halvcirkel omkring svanerne, mens rytterne på
land hindrede dem i at flygte til den pågreldende
side. »Efter kongens forste skud begyndte man at
platTe og drrebe nresten alle svaner. Var fuglene
anskudt sprang matroserne ud af slupperne i vandel og sloges om at få fat i dem. Kongen var nresten aldrig i sin slup. Snart sprang han ned i en
kano, der blev roet af to karle og som gik på lavt
vand for at komme svanerne så nrer som muligt,
snart steg kongen ned i en lille gondol, som kl0vede vandel i st0rste hast og tjente ham til at forfolge
nogle svaner, der s0gte at undslippe«; han var
overall ledsaget af en livkarl, som ladede b0ssen
(5).
I den tilfrosne Nissum fjord kunne der pr. nat fanges 20-30 svaner med hånden. »Der er altid hist
og her nogle huller, 'vindåbninger' kaldes de, og
der sretter svanerne sig om natten. Når det så rimer og fryser strerkt kan rimen fryse til på svanens
vinger, så den ikke kan flyve, og så er den prisgivet« (o. 18 50; 6). Fra Harbo0re gik man på svanejagt, når fjorden var islagt med enkelte väger;
bedst (men for jregerne farligst) varat vrelge en dag
med rimtåge. Svanerne solgtes for 4 kr. stykket (o.
1870; 7).
1879 nrevnes knopsvanen blandt jagtens vigtigste
fuglevildt (8). 0. 1900 blev på Lres0 skudt mange
svaner, der holdt til i massevis ved 0en; en mand
fandt på at fodre dem med brnd opbl0dt i brrendevin, så de lå berusede og kunne tages med hrenderne. Jregerne k0rte omkring og solgte svanerne for
2-3 kr. pr. stk. Man kogte suppe på dem, og det
rngede brystk0d blev spist som pålreg og blev regnet for en lrekkerbisken (9); »vi har i mit hjem
spist mange af disse fugle, enten som kråsesuppe,
stegt eller rnget svanebryst« ( I 0).

Valkyrie i svaneham bringer ded
kriger til Va/hal. Tegning aj
Lorenz Fre/ich i Axel O/rik:
Danske Heltesagn, 190/.
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»De gam le er vel noget seje i k0det og, om de end
på sine steder findes fede, dog noget tranagtige i
smagen, men ikke af den betydenhed, at man jo
gerne imod su lten tager til takke med dem , og
hvad ungerne angår holder endog de krresne
munde dem for en delikatesse« ( 1796; 11 ). Unge
svaners k0d brugtes til steg og postejer, brystet
blev rnget som gåsebryster(l852; I la).
Svanedun var meget efterspurgt, konger og adelsfolk holdt derfor tamme svaner. Fem fugle gav et
halvt kilogram fineste dun , I kg sengedun og 1/i kg
alm. dun, af vingerne fik man 25 pennefjer og af
kroppen 2 kg fedt. Efter at de stive fjer var fjernet,
tjente skindet med dets bl0de dun som en bryst-og
mavevarmer, der skulle fremme ford0jelsen
( 1655; 12). Et sådant bugskind er »et herligt forsvarsmiddel mod kulden« hvis bäret som paletiner (let overfrakke) og mutTe; og »hvor ypperlig er
dunene ikke til fyld i vore dyner og puder«. De
brugtes også til pudderkvaste; t0fler, hretter m.m.
blev kantet med svanedun ( 13); »det sk0nne pelsvrerk, hvilket huden med dunene giver efter at fjerene er afpl ukket og den er garvet, er i brug som
elegant damepynt« ( 11 a).
Der indgnides med svanefedt for unaturlig ansigtsrndmen og hudpletter samt hremorroider
( 1838; 14). En svanevinge var allerbedst til at
st0ve af med i stuerne og til at finfeje i laden ( 15);
det t0rrede luftrnr med rerter i blev på Lres0 brugt
som garnvindsel (16).
Der indfortes i 1700-t en delvis fredning, idet det i
NSjrelland var jagtvresenet forbudt al skyde svaner mindre end 2 mil fra de kg!. slotte. Men forst
1894 fik svanerne med jagtloven en fredningsperiode, og i 1926, da der var kun tre-lire ynglende
par tilbage (alle på Sjrelland), indfortes en total-

fredning af knopsvanen, der i 1928 kom til at
grelde også sang- og pibesvanen.
LITTERATUR: (I) 548 47 ; 476 1960,32; (2) 645
143 ; (3) 693b I , 619; (4) 584 1893.1 , 30f; (5) 191
27; (6) 64 69; (7) 858 36; (8) Opfindelsernes Bog
4,437 ; (9) 202d 1,65 og 2,299; ( I0) 945 1948 ,22;
(11) 219 8,1415; (1 la)451 352; (12) 776 1,23 sm l.
516 43; (13) 219 8,14 15; 439d 338; (14) 687
1838, 181; (15) 423; (16) 202d 2, 10.
En »svaneforening« i S0nderborg skulle s0rge for,
at der hvert år varet svanepar i m0lledammen (I).
Ved fine gilder var sm0rret sat op i svanefigu rer
(2).

