LITTERATUR: 72h 183; 218 632f; 883b 351f;
298 12-15 sml. 56) 21-26.
A VENDELSE, TALEMÅDER.OVERTRO
Skindet med dun ene giver et fint pelsvrerk ( 1926;
I).

Frernerne: ung skarv, helst taget på reden , »er til
spisning en af de bedste frerniske fugle« og minder
om haresteg (2).
Grnnland: storskarvens k0d spises, yngledragtens
halsfjer dekorerer vregtrepper (3); fanges nogle steder i så store mrengder, at skindene bruges til klrededragt (o. 1860; 4).
Garpe (skrige) som en ålekrage - om den berusede
(Peder Syv 1688; 5); i 1500-t sta ves navnet også
0lkrage (6).
Frernerne: hiplingur brrenna salt = skarven brrender salt - siges, når den i solskin sidder med udspilede vinger på klipper eller s0en (7); skarvslop
= fuglens hop f0r den dykker, figurligt om en
hoppeleg (8); når noget er lrenge om at koges siges:
det er som skarviegg (der skal vrere umulige at
koge) (9).
Fejer man gulv med dens vi nger jages alle fangstdyr bort, eller: så bliver der n0d (Grnnland: I 0).
LITTERATUR: (I) 756 2 1,515; (2) 500 147; (3)
515 Fugle I , 334; (4) 736 2 ,1857, 183; (5) 831
1688,294; 561 1,35; (6) sml. 664 103f, 194; 434
4,940; (7) 393 347; (8) 522 86; (9) 393 366; (10)
54745f.
PROSA OG POESI
Skarven er en imponerende fugl; der er en besynderlig ro over den ... Skarven »dekorerer« på en
bundgarnsprel langt mere end en måge, der minder om håndtaget på en stok. Skarven bryder prelens forlrengelse på skrå og bliver mere samh0rig
med den som med en naturlig sokkel. Med sin
forvredne S-linje står det grnnlig-sorte gespenst af
en fugl silhuetskarp mod himlen. - Ganske stille
sidder de grnnsorte kroppe med den vredne linje
som mystiske skrifttegn, der er s0mmet til prelens
top ... ikke en bevregelse spores i de !ange, hornfiskagtige halse. De ligner en flok underlige s0sp0gelser ... forvandlet til gra vmonumenter over dem
selv Achton Fri is (I). S0ravnen den store dovendidrik, bundgarnsprelens filosof. Jacob Pa/udan
(2). Sådan en stor fugl med udbredte vinger på en
prel i det fjerne mindede påfaldende om den tyske
0rn, anbragt som skrremmende mrerke over bundgarnet Erik Bertelsen (3).
Ålekragerne sad som nodetegn på prelene til åle12

ruscrne 0110 Gelsted (4). Ålekragerne sidder som
dystre symboler på bundgarnsprelene. De har
vi nteren i selve udseendet O/e Vindi11g (5).
Ålekragen er en ret s0hane [fribytter, s0r0ver], •
for byltets skyld vil [den] ej livet skåne, · den frister hint dybe vand Hieronymus Justesen Ranch
1630 (6).
LITTERATUR: (I) 248 1,201 ; 2,289f; (2) 665b
17; (3) 56) 24f; (4) 270k 64; (5) 9/0d 314; (6) 702
355.

Hejre, Ardea
F!SKEHEJREN eller GRAHEJREN , Ardea cinerea,
er en stor og srerprreget fugl med lang hals og !ange
ben, blågrå ryg og vinger og en stor sort plet på
hver side af brystet, halsens forside har en par
rrekker tretsiddende sorte pletter, en sort stribe
over 0jet fortsretter i en bagudrettet nakketop.
Den lever overvejende af fisk fanget på ganske
lavt vand. Yngler mange steder i hele landet.
DVA:RGHEJRE, lxohrychus (forhen Ardea) minutus, bliver kun 30-35 cm lang, har grnn ligsort ryg
og sort isse. Ynglefugl i Nordtyskland til nrer den
den dansk-tyske grrense og er over 30 gange trufTet
i Danmark.
- Danmarks Dyreverden 6, 50-56, 60.
Hejre, gammeldags d.s., oldnordisk hegri, oldh0jtysk heigaro; navnet gjaldt oprindelig et insekt
(måske myg, sml. bd. I) og var fo rmentlig et lydord (I); afindoeuropreiske kroiko, kriko gengivende fuglens hrese skrig (2). Som persontilnavn
Heire, Heyre 1400-1 600-t, vel på grund af lang
hals eller !ange ben (3); indgår i stednavnet Hejls
1231 fT (oprindelig mest sandsynligt Hregrrehals) jf.
Hejrehals l 666fT markstykke i Ketting Als; måske
i Hej rede 13 74fT 0Lolland og Hejringe o. I 560fT
NLolland (4); på Hejrebakken i LI. Hareskovs
nordvestlige udkant havde en hejrekoloni reder i
h0je b0ge (5).

