


Viber indvarsler Jortiret. TrO'snit af Johannes Larsen til 
8/ichers .. Trttkfug/ene". 1914. 

Viben: Kommer du fårinj [far] ja, [så] hakka bag, 

hakka bag - ivad et fedt, ded e met! [mit) (Born
holm; 22). 

Pebersvenden bliver efter deden til en hanvibe og 

den ugifte pige til en hunvibe; han sperger »hvi 

vil' du it'?« og hun svarer »vi tore [turde] it'!« 

(Fyn; 23); viberne er de gamle pebermeer og bek

kasinen eller rnrdrummen en gammel ungkarl ; 

pebermeerne sperger »hvi vi-il do it, hvi vil' do 

it?« og han svarer: fora turr it! hå-hå-hå-ho! (24); 

»hvi vil' du ik'?« - Jo, jeg vil' nok, men du vil' 

ike'! (Lakkendrup; 26). »Vogt dig for Skrebelev 

hede«, sagde man på Langeland til en knibsk pige 

og aldrende ungkarl for at få dem til at gifte sig; el

ler disse kunne når de medtes skremtende sige: Ja, 
vi to skal vel engang samles på Skrebelev hede 

(27). 

Mens Jesus gik mod Golgatha, beskyldte viben 

ham for at have stjålet og den skreg »tyven! ty

ven!« og under korsfrestelsen »pin ham, pin ham!« 

Da sagde Jesus: Forbandet vrere du, vibe, men sa

lige dine reg; når de bliver til unger, så vrere de 

også forbandede (28). Lige siden har viben flakket 

rengstelig og fredles omkring og må ikke hvile sig i 

et trre (29); samer den sig der, bleder dens fadder 

(Utterslev VLolland; 30); derfor hader man viben 

og kalder den helvedsfuglen eller djrevelens fugl 

(Brudager 0Fyn; 31 ). 

»Den måtte ikke som andre fugle bygge i drekning 

af trreer og buske, men skulle lregge sin rede på 

åben mark, hvor det var Jet for dens fJender at til

egne sig reggene. Og fredles skulle den vrere, fred

les og hvileles som skomageren ved Golgatha

vejen, der ikke undte Herren et hvil på hans sidste 

trange vandring. De to kom til at dele skrebne. Vi-
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ben blev fuglenes Ahasverus«. Hans Hartvig See
dorfJ(32). 
»Viben [er] en skams fugl , den hvinede »pin 

ham!« ved Kristi kors ... Man kan godt here, at vi

ben er fortvivlet, dens skrig er skrerende. Man kan 

også se det , den er mrerket på kinderne med et par 

sorte striber, der giver den et skummelt blik; men

neskebern, der er små lyvepotter, får jo deres stre

ger af kul i ansigtet, de skuler også«. Chris1ia11 El
ling (33). 

Viben var en stolt, hovmodig sypige, som råbte 

»pin ham, pin ham!« til den korsfrestede. Derfor 

går den og klynker og piber over sin dom og straf. 

ålen er dens nreb og trådene hrenger ned ad nak

ken (34). 

Alle de onde mennesker, som stod under Kristi 

kors, blev forvandlet til viber og flyver nu fredlese 

omkring i verden (0Jylland; 35). 

lfalge Peder Syv ( 1688;36) ville Jesus engang 

skjule sig og blev rnbet af vibens skrig, »hvorfor 

han skal have forbudt hende at hvile på grene og 

sagt 'forbandet vrere du og velsignede vrere dine 

reg', hvorfor vibens reg almindeligt redes, men ikke 

viben selv«. Mens Vorherre vandrede her på jor

den kom han forbi en viberede, fuglen troede han 

ville tage dens reg og råbte »tyven, tyven!«, derfor 

blev den forbandet, men ikke reggene (3 7). 

St. Peter kom sulten ind til en gammel nrerig kone 

og bad om noget at spise. Hun stod netop og bagte 

pandekager og sagde, at han farst fik mad når han 

havde klevet noget brrende. lmens bagte hun, den 

ene pandekage mindre end den anden, indtil St. 

Peter havde klevet alt hendes brrende, og så fik 

han alligevel ingen mad. Som straf skabte han 

hende om til den fredlese og forhadte vibe, der 

fo'r op gennem skorstenen og lige siden har skre

get »klev ved, klev ved!« (klyvit); nakketoppen 

var hendes spidse hrette (38). 

Viben har vreret en tjenestepige, som stjal en guld

saks fra sit herskab, men bedyrede sin uskyld ved 

at sige: Har jeg taget den, da vil jeg straks vrere en 

fugl , der til evig tid flyver omkring, skrelder alle 

ud for tyve og fader bern i moradser og dale! -

Dette skete, og som en vibe råber hun »tyvit, ty

vit!« ligesom ha len har form som en saks ( 18191T; 

39); pigen stjal skecr, dem brerer hun nu som Ger

dusken på hovedet (0sles s. VHanherred; 40). 