Når svanen vil flyve op fra vand, må den slå ni
slag med vingerne i vandet inden den letter (3).
Treller man svanerne i en trrekkende flok bliver
man vanvittig; peger man efter dem , farer de vild,
og man få en vissen finger (4).
Gåder: hvad er hvidere end en svane? (englene);
hvad er hvidt som en svane og sort som en ravn,
flyver over både land og vand og når det kommer
frem snakker det som en mand? (et brev) (5).
LITTERATUR: (I} 596 1959, 17; (2) 423: (3) 794
5, 1887, 156; (4) 245 B 1,8; (5) 534c 126.
SAGN. EVENTYR OG FOLKEV ISER

I den oldnordiske mytologi blev nornernes to sva-

ner f0dt i kil den U rds Brnnd under en af verdenstrreet Yggdrasils r0dder, og fra dem stammer alle
svaner. Tre valkyrier, d0tre af jordiske konger,
flyver i svaneham, hviler sig ved en s0 og spinder
skrebnens lin; V0lund og hans brndre gifter sig
med dem , men efter otte år drager kvinderne tilbage til deres forrige liv (I). Valkyrien Kara svrever som en svane over den krempende Helge, og
han sejrer, men da han siden kommer til at såre
hende i foden, er hans sejrsbane slut. Svaner kalder med sk0n sang de fa ldne til Valhal: »Lydt farer de gennem luften som store prregtige, hvide
svaner og omflagrer den helt, hvis fylgje de er;
ham bringer de sejr, og ham f0lger de under våbengry til det guldprude Valhalla. Men de kan
også med krerlighedens milde 0mhed dvrele på valen hos den sårede og d0ende krempe , kysse hans
blodige skrammer, ja endog f0lge ham i graven.
De er et storslået, gribende billede af den vilde,
nordiske krempeånd i forening med kvindelig, altopofrende krerlighed« (2).
Oldsagn: tre svaner synger over Fridlev om den
norske kong Hedins trrellekår og kaster et brelte
med runer ned til ham (3); da kong Hjord blev
reldre 0nskede han sig tilbage til livet på s0en og

Svane forsvarer sin rede. Maleri af A. Mackeprang,
1873.

kvad: »llde lyder · ulvens luden, · smukkere svanens sang«, men modsat kvad hans hustru: »Sove
kan jeg ej · ved s0ens bred · for fuglens skingrende skrig« (4 ).
Svaner er afbildet i Vester Broby kirke på et kalkmaleri fra o. 1400 af skabelsen (5).
Ti svaner vreddede med ti andre om, hvilken af
flokkene der kunne flyve lrengst mod nord. Den
ene flok kom meget langt, ville hvile sig og fr0s
fast i isen; når disse svaner basker med vingerne
ser vi nordlys (6).
Der skulle ved Klamsbro ligge en svane, som
gjorde de vejfarende megen fortned, de blev kastet
af vognen, den vreltede etc. (7). Man sagde, at der i
en h0j mellem Gislinge og Vognstrup NYSjrelland
rugede en svane på tre guldreg, og hvert reg var et
kongel0sen (stort nok til at l0sk0be en fanget
konge). Fuglen lod sig undertiden se, men brnd sig
ikke om at man forfulgte den. En herremand sk0d
mod svanen for at drrebe den og stjrele guldreggene, men da gik der ild i hans gård, som nedbrrendte (8).
En nysgerrig kone !reste i en cyprianus (tryllebog)
og stuen fyldtes med svaner (Lres0; 9).
»Svanerne var altid eventyrets fugle. Mange forhold har givet anledning dertil, deres sang, deres
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ll/11stration af Hans Tegner til H. C. Andersens eventyr
.. De vilde Svaner··.

