
Isfugl, Alcedo atthis 

Lille skrigefugl med kort krop, afstumpet hale og 

meget langt nreb. Nresten alle farver, dog mest 

nuancer af blåt og grnnt, er reprresenteret i fjer

dragten. Ynglede forhen adskillige steder i nrerhe

den af ferskvand, nu en ret fåta llig ynglefugl langs 

brekke, åer og s0er i 0Jylland. 

- Danmarks Dyreverden 7, 341-43. 

Jsfug/, .reldre nydansk d.s., af tysk eisvogel , som er 

en omtydning af oldh0jtysk isarnovogal 'jernfugl ' 

og sigtende til den metalskinnende fjerdragt ( I). 

Kongens jisker, St. Mortensfug/ og s0sva/e 1838 

(3), bommeris Kirkehelsinge (4) ,juvelfugl. 
»Man har digtet mange fabler om den, såsom at 

den byggede en rede der sv0mmede i vandel, at 

dens hjerte havde en fort rinlig lregekraft, at den 

aldrig når den var d0d forrådnede og endda å rligt 

blev ved med at frelde« o.s. v. ( 1809; 5); dens hjerte 

anbragt på brystet skal modvi rke epilepsi (3). 

»Dens dulgte frerden sommeren igennem og om

Oakkende tilvrerelse i vintertiden har omgivet 

fuglen med et skrer af mystik ... Vore forfredre tog 

ofte va rsler af dens tilsynekomst og tillagde den 

forskellige evner; et d0dt eksemplar var således 

udmrerket som lynafleder i et hus, for fi skerne be

t0d det lykke at se den på udturen, dens timelange 

ophold på det fr0nnede stemmevrerk eller en n0-

gen pilekvist ved åen gjorde den til vogter af for

glemte skatte i vandl0bet. Viste den sig ofte tret 

ved beboede steder var det et tegn på lykke og 

husfred« (6). 

Dens tilsynekomst varsler en hå rd vinter , isrer når 

det sker for Kristi Himmelfartsdag (NVSjrelland; 

7). 

Olav Evensen, Isfuglen. 1970. 

Dens fjerdragt er en koncentration af den danske 

sommerdags farve og lys. lkke for intet kaldes is
fuglen »juvelen blandt Danmarks fugle«, »den Oy

vende juvel« ... indbegrebet af skaberens farveglre

de Thorva/d Kja!r og lb Paulsen (8). lsfuglen på en 

gren over brekken, mejslet i turkis, safir og rust. 

Urokkelig, men parat til eksplosionsagtigt udfald 

J. Muus Pedersen (9); isfugle sender smaragd- og 

safir-raketter ud over vandspej let Hans Folsach 

( I 0). 

Juvelen ved den danske å , · forborgne vandes 

sjreldne sir, · en vingel, levende safir ... · dig lånte 

himlen af sit blå! • • du åens redelsten og vogter! · 

af paradisets spej l en splint! Johannes V. Jensen 

( 11 ). En isfugl lyned blåt henover vandel Johan

nes Jergensen ( 12). 

Johannes V. Jensen, Isfuglen ( I I ); Asger Peder

sen, lsfugl ( 13). 

LITTERATUR: ( I ) 626 179; (3) 687 1838,26lf; 

(4) 160 1906/ 23: 294 (1945); (5) 439d 2, 183; (6) 

224 1938,76; (7) 160 1906/ 23: 244 (191 2), 294; 

(8) 449 26; (9) 674 153; ( I 0) 228b 20; (11) 4/0o 

52f; ( 12) 432h 18; (13) 672b 16-1 8 (digtsaml. ls
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Isfug/. BIOFO TOIA rthur Christiansen. 
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