En tyvagtig kone og hcndes datter, der også stjal, 

fulgtes med en anden kone over en mose, hvor vi

berne skreg; den farste kone udbrnd: å, hold dog 

kreft, jcg har aldrig stjålet noget fra dig! (SVSja:1-

land; 41 ). 

LITTERATUR: (I) /60 1906/23:2202; (2) Fylla 



7,1875,268; (3) 794 1, 106; (4) 103 1953 (Halfdan 

Lange); (5) 707c 80; (6) 160 1904/30:2629 ( 1891 ); 

(7) sml. 794 1, 107; (8) 464/ 1.2, 147; 794 9,2 14 

(SFyn); (9) 794 5, 44 (Jyll.); ( 10) 387 16; 28/c 

158f; (11) 794 4,34 og 7, 52; (12) 281d( l883); (13) 

279 183; ( 14) 561 2,549; 222b 28; (15) 782e 80; 

(16) 103 1952 (H .K . Horskjrer); ( 17) 202c 4,279; 

(18) 464j203; (19) 160 1904/ 27: 2172 ( 1891); 464 

9,82; (20) 794 5, 1886,44; (21) 794 6, 190; (22) 85 

I , 1906, 18 1 ;458 I 00; (23) 160 1904/27( 188 1 ); (24) 

464g 2,265; 464 8 ,373; 794 5,37,77; (25) 160 

1906/23:2398; (26) 160 1904/30:1 103 (1883); 

(27) 794 I·, 1884, 15 1 sml. 2,44; 543 I , I 96f; (28) 

387 16 (MSjrel l.); 28/c 159 (Falst. o. 1850); (29) 

464g 2,265-67; ny rk. 2. 1, 166, 168; 464 8,374; 

436c 89; 224 1, 1899,44; 527 181 ; 61/e 2 1f; 577 

34-36; (30) 160 1904/ 28:736 (1 89 1); (3 1) 160 

1904/27: 11 02 ( 1886); (32) 783b 8f; (33) 193b 69; 

(34) 447 367; (35) 160 1904/ 27:2224( 1892); (36) 

831 208; sml. 281b 92; (37) 464g 2,265; (38) 160 

I 906/ 30:2 157 (Sams0); 464 8,3 70f; 464e 90; (39) 

847 1, 140; 464 8,373; 160 1904/ 27:318 

(1879), 1904/ 30:34 1 ( 1890); (40) 160 1904/ 28: 

132 1 ( 1892); (41) 160 1906/23: 443 ( 1933). 

FuG LOG A:G SPISES 

Viber er blevet spist ferske og saltede jf. en tale

måde citerct af Peder Syv 1688: han har ej mange 

viber i salt (sml. s. 127). »Deres k0d er m0rkt og 

fedt , reggene er kostbar spise og betales vel i de 

store streder« (1822 ; I ); vibens reg »kan ses i 

skreppevis overa ll i vildthandlernes vinduer« (o. 

1830; 2). 

1758 klages over, at der fra Amager ikke leveres 

vibereg til hofTet, og b0nderne der pålregges at g0re 

sig mere umage; alligevel modtog jagtbetjentene i 

Jesus på vej mod Golgatha. Kalkmaleri i Norre Herlev kirke. Frederiksborg amt. Foto: Na1iona/m11see1. 
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1761 kun 48 a:g (3). Om Frederik VI forta:lles, at 

han hver morgen spiste tre vibea:g på fastende 
hjerte (4). 

»Vi drenge samlede vibea:g til en sangerinde, som 

mente de klarede stemmen, vi fik en krone for 

hver snes« (Esbjerg o. 1880; 5). 

Gned man det forst fundne vibea:g i 0jnene blev 

man god til at linde fuglea:g hete sommeren; når 

man havde taget a:ggene og 0delagt reden med en 

skrabende fodbeva:gelse sagde man: bitte viiJ: bitte 

viif, jeg skraber i din rede, · dig til sorg og mig til 

gla:de, · så finder jeg reg i en anden bitte rede 

(V Hanherred; 6). A:ggene var rådne hvis vi ben 

Sangeri11de 1•ed klm•eret 
regnet af Vilhelm Peder
se11 til Il. C. Andersens 
.,All paa si11 reue P/ads". 
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A':gtyv ved viberede. BIO FOTO/ Erik Thomsen. 

kom en så na:r, at man kunne ma:rke vingesuset 

(Harbo0re; 7), sml. ryle s. 15 1. 
1904 skrives: » Vibea:g forhandles på torvene, og 

vildthandlerne har i deres vinduer fade svingende 

fulde af dem; de nydes ved små private dejeunerer 

og sa:tter alene ved deres pikante udseende smreld 

i tungen; de betragtes som en herreret, der stilles 

h0jt over de forste 0sters ... De eksporteres endelig 

til udlandet, embal lerede i hakkelse, savsmuld og 

den nimbus, der i vor tid folger med det lille Dan

marks fortrinlige landbrugsprodukter« (8). 
A:ggene »findes hos hver en delikatessehandlcr og 

i hver en sm0r- og a:gforretning i st0rre byer, og 

det h0rer jo - desvrerre - omtrent med til et vel

drekket frokostbord i forårst idcn, at der findes vi

bea:g på det«( 1927; 9). 