hvide farve, der synes skabt som symbol på renhed og jomfruelighed, deres redle skikkelser med
de yndefulde, !ange halses nejende bevregelser«
Finn Salomonsen (10).
H. C. Andersens eventyr: en svane lregger guldreg
(Solskins-Historier, 1869), personer optrreder i
svaneham (Dyndkongens Datter, 1858), ond
dronning forvandler sine s0nner til svaner med
guldkroner, efter solnedgang bliver de alter til
mennesker (De vilde Svaner, 1838).
En rrekke folkeeventyr handler om piger i svaneham ( 11 ), f.eks.: tolv ungm0er kommer flyvende i
svaneham, en prins fjerner en ham og ejeren fortreller, at hun og de elleve andre prinsesser er blevet forvandlet af en drage, kun en gang årligt får
de menneskeskikkelse ( 12); hel ten tager en ung piges svaneham og de bliver gift, men hun genfinder
hammen og forlader ham, hun er en af kejser S0krebs' d0tre ( 13). En rerteager bliver hver midsommernat trampet ned. Bondens yngste s0n ser
kl. 12 midnat tre smukke kvinder i svanehamme
!ande og danse på ageren; han fjerner hammene
og vrelger den yngste og k0nneste svanejomfru til
kone. Hun viser ham, hvor der i marken ligger 3
t0nder guldm0nter nedgravet. Alle skal indbydes
til deres bryllup, kun ikke kongen. Da han alligevel året efter kommer, må brylluppet aflyses, thi
nu kan de af en troldkonge forvandlede prinsesser
ikke blive l0st fra hans magt. Hun giver ham en
kostbar ring og flyver bort, men vender i luftvogn
tilbage med sine s0stre ( 14).
En karl skyder en svane og tager tre fjer, en anden
mand forvandler sig med deres hjrelp til en usynlig
svane (15); en forhekset prins er blevet til en svane
( 16); mrend er om dagen svaner og l0ses af for-
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vandlingen , idet skjorten kastes over deres hoveder ( 17); en svane drikker dronningens brystmrelk
og bliver til en prins ( 18).
Folkevisen »Svend i Rosengård« blev 1846 optegnet i SSjrelland; en mand har drrebt sin bror og må
gå i landflygtighed, moderen sp0rger, hvornår han
kommer tilbage, og han svarer, at hun ikke ser
ham mere. I en anden folkevise, om den utro bejler, bortforer han kreresten til et fremmed land og
svigter hende; sidste vers lyder:
Og svanen den flyver så h0jt under sky
og strrekker sin hals;
men den, som trolover en rerlig mands barn,
b0r ej vrere fals ( 19).
Skremtevisen »Svanen« (20). Sml. s. 76.
Når man ser sorte svaner og hvide ravne er verdens ende nrer (21 ).

Il/11stratio11 af Hans Teg11er til H. C. A11dersens eve111yr
.. Den grimme IEl/ing"'.

LITTERATUR: (I) 68 / b 128f, 238 sml. 548 54;
(2) 602 4 , 1890, 359f; (3) 766 6. bog; (4) 766 I. bog
sml. 112 108; (5) 767 198; (6) 160 1904/ 27:1185;
794 4, 1885, 158; (7) 283d 2,16 1; (8) 847 1,53, 178;
847b 1,341 f; I 7c 26 (H0rby); (9) 202d 2, 299; ( I0)
757 98; (11) 283e ny sam I. 23f sml. 681 b 149,238;
464 5, 4 , I 6f; ( 12) 436b I , 1761T sml. 223 (en af de
tre sorte svaner); (13) 794 10, 193; (14) 192 581T;
464b 1951T; J.P. Kuhre, Borringholmska Sansager
15fT, 129; (15) 464 13,64-69; (16) 131 4lf; 513 31;
(17) 794 11 ,167; (18) 283 1, 178; (19) 534c 125;
(20) 464 2 ,329f; (21) I 44 134.
ORDSPROG OG TALEMÅDER

