andel kan der 
ventes storm (1796; 3). I september trrekker sva
nerne mod syd, »og hvor de flyver i luften da fol
ges de ligesom en triangel ... med deres skrig og 
råb giver de tilkende, at vinteren ikke er langt 
borte« ( 1634; I). 
Der kommer snarlig, langvarig og streng vinter 
når svanerne flyver lavt og indfinder sig tidligt om 
efteråret (4) eller når de s0ger op på land (5). H0-

res deres skrig Iangt borte far vi frostvejr (6); når 
de »spil ler« varsler det streng vinter (Gilleleje; 7); 
synger de i frostvejr kommer t0 (8). 

Flyver svanerne h0jt er det tegn på regnvejr (F0v
ling; 9); de flyver »med vinden i rnven«, fra den 
side de kommer, vil det snart blrese (5); flyver de 
langt op mod vinden, stormer det snart fra det 
verdenshj0rne ( I 0). 
Når svanerne drager mod syd har de vinteren i ha
len (1 1), så bliver det vinter (12); trrekker de hur
tigt syd på, strenges vinteren ( 13), men flyver de 
mod nord bliver det t0vejr (14). 
Flyver de om efteråret eller om vinteren mod 0st, 



nord0st eller nordvest, varsler det streng frost og 
snarlig snefygning ( 15). Ses de trrekke nord på i ja
nuar, kan der ven tes et tidligt forår ( 16). 
Der kommer blrest og uroligt vejr hvis svanerne 
trrekker fra vest (Vesterhavet) mod 0st ( 17); går 
Ougten mod sydvest, varsler det stadig regn og 
blrest (Vendsyssel; 18): 

Når svanernes flugt mod norden går, 
så bliver det mildere vejr og vår, 
men flyver de mod de varme !ande, 
så får vi vinter ved Danmarks strande 

(K0ng SFyn o. 1890, Stevns o. 1930; 19). 

Ved forå rsjrevnd0gn fiyver svanen med lyset , og 
storken kommer med mellemmaden (20), sml. s. 
30. 
Den såkaldte »luv-i-la:« var et rundt bundt sam
menknyttet tang holdt sammen med sej lgarn; deri 
var trukket en krans af Ger, som a lle vendte bag
ud, og det skulle helst vrere svanefjer, da fuglen 
havde forbindelse med havet. Genstanden hang i 
en lang snor foran et vindue, om morgenen kunne 
fiskerne af dens bevregelse slutte sig til vindens 
retning og styrke (Lres0; 2 1 ). 

LITTERATUR: (I) 940b 30,63; (2) 919 82; (3) 
882 5,328; (4) 794 3, 1885,70; 160 1906/24:459 
(1932); 653 184; (5) 794 3, I 26f; (6) 794 6, 
1887,66; (7) 233 9, 194 1,9; (8) 160 1904/27: I 
(188 1 ); (9)464/tb. 3, 150; (10) 777g 2 15; (11) 76 1 

2.3, 189 1-93,130; (12) 160 1930/ 5: 78 1 (1923); 
(13) 794 3,92; 160 1904/27: 303 (1882), 1904/28: 
2131 (1892); ( 14) 794 6, 1887, 66; 464/tb. 3, 148; 
160 1904/ 30:62 1 (I 884), 1904/ 27:2539 (1886); 
(15) 937u 95; (16) 435 24/ 1 1950; ( 17) 464/tb.3, 
15 1; (18) 160 1904/27: 1271 (1884); (19) 160 

1930/ 4: 1007; 1906/23: 520jf. 464/tb. 3, 153 ; 160 

1904/ 28:998 (1885), 1126 (1884); (20) 794 5,43; 
(21)284b215. 

JAGT, ANVENDELSE 

Mange knoglerester i yngre stenalders k0kken
m0ddinger viser, at knop- og sangsvanen var et 
efterstrrebt jagtbytte; ved Mej lgård fandtes knog
lerne i olle udgravningslag ( I); knogler af en 
knopsvane tå i vik ingeborgen Trelleborg fra o. 
1000 e.Kr. (2). 
Svanerne va r meget talrige fugle, 1763 skrives, at 
de »på lang distance« kunne skj ule havet i K0ge 
bugt, hvor de fik skyld for at 0delregge å lefiskeriet 
(3); men en hensynsl0s jagt decimerede bestanden, 
så den blev nresten udryddet. Svanejagter ho ldtes 
fra sidste halvdel af juli indtil fors! i august, når 
fuglene fre ldede deres svingfjer og ikke kunne 

Oyve. Fra 1500- til 1700-t blev med megen festivi
tas holdt kongelige svanejagter, navnlig på Ama
ger og i K0ge bugt. Frederik Il sk0d svaner med 
små kanoner (falkonetter). Ved hjrelp af både og i 
l0bet af en uges tid blev de drevet sammen fra 
store havområder, så ledes fra M0n ti l Amager, og 
når flokken var ankommet blev der holdt vagt ved 
den til vands og til lands. 29/7 1685 blev der 
skudt ca. 300, 2 117 1690 252 ved Drag0r; 1692 
var Christian V på Falster, hvor der 26/7 nedlag
des 420 svaner, de fleste knopsvaner. Frederik IV, 
Christian VI og Frederik V ho ldt en årlig svane
jagt. Jagterne var massakrer på de store, vrergel0se 
fugle, men datiden kaldte dem »artige jagter, som 
formedelst deres smukke inventioner va r vrerd at 
anskue«, og en hofpoet digtede: 

Hvad må den svaneflok med glad og liflig tunge 
den morgen sjunget op (om svaner ellers sjunge). 
Thi det erogen trnst, når der opgives ånd, 
at se sig falde for en krek og rede) hå nd (4). 

Det hedder i en beskrivelse af et sådant massedrab 
på Frederik IV's tid ( 1702) med deltagelse af hele 
hofTet, adelsmrend, de fremmede gesandter m .fl. , 
de fleste med damer: 
Selskabet ankom i 37 chalupper, der lagde sig i en 

Svanen p/ukkes. Maleri af Anna Ancher. 
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