»De blev fo rta:ret hårdkogte og kolde med k0k

kensalt ... Smagcn cfterlod en duft af forår og 

friskhed. Vibereggene stod i stor yndest, nydelsen 

af dem var en tradition og noget af en kult, en 

slags forårets sakramente, der dog kun blev indta

get i jregerkredse og på de st0rre gärde, desuden 

blev retten serveret på byens bedste madsteder« 

Finn Salomonsen (10). 
A:gindsamlingen har siden 1931 vreret forbudt. 



Moder /eger med barn på sk0de1. Maleri af Co11s1an1in 
Hansen. 

LITTERATUR: (I) / 77 6, 99; (2) 165 19, 1925, 

90; (3) 883b 251; (4) 226 1, 1956,68; (5) 796 9; (6) 

794 5, 1887, 155; 160 1904/ 27: 1319 (1892); (7) 

858 34; (8) 222 32; (9) 245 2, 78; ( I 0) 7 l c 84. 

LA:GEM IDLER 

Graver man under sin venstre fod, når man har 

set årets f0rste vibe, findes der et kul, som mod

virker feber (I). Et bra:ndt og pulveriseret vibe

hjerte blandet med en sort hunds ga lde indgives 

for apopleksi (2). Yibesuppe la:ger alle sygdom

me, men man må tage sig i agt for fuglens hoved, 

som er skurvet (Holstebroegnen; 3). 
Spiste gravide kvinder vibea:g, blev barnet fregnet 

(som reggene); men fregnerne forsvandt, når man 

gned dem med den tykke ende af et vibea:g eller 

tvrerede det forst fundne reg ud i ansigtet (4). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/ 27: 363 ( 1881); (2) 

296g 2, 98; (3) 160 1904/27:2403 (1879); (4) 794 
5, 1886,37; 160 1906/ 23 ; 2 173 (1919), 

1904/27: 1444 (1884). 

B0RNELEGE 

Moderen tager sit barn ved na:sen og sp0rger: 

Hvor bor viben? Barnet svarer »i 0sten snibe«; 

- Hvad g0r hun der? 
- ;Eg 

- H vad for reg? 

- Sorte og hvide 

- Hvilke skal jeg ha'? 

Hvis barnet svarer »de hvide« får det kys og ka:r

tegn, men siger barnet »de sorte« kniber moderen 

det i nresen ( 1823; I). 

Hvor bor viben? - H0jt op i striben - Hvad g0r 

den der? - hvide, sorte a:g- Hvad for et må jeg få? 

Hvis barnet svarer »sort« klemmes mesen, hvis 

»hvid« slippes den (Hårlev 0Sja:lland; 2). 

Lege vibe: 

» Vi ben« står midt i en kreds og synger: 

Viben sidder på bere [bjerge] 

og 0etter sine fjere. 

Hvem som ikke huge vil, 

de må sa:tte kla:der til, 

for nu huger vi alle -

eller: for nu huger viben (b0rnene sa:tter sig på 

hug). 

Når »viben« sagde alle, skulle hele kredsen undta-

gen viben huge; sagde den »for nu huger viben« 

måtte kun viben sa:tte sig på hug. De, der ikke 

straks rettede sig efter befalingerne, skulle give 

pant, »sa:tte klreder til« (Flakkebjerg I 830'erne; 

3). 

Snrere, sn0re, hilde, vre lte en vibe: deltagerne har 

et reb lagt i l0kke om benene og prnver ved ryk 

med foden at få andre til at falde (4). 

LITTERATUR: (1)84 7 3, 147 sml. 794 5. l , 127f; 

(2) 160 1904/ 30: 5 11 (I 883); (3) 610b 23 ; (4) 212c 
3 , I 044; 464i 273, 278,604f,280-82. 

TALEMÅDER 

Yrere urolig som en vibe, l0be som en vibe (NFyn; 

I), vrever som en vibe (2), han l0ber så let som en 

liggevibe; gå til Nyk0bing så hurtigt som en skol

det vibe (Lolland; 3). 

Så vred, arrig, gal, ond som en vibe (4), han er så 

ga l (arrig) som nogen hanvibe (Herningegnen; 5); 

vrere gal som en vibe på to/ tre/ fire reg (6); så vigtig 

som halvanden vibeunge (Yendsyssel; 7). 

Han spidser mund ligesom han skulle til al 

drrenke en vibe (Sams0; 8). 

Han har ej mange viber i salt (han er fattig) , for-
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