Svanen er sk0n og har dog sort k0d; svanen beh0ver såvel sin e fjer som spurven sine; det er intet
vrerd, at sva nen skal lrere 0rneunger at synge, de
reder dog dens a:g og unger; sva nerne begynder at
synge når rågerne tier (alle Peder Syv 1682); når
svanerne synger skal rågerne tie ( I), sm I. s. 69.
»Det g0r ikke noget at va:re f0dt i en andegård,
når man kun har ligget i el svanea:g« H. C. A ndersen, Den Grimme JElling ( 1844).
En remse at gentage hurtigt uden fejl: der kom
tolv tamme svaner og fl0j over Tamdrup kirke og
fl0j nord på (her om skrevet fra jysk dialekt) (2).
At få eller skyde en svane = få en våd fod (1Er0,
Drej0; 3); sidde som en svane i en bisperede =
va:re meget utilpas (4); det er sja:ldnere end en
sort svane (Peder Laale 1300-t; 5).
Svane bruges poetisk om et sejlskib: »Hvor er I
henne, store og små, · I havets sta:rke svaner?«
Chris1ian Winlher (1832): om den i 1807 mistede
danske flåde, hvis leje i K0benhavn han kalder
svanereden (6). Svane = en slags kanon ( 1649),
navnet skyldtes måske et st0berima:rke (7), jf. svanekniv om lommekn iv med fuglen som fabriksma:rke på bladet (8).
Svanebarm, -bryst = poetisk for kvinders svulmende buste; svanehals om hendes smukke, ranke
og hvide hals (9). Svanehals brugt også om: a.
forstavnen på en båd; b. forbindelsen mellem bom
og mesanmast; c. to krumme jern, der på en vogn
med bolte fa:stes til bommen og bukkefoden (9); d.
et stykke jern, som forla:ngede langvognen fortil ;
e. en lille sma l lerdunk eller -krukke; f. fangstredskab for neve ( I 0).
LITTERATUR: (I) 212g avisudklip nr. 1464; (2)
388 (1934); (3) 160 1904/27: 1160 (1883); 388; (4)
423; (5) 550 457 ; (6) 659 22,1 104; (7) 434 4 ,2 16;

,.Havets frembrusende svaner" tegnet af Chr. 8/ache i
Ude og Hjemme 23-5- 1880.

(8) 659 22,1107 (1904!1); (9) 903 6 , 1848,955; (10)
169 1,80; 388: 423.
PROSA OG POESI

Hvor sk0nt et syn er det ikke at se, når han sv0mmer på s0en med sin !ange hals og i en krumning
som et stort latinsk S b0jede hals og halvt opl0ftede vinger! Man foregiver endog, at han har tjent
som m0nster for den mere fuldkomn e skibsbyggerkunst, man har kunnet rette sig efter hans hals
og bryst for at indrette forstavnen og k0len efter;
bugen og halen har kunnet tjene til mode] for den
bagerste del og roret , ligesom de opha:vede vinger
for sej lene, og hvilket herligt åreslag giver ikke
f0dderne m0nster på! Esaias Fleischer (I).
Svanerne ... synes mig som roligheds og huslig
lyksaligheds yndige symboler, nå r de med opl0ftede vinger gled eller af sagte luftninger omdreves
på de vande, over hvilke fordum ka:mpernes pile
hvinte og stridstrompeten sma:ldede St. St. Blicher (2).
En svane på vandet, kridhvid og med sin ]ange
hals usigeligt yndefulde beva:gelser, er en af naturens mest fuldendte skabninger Svend Tito Achen
(3); svanen er i besiddelse af en utrolig umiddelbar
va:rdighed ... svanen kan blot ved at give halsen
en naturlig, bekvem b0jning glide gennem vandel
som en dronning gennem en balsal Gunnar Munk
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Nislev (4). Selvbevidst og ejendommelig tilbageholdenhed pra:ger svanerne. Selv på isen, hvor de
vralter afsted, bliver deres klods-tyngde til va:rdighed Svend Fleuron (5).
Som et langt, hvidt sl0r [fl0j] en flok af vi lde svaner hen over vandet H. C. Andersen, Den lille
Havfrue ( I837). Halvvejs ude mod horisonten
trak en kile af vilde svaner på flugt en lang linje,
som en perlende, hvid bra:nding i luften tva:rs
over synsfeltet Karen Blixen (5a).
Imod den blå sommerhimmel sy nes svanerne hvidere end det hvideste hvidt Hans Hvass (6). Ude
over den isblinde s0 ... fl0j tre sva ner med hå rde,
forårsgejle vingeslag Erling Kristensen (7). Og
vingeslaget! Ingen lyd i vor natur er sk0nnere. År
efter år s0gte vi en pra:cis sa mmen ligning, i begyndelsen blev det til knirken af fint la:der, men
det drekker ikke. Svanen sjipper over vore hoveder. H0r selv! 0/e Vinding (8). [Idet den flyver op]
fyldes luften med klang som taktfaste greb i et
stort strengeinstrument. »H0r, svanerne synger!«
siger folk, som går forbi. Men det er ikke sang;
klangen kommer i takt med de vreldige vingers
slag, som pisker lufte n i nedslaget til en tonende
lyd Asger Ditlevsen (9). Trrekkende svaners solgennemskinnede vingebuer strng syngende toner
af den klingre fo rmiddagsluft Erling KrisLensen
(7). Tre hvide sva ner [kommer] flyvende ganske
lavt, med langsomme ligesom dvrelende vingeslag.
Der går en egen sugende lyd fra deres flugt; deres
hvide ham fåret Jet anstrng a f rosa fra so lnedgangens afglans, de strak te halse peger fremad Inger
Bentzon ( I 0).
Et vildt sva nepar med syv unger sej lede bort som
en lille flåde med hemmelige ordrer Achton Friis
( I I).
Sangsvanen: Henover mine marker - i en sa ml et
kile - trak de kongeligste blandt Nordens fugle,
syv blrendende sangsvaner, deres k0lspor gennem
luften. Jeg h0rte den seje lyd af deres vinger, halvt
som en si ven , halvt som en klapren, der b lev hrengende i rummet. Og fra halsene, der var strakte
som basuner, henklang denne forunderlige tone,
der kundg0r for alverden, at vinteren omsider har
sadlet sin hest og klappet dens r imgrå mule.
Sangsvanen er de hvide måneders herold, og i
dens korte, metalskarpe toner fornemmes de
uundgåelige ting: frostblå na:tter og sten hårde
veje, kuldens klare musik H ans H artvig Seedorff
( 12). I den stjerneklare vinteraften stryger et sagte
brus af orgeltoner ind over den lill e hyggelige by.
Det e r den tusindstemmige, sk0n ne men vemodige sang fra de va:ldige flokke af svaner, som overvintrer ude på fjorden Tage Hefi ( 13).
H0jt oppe toner frem en klokkelignende lyd gen76

