Egem. BIOFOTO/ Arthur Christiansen.

Egem, Sciurus vulgaris
Gnaver med r0d eller brun til mesten sort rygside,
hvid bug og lang busket hale. Alm. i skove, forekommer ikke på Langeland, !Er0, Als o.a. st0rre
0er.
- Danmarks Dyreverden 9, 164-82.

Egern frellesgermansk, gammeldansk ag(g)erne,
oldnordisk og frer0isk ikorni; afgerm. a ik-wernan,
hvis farled kan vrere indoeuropreisk aig 'bevrege
eller svinge sig heftigt', sanskrit (oldindisk) har
ejati 'r0rer sig'; andel led er dyrets indoeurop.
navn til uer 'b0je' sigtende til den buede hale (I).
Fejlagtig tolkning: »hvoraf det har navnet er letat
begribe såsom det navnlig gerne opholder sig i
egetrreerne og gerne g0r sig tilgode med deres frugter« ( 1797; 2).
Som persontilnavn lkerne, Ekern, Egern etc. siden 1300-t, den forste med tilnavnet var ferment60

lig en lille vims mand; Egherskytte 1400-t (3);
måske i sted navnet Egernholt I 704ff L0jt Kirkeby
(4); forleddet i Egernsund I 648ff er trrenavnet eg.
men tydes folkeetyrnologisk: sundet er så smalt, at
et egern kan springe over det (5).
Noddet)'ven Kirke Helsinge (6), /angsl'ans (7);
»havde dette dyr ikke sin !ange rreverumpe kunne
man forsvare at kalde det r0d rotte« ( 1797; 2).
LITTERATUR: ( I) 626 80; (2) 219 9,377; (3) 363
2.1 ,242,509; 474 3,548; (4) 156 5,227; (5) 156 7,
92; (6) 160 1906/23: 294; (7) 56) 15.
H ERALDIK

Egern e r albildet i mange adelige seg! og våben siden 1200-t, således for den sjrellandske uradelsslregt Basse, Kalli Egerne i Svendborg, grevskabet
Fri is og for Sehested'erne (I); i seglet for K0benhavns Buntmagerlav I 525ff(siddende egern under
flået skind), Århus Handskemagerlav 1634, Viborg Garverlav I 656ff, Randers Buntmager- og

Handskemagerlav, Na:stved Pels- og Handskemagerlav (2).
Egern i Ekernf0rdes bysegl 1400- og 1600-t (3), to
sorte egern i Gudme kommunevåben fra 1971 ,
Hesselagergård i kommunen opfortes 1528 af
kansleren Johan Friis, som havde fem sorte egern
i sit våben; r0dt egern i M0ldrup kommunevåben
1981 IT, adelssla:gten Yesternie til Hersomgård og
Holmgård forte tre egern i våbnet.
Motiv på I000-kr. seddel , tegnet af Ib Andersen ,
udsendt 1975.
Egernet o.a. dyr ses på kalkmaleri af ska bel sen fra
o. 1400 i Yester Broby kirkc.
LITTERATUR: (I) 849b 9f; 678 18,24,44,49; 2
60-64,305,455; 767 193; (2) 278 26,3 I ,33f; (3)
278b 13f.
Det er »el net, pynteligt og vittigt dyr, har en klar
r0st, men tillige en mismodig knurren, når den
pirres; det er nok va:rd al fange det for skindets
skyld« ( 1793; I), vinterskindet giver gråvtfrk til
kåber og pelse og til handsker (2), halehårene bruges til kunstmalerpensler (o. 17001T; 3); k0det kan
spises ( 1804; 4), suppe på det skal kunne mod virke gigt (5).

en krone pr. hale i skydepra:mie og der udbetaltes
ialt ca. 30.000 kr. (6).
Der skydes årligt 2.-3.000 egern.

Egern kan i skove g0re nogen skade ved at gnave
bark og a:de fr0 og knopper. 1934 blev der givet

Man tog vejrvarsel af dyrets adfa:rd: der kunne
ventes en streng vinter når det åd usa:dvanlig

Egem i Gudme kom1111111ewibe11.