Hejre og åkandeblade i Dover kommunes våben
1950-66 symboliserer dyrelivet og den smukke
natur; Vinderup kommunevåben l 974fT, kommu nen har en kendt hejrekoloni i Flynder s0; Ulfborg-Vemb kommunevåben I 980fT, på grund af
hejrekoloni mellem Ulfborg og Vemb.

Fiskehejre. Fow: Karsten Fe/s1ed.

Hejre med frn i nrebbet blev 1576 afbildet på
kalkmaleri i Odden kirke; Hagested kirke
N VSjrelland og Alsted kirke NSjrelland ha r fra o.
1200 en »hej refrise« (6).

Fiskehejre I 763IT(7), gråhejre o. I 700IT (8).
Skid(e)hej re o. 17001T (9); Sundeved, 0Jylland
( 10), trreer med hejrereder og jorden deromkring
tils0les med fuglenes hvide ekskremen ter, og det

stinker fra rådne fisk; navnet forkla res også med,
at den far alT0ri ng idet den letter ( 11 ); på Frernerne sagde man: hejren har kun en tarm , den er
blank som s0lv og går lige gennem kroppen; foden
passerer så hurtigt genne m tarmen, at hej re n når
den har slugt en fisk må presse bagdelen m od jorden e lle r en klippe, ellers kommer fisken levende
ud igen ( 12); » man påstår, at å le ne kryber uskadte
ud af rumpen på hej rer og st0r« (1802; 13) sml.
stork s. 26. Skid hej re var skreldsord til dårlig tjeneste ka rl (14) og slang for klystersprnjte ( 15) jf.
hejre -navnel vandspr@jle o. 1700 ( 16). Skidhejre
fordi det bl iver skidt e lle r skide nt (fugtigt) vejr når
den ses svrevende i luften (Nim h. ; 11) jf. s kidthejre
M Fyn ( 17).
Skridhejre 1763 ( 18), skredhejre 17761T ( 19), fuglen ligesom sk rider vrerdigt når den er på fiskefangst.
O V/löRG H EJ RE: moseka/v SSlesvig (20), dva?rgrordrum, dens levevis minder o m r0rdrummens.
Frer0erne: hegri; noa-ord: hakaspjaö 'ga mmel
slidt spade', sigter til den hvilende fugls »miserable, udslidte« fig ur; pinnur i revy 'pind i r0ven',
stå r fuglen lrenet forover på et ben og med det andet skjult i fjerene kan det se ud , som breres kroppen af en pind i anus ( 12).

LITTERATU R: (1) 659 7, 1042; (2) 626 150; (3)
363 2.1 ,4 28 og afhandl. 4 3; (4) 156 7,268; 8 162;
11 146; 427 1,50; (5) 222g 33; (6) 767

Hvi/ende j isk ehejre. 8 / 0FOTO/ Erik Thomsen.
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Bing & Gmndah/s hejrestel.

141 , 128, 162; (7) 693b 1,623; 451 475; (8) 659 6,
1226; (9) 170 1907,54; 693b 1, 1763,623; ( 10)
212c 3 , 248; 794 12, 152; 160 1906/23: 2240
(1944); (11) 160 1906/23: 2240; (12) 500 151; 902
1862,23; (13) 418 335; (14) 212c 3,2 48 ; (15) 903
6,1848,325; (16) 170 1909,54; 388 (Sanderum s.);
( 18) 693b 1,623; ( 19) 582 22; 451 265; (20) 287b;
(21) 522 62f.

fedt« (7). Har man en hejrefod liggende i dåsen
med regnorm lokkes fisken mere til agnen (8).
Frernerne: med en hejrefod i lommen har man
meget fiskeheld (9), »men der er ingen, der vides
al have opnået dette held, da man ikke ved, hvilken fod der er den rette, og begge fodder har ikke
nogen tiltrrekningskraft, idet hvad den ene fod
lrrekker til skyder den anden fra« ( I 0).

ADFll:RD OG OVERTRO

Hvis hejrerne forlader havet må frygles en voldsom storm (1648 ; 11); når hejren skriger kommer
regn (12); s0ger fiskehejren op langs de små vandl0b bliver vinteren streng (Vorgod; 13).