nem den lette luft ... pludselig glimter en flok h0jnordiske svaner frem i statelig ra:kke, lysende
hvidt i solen. De sto re, pra:gtige fugle stryger ilsom t hen over fjorden , over de n0gne marker og
islagte enge, indti l de forsvinde r bag havet mod
syd. Men endnu efter at de er ude af syne toner
deres flerstemmige sang som fjerne klokker vinterens d0dsklokker, der bringer bud fra polarkystemes og isfjeldenes 0de J. 0 . B011ing-Pe1ersen
(14). En sang så vidunderlig toner over isen, lokkende, då rende, med klang som af s0lveme klokker, mens de !ange halse, der på frastand tager sig
ud som en skov af master, ka:mper om strim meltangen (a); i stemmerne er der toner, som frostklokker frembringer dem ; der ringler i dem af iskvas i bra:nd ing, af nordenvindens hvinende diskant. Fortidsagtigt, urtidsstort lyder det (b) Svend
Fleuron ( 15).
Hundrede af tonende akko rder, der kl inger sammen til en fjern, na:sten uhåndgribelig musik ...
Hvorfor griber det så sta:rkt? Det er klangen , de
dybe sonore to ner, der udst0des i fors kellig h0jde
og derfor, når en st0rre svaneflo k synger, virker
som en mangestemmig koncert og kan m inde om
fjern klokkeklang Finn Sa/omonsen ( 16).
I skovka:ret ligger de store sangsvaner, urnrlige
som var de indefrosset i isen, hvide som var de
formel selv af vinterens luftige sne H ans Hartvig
Seedorff ( 17). Ude på de utilga:ngelige s0er ...
smeltede ildende hvide svanetlokke sammen med
sydspejlingen af solen, vinden bar musik fra dem ,
tone og lys og fjernhed b la ndet sam men Johannes
V. Jensen ( 18).
Fjeme, h0jtidsfuldt klingende toner i luften ... Det
er syngende svaner, h0je orgeltoner fra himlens
hvrelvi ng (a); sva nemes sang, stemt mod h0jtid , et
bud fra en anden, h0jere verden. Det himmelske
orgels brusen (b) Johan Skjoldborg (I 9). Deres
stem mer som Hejmda ls lur, deres vingesus som
paradisiske pauker Hans Folsach (20); svanetra:kkets forårsbebudende klarinetter Jeppe Aakja.,r
(2 1).
Gamme ldanske dyrerim o. 1460 (22).
I folkevisen Fangens Klage: Ak, gid jeg havde vinger · alt som den hvide svan'! · da vi llejeg tlyve ·
hjem til mit fredreland (22). Visen »Utroskab
stra ffes«: Svanen den fl yver så h0jt i sky • og b ruger sin hals (23).
Ser du ej svanen der, med det svulmende bryst og
med halsen · rank over vandet? Adam Oehlenschläger (24). Svanen glider på flodens spejl, ·
ma:gtig og stolt at se; · svanen udspiler si t vingespej l, · det er så hvidt som sne B. S. l ngemann
(25). Med sirlig-bl0de lader · han sej led på si n
dam Christian WinLher (26); og vildsvanen ligger