Egem på 1000-kr. sedde/
regnet aflb Andersen.
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1:;gern i granskov. Tr<esnit af Carl Bogh i »Origi11alteg11i11ger af danske
Konstnere«,
1873-90.
Overfor: Nornerne under
Yggdrasil. Maleri af
Kr{l!s/en frersen i Riddersale11 på Christiansborg.

mangc n0dder og koglefrn, men e n mild vinter
hvis man om efte råret så det foretage lange spring
fra trre til trre (VSjrella nd ; 7).
Talemåde om den meget snaksomme eller pralende: han har det i munden ligesom egernet i rum pen (o. 1700; 8); l1<1S1 IOM ,t (flr~ ('1}!..I 4>ttnt z,311.)
LITTERATUR: ( I) 8822,255; (2) 2 /9 9, 1797,378;
869 4 , 183; 362 109 ; (3) 167 1935,49; 418 85; (4)
439b 52; (5) 687 1837 ,78; (6) 556 2,282; (7) 160
1906/ 23: 294; (8) 561 2 ,40.
INDVANDRING , UDBREDELSE

I den oldnordiske mytologi l0ber egernet Ratatosk
'gnavtand' op og ned ad verdenstrreet Yggdrasils
stamme med budskaber og ukvemsord fra 0rnen i
trreets top til slangen Nidhug, der gnaver i roden
(I).
Knoglefund viser, al egernet indvandrede sydfra i
fyrre-hasseltiden o. 7000-6500 f.Kr. (2), dets
knogler er fundet i bopladser fra reldre stenalder
(3 ).
lflg. en rrekke sagn om urskoven , der engang drekkede det meste af landet, kunne egern springe fra
trre til tne hele vejen fra Hvalpsund til Lillevejle

ved Mariager Gord , fra lsenbjerg til Snejbjerg
MJylland, fra Krumstrup til Boltinggård 0Fyn,
o.s.v. (4). Nutidens m0rkebrune til nresten sorte
egern på Fyn og ved Som menes at tilh0re den
reldste type.
Rovdriften på skovene i 1600- og 1700-t virkede
så strerkt decimerende på bestanden, at egernet i
forste halvdel af forrige århundrede va r nresten
udd0dt i Jylland , men nyanlagte nåletrresskove og
-p lantager gav igen dyret gunstige li vsbetingelser.
1886 kom det til Bornholm (5). Året 1900 blev på
Djursland udsat lire egern hentet fra Sverige, det
ene d0de, de tre andre regnes for stamfredre til Jyllands r0de egern. Men f0rst fra og med 195 I har
der levet egern n.f. LimGorden.
LITTERATUR: (I) 68/b 127; (2) 636 102f; (3)
172 366,385; (4) 464g 3,395; 534b 126; (5) 84 69.

I en dyrefabel beder egernet en rrev om at skåne
dels unger, som er de k0nneste i skoven og således
lette at kende. Rreven reder dem alligevel og undskylder sig med, at han aldrig havde set så grimme
unger. Da den vil rede også egernet springer dette
op i et trre. »Du er "ikke som din mor«, sagde rre63

ven, »hun kunne springe fra tra: til tra: med lukkede 0jne«. Egernet vil også g0re det og falder i ra:vens gab. »Du er ikke så dygtig som din far«, sige r
egernet, »han la:ste a ltid for han åd«. Idet ra:ven
vi! g0re det springer egernet igen op i tneet og råber: skade skulle springe blindespring, nå r man
har 0jne i hovedet! Ra:ven sva rer sluk0ret: og
skam skal la:se for sin mad fo r man ved, hvad
ma n har at la:se for.
LITTERAT U R: 464q 21 fjf. 464) 51 ,54.
PROSA OG POES I

Egernet er skovens gode hum0r Sigurd Rosendahl
(I), udstyret med den sk0nneste sva:vehale, pudset
og med skilning fra 0verst til nederst; som en fjeret pil styre r egernet fra tra: til tra:, og med halen
udtryk ker de n sig, giver sit va:sen luft, det er den
mest levende og udtryksfulde hale der er ti l, det
gode hum0rs fane i skoven (a), en hvirvelvind af et
lille d yr, n ysgerrig, fra: k, vi ms til usynlighed , en
å nd , en skovsjrel - hvordan ska l man i en fart få
gjort rede for dens va:sen? - levende som en
namme, et n0gle af vita litet og med en lille åben
sja: l, fjern på sin vis og dog ikke fjernere e nd at
man som menneske kan kende sig selv igen i den
(b) Johannes V. Jensen (2).
Et egern jager som et r0dt lyn fra bredden op ad
en tra:stamme; det e r som selve skovens å nd, mystikken hå ndgribeliggjort i en lille skovdjrevel
Achton Friis (3). Som vi kender egern ved vores
hus er vi nået til , at det må va:re nissen ; hale n ,
som det ofte ho lder som en busk over hovedet
mens det spiser er nissehuen eller »Iuen«, det
hvide og grå bryst ha ns kendte vadmelsdragt - og
det ha r r0de sokker og e r påfrerde overa ll (a); de er
dramatiske i bevregelserne, meget tale nde sm å
sydlrendinge i dyreverdenen , eller re ttere Nordens
e rstatning for aberne ... f0dte til fart fungerer de
som rene Walt Disney-figure r (b) O/e Vinding (4).
Han ba lancerede som en skorstensfejer med kosten bag sig he n over tagrygningen ... slog sporerne i stammen på telefonarbejde rnes vis og gjorde
sig usynlig i tra:ets trette krone Hans Hart vig See-