Hej ren kan blive over I 00 år gammel (Asnres
Odsherred; I ).
»Min hejre med sin' s0de ben • lokker små fisk lil
sig hver en« ( 1630; 2); iflg. fiskere og jregere står
fuglen lrenge ubevregelig i vandel og lokker fiskene
til benene med en behagelig lugt som udgår fra
dem (3); eller den lader eskrementer falde i vandel
for al lokke dem til (4); om natten lyser hejrens
ben med et fosforagtigt skrer, som fiskene går efter
(Fyn ; 5).
Er hrender og skinneben gnedet med hejrefedt eller knuste hejreknogler b landet med kamfer,
hvedemel og bomolie kan man fange fisk med
hrenderne; anbringes hejrefedt, som b lev brunstegt
med honning og safran , i en fiskeruse »skal du se
stort under« ( I 649; 6). En lrerer i Dronninglund
kunne i åen fange a lle de fisk han vi lle, »men tak
fanden for det, han sm0rer krogene ind i hejre14

LITTERATUR: (I) 160 1904/27: 388 (1884); (2)
702 355; (3) 219 8,1796,1290; (4) 451b 477; (5)
436c 60; (6) 356 35, sml. 37, 43f; 40; (7) 464/tb.
5,32, 90(T0rring); (8) 830 207; (9) 500 151 ; (10)
902 1862,23; (11 ) 919 172; ( 12) 160 1904/27: 335
(Odsh.), 1906/23:225 1 (Vorgod); ( 13) 160
1906/23:2251.
AND EN ANVENDELSE; SKYDEPRll:MIE

Der er blevel fundet knogler af hejre i bopladsers
k0kkenm0ddinger fra reldre stenalder ca. 52004000. hvorfra langt de fleste k0kkenm0ddinger
slammer (Erteb0llekulturen), desuden fra jernalderen og vikingeliden (I).

Christ ian lll var e n ivrigjreger, som - vel med fa lk
- nedlagde bl.a. å lekrager og hej rer (2). Hej re rne
gjorde megen skade på Lyngby skov ved K0benhavn , hvor ga mle trreer blev topt0rre og unge
trreer i nrerheden af rederne drrebtes af de ska rpe
ekskrementer. Fra I 800 beta l tes 10 ski lling i skydeprremie pr. fugl i de nordsjrellandske amter,
Odsherred og Jregerspris; skovfogeden i Lyngby
leverede 1806 over 400 par hejrekl0er og året efter 337. Prrem ie n blev f1ere gange sat op og va r
1830 tyve skilling for e n h0jrefod (3).
Hejrens k0d blev i middelalderens slutning regnet
for en srerlig delikatesse (4); reg og unger spises
(1804;5).
Hejrefedt kogt sammen med kattefedt, svine- og
kom0g giver e n salve for gigtsmerter ( 1533; 6).
Fuglens topfjer er »sk0n hofmands hattesmykke«
( 1661; 7); de I ange bryst- og hovedfjer bruges ti I
pynt (1809; 8).
LJTTERATU R: (I) 548 53; 361 7f; (2) 883b 59;
(3) 883b 331; (4) 869 5, l 22f; (5) 439b 111 ; (6) 673
74a; (7) 30 2 11 ; (8) 439d 308 sml. 565 2,304.
ORDSPROG , TALEMÅDER

Hejren laster [dadler] vandet fo rdi den ej kan
sv0mme; hvorhen hejren end f1 yver har den ha len
med sig (sm l. skade s. 297); det er o ndt [svrert] al

komme hej re i mes [kurv, lill e kasse]. d. v.s. fornemme folk kan ikke vrenne sig til al leve af lidt
(alle Peder Laale 1300-t). H vor tit end hej ren vender sig har den dog halen bag sig= rygtet folger el
menneske overall; det er dårligt vand , sagde hejren , den kunne ikke sv0mme ( I ).
Det er ret en hejre - siges om meget lang og mager
person med t0jet hrengende som på en stage
(1802; 2); han er så lang som Gud skabte hej ren
(1848; 3). Mager som en hejre (4); hej re bruges
som skreldsord til dyr og mennesker; sådan en
hejre, en gammel hejre - isrer om reldre, overdrevet pyntet kvinde (5).
Dumheden hun er e n gammel hejre. · Hun fejrer
bestandig n ye sejre Carl Johan Frederiksen (6).
LITTER ATU R: (I) 550 461 ,465; 561 1,399; (2)
903 2,542; (3) 561 1,399; (4) 794 5, 158; 160
1904/30: I 099; (5) 659 7, I 043; 295c I 45; (6) 244e
26.
PROSA OG POESI

U nderlig dybe, m ystiske lyde når 0ret inde fra
skovd ybets fjern e kroner - e ller er det oppe fra det
blå, lyden kommer, ste mmer et himmelsk o rkester deroppe? Pludselig kastes en sto r, glidende
skygge he n over skovbundens lysfelter, som en
lang, skrå tliggende s0jle af m0rke farer den hen