dorjJ(5).
At se ham spise var en stor forn0jelse, han satte
sig op og tog maden med frempoterne, med futtende og vimse bevregelser, unders0gte i en fart
hvad det var, endevendte det, tog rask en bid og
mimrede travlt med den i munden . Trenderne gik
på ham så hurtigt , at man ik ke kunne f0lge dem ,
ha n struttede med halen, mimrede, tog en bid til ,
de !ange skarpe forta:nder arbejdede så det var e n
lyst at se, gjorde hu! i en n0d eller et agern så spå64

nerne n0j. - Tilsyneladende uden å rsag gjorde
han vild jagt fra tra: til tra:, 00j i !a nge forvovne
bue r som e n fugl fra den e ne trretop til den anden,
str0mmede som en lue langs de tyndeste kviste, og
var derfor langt til det nrermeste trre la ndede han
på jorden, ga loperede videre som en r0d orm i
grresset med h0jt b0lgende hale og var i et nu oppe
ad stej le trrestamme r ige n, kastede sig fra gren til
gren ; på et 0jeblik var han la ngt borte i skoven Johannes V. Jensen (6).
Egerne ved, at kommer frost · vi l sp0rges efter
vinterkost, • thi [de rfor] l0be r den i bjerg og dal, ·
den vinterkosten vinde kan , · sej ler igennem vej r
og vand , • til sej! har den si n hale S. Bugge 1663
(7).
I grenekl0ft ved stammens bug · bor egernet, dybt
gemt i ved, · det vågner op ved skadekvrek · og
stritter skrremt med 0redusk Cai M. Woel (8). I
m ine n0gne sansers · bredkronede vintertrre · leger to r0de egern - · snart ude på de gyngende
gre ne • snart hvirvlende rundt o m reden , · begge
har troldegrimasser · og begge har vinger på foden
Birthe Arnbak (9). Egernet Oyver med sult i sit 0je
• fra trre til trre med sin hale som vi mpel Mads
Porrman ( I 0); nu hurtig sikkerhed: el egern hvirvler, • en munter namme lig, fra gren til gren
Frank Jreger ( 11 ); et egern hopped som fodt akrobat · fra grene til grene foroven. · Jeg lider de volter, du lille krabat, · du giver lidt li v dog til skoven! L udvig Thom sen ( 12). Et lille egern springer
· artistisk fra en gren · som om det havde vinge r ·
og ikke ba re ben. · D et styrer med sin hale · og
glor og spiser bog, · for det kan ikke tale · det
svrere danske sprog Ha/fdan Rasmussen (13); han
ligne r en krresen pro fessor, • ja, en af forlresthedens fredre, · der mimrer med kritiske miner: •
den bog kunne vrere lidt bedre! Erik Ber1elsen
( 14). Egernet afsl0rer den sorte snog, · noden der
sniger sig ud af partituret, · griber en kogle og ri ver hastigt · billetter af til h0jre og venstre Benny
Andersen ( I 5).
Min bror! )ad os se i vort hjertes grestfri og glade
gran, · om vi finder et brunt lille egern, for vi
knuser det i en orkan Nis Petersen ( 16).
Marinus B0rup, To egern (17); lb Paulsen, Egerndansen ( 18); Frederik Schaldemose, De to egern
( 19)1l:ril< 5.-A!jrr.- f-,un;; iJy,-everJl'fYo, I~.
LITTERATU R: ( I) 740b 60; (2) a 40/p 182: b
401 r I 04 sml. 107; (3) 248b 1,200; (4) a 910/ l ,94;
b 9/0c I 14f; (5) 783 12f; (6) 40II 125; (7) 107 upag.;
(8) 9/6e I 15; (9) 28b 47; ( 10) 694 22; (11) 424c39;
(12) 853 55; ( 13) 708i 7. sam!. 32; ( 14) 56) 17; (15)
I253;( 16)682b 15; (17) l/8/85-8 7;(18)6 70c 34;
( 19) 772c 1,44.