.. Gamme/ hejre". lians Tr.•f(11ers i//11stra1io11 til Luc/i>if( 1-/olherf(s .. Denforvandlede Bntdf(om".
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mellem b0genes l0v og forsvinder - men foroven
ender den i en stor, heraldisk fugl på brede, grå
vinger. Vi [ser] den ene efter den anden af store,
hekseagtige fugle lette baskende fra trretoppene og
kredse på stive vinger h0jt oppe over kronerne
mod de n blå luft. Hele tide n komme r deroppe fra
en lyd , drempet og drnmmeagtigt, som om nogle
dybe trrein strumcnter prreluderer og pr0ver på at
slemme sig sa m men . Det e r som i dr0mme at h0re
et orkester af sp0gelser! Men pludselig, da vi bliver ved at gå frem , stiger lyden til e t rase nde c rescendo og ender med el ildeva rslcnde s krig - en
stor fagot b ryder ud i et hyl, der e r som et mareridt - fagotisten falder bagover i et krampeanfald
og slippe r sit sidste vejr ud gennem instrum entet,
der brister med et vrrel! Vi e r lige under hej rckoloniens reder Achton Friis (I).
Hejren kommer vuggendc - en duekrop på 0rnevinger - med halsen b0jet som et S. Sl'end F/euron
(2); hele legemet afba lanceret i den sk0nne fl yvestilling med sammentrukket ha ls, strakte ben og
nakketoppen bagud som en vimpel, de r i forbindelse m ed de brede vingers bl0de, elastiske slag
g0r en fl yvende hejre til el af de stemningsrigeste
b illeder i vor natur Knud 1/ee Andersen (3).
I flugte n ser hejrcrne ud , som o m de ikke h0rte til
nutiden, me n i en fjern periode af j ordens barndom Kn11d Ba vngaard (4); den dukker op som en
stor, fantastisk skygge, passerer os, bäret frc m af
di sse uendelig langsomme, lydl0se vingeslag, der
favner så bredt og brerer så langt, fo r så igen at
forsv inde som e t fantom , der fortoner sig og o psl uges i tågehavet C. W esenberg- Lund (5); som
hekse på kosteska fter for de bort over de h0je trretoppe med de n solfyldte himmel Achton Fri is (6).
Nu kommer hejren daskende, noget mere nonchalant end storken , men dog en slags fretter. Den har
sin pri vate knold i nabograven . I landingen brnler
den, en hres ru pauken. Krybe t varsles på fair
måde, omend signalet lyde r hen efter en bissegal
kvie. u stivner den meditati vt. Men kommer
mad i radius blinker hugget som kuglen fra e n riffel.
Da kommer den , en spinkel arabisk silhuet m od
solbå let, lavt glidende over pile hrekkcne uden jag;
vrerdigt styrer den sin kås . I et nu kantstillcs de
store vi ngcr. flugten bremses. Med et kraftfuldt
sret står fyren på brinken. Bogstaveligt står! Medens storken va r den o mva ndrende samler, fryser
hej ren 0jeblikkelig til ubevregel ighed. Stille som
e n kampesten venter den , indtil fr0 eller andel
kryb er i rrekkevidde. Så lyner sp ydnrebbet , 0jet
ser det nreppe. Et alvorligt gylp, lidt ve ll ystig
kvrelning, og bidden er borte. Vagte n fortsrettes.
Henimod e n time stå r den der, en kroget gren , en
16

1/ejre. Maleri af Victor J ohansen. 1928. O,·erfor: Hejre
afJoha1111es Larsen til 8 /ichers .. Trrekfuglene", /9/4.

prel. lk kc et 0je blinker. I sandhed tålmodets jreger! Sommeraftenen e r udcn lyd . Fra det sorte
vand lyder uoph0 rligt karussernes spr0de smrelden, der skuffende minder om regnens fald. Da,
medens de n sidste gl0d langsomt brrender ud på
himlen , udst0der hej ren s it besynderlige vilde
skrig. Med et enkelt hå rdt vingeslag griber den i
luften, svinger sig op , strrekker sig til en tuschstreg
mod nordhimlens gr0nne spejlinge r og glider frem
mod midsomme rna tten , mod de fje rne skove med
ungerne og reden .
Det er hej ren, det arabiske tegn på vestens r0de
himmel; den adelige jreger. Niels E. Nielsen (7).
En hejre kommer scj lende over sil spejlbillede ...
skrålende som en besat, og daler ned på fladvandet, hvor den slå r sig til ro og står så stille, al den
ligner et monume nt over sig selv Achton Fri is (8).
En ynkelig, forpjusket hejre, der ude på isen står
ret op og ned - og så stille, at den mere lignede en
fastfrosscn prel end en levende fugl. - På isen står
et par langbenede, kryk kende ski kkelser, hvis armodige holdning fort.eller, al de ... erkender at

