Me//emskarv. 8/0FOTO/ Erik Thomsen.

Skarv, Phalacrocorax carbo
Nresten meterlang sort kystfugl med i yngletiden
grnnlig og blålig metalglans og nogle hvide· Ger på
struben og lå rene, de forlrengede nakkeGer danner
en kort top, nrebbet har en krog i spidsen. Opdeles
i raceme mellem- og storskarv. Om f0rstnrevntes
fo rekomst i Danmark se nedenfor; storskarv (Ph.
carbo carbo) er en alm. vintergrest.
Den mindre og mere spinkle TOPSKARV, Phalacrocorax aris101elis, har i yngledragt en tydelig
issetop, men ingen hvide partier på hovedet og
kropssiderne; yngler på Frernerne og ses som sjrelden trrek- og vin tergrest ved den nordjyske vestkyst.
- Danmarks Dyreverden 6, 45-49.

Skarv, frellesgermansk, oldnordisk skarfr, oldh0jtysk scarbo; h0rer til det germanske ord skarb, der
efterligner fuglens hrese stemme (I). Muligvis som
persontilnavnet Alekrak 1300-t (2); indgår i stednavne: Skarres0 1329fTHolbrek a., Skarrev 13351T
(nu Skrerrev) pynt ved Åbenrå Gord, Skarrelund
1772 Broager s., sandsy nligvis i Skarreodde o.
16901T Taps s., måske i Skarholm 168 1IT ved
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R0dby og Skarvig o. I 7001Tv.f. Neks0 (3).
To ska rver og urfugl i Yiborg amtskomm unes våben fra 1976, ska rven gav navn til Skarreklit
15941T (Skarringklinth) ved Bulbjerg i det tidligere
Thisted amt.
Ålekrage o. 15501T (4) »fordi man ser den sluge
temmelig store ål« (1756; 5), det er et jysk navn
( 1763; 6).
Vandram o. 1700 (7), s/randravn 18021T (8), soravn o. I 770fT(9).
Fisker(en) og efter de hvide pletter på fuglens lår:
hvidlåring, bet/år, blikskarv 1763 ( I 0).
Kormoran 17581T fra tysk, af latin corvus marinus
'havkrage' (11); van Deurs' .f11gl(e) SFyn 18521T
(12), van Deurs' gf.fs Krarup SFyn o. 1920 (13),
ynglede ved Nakkeb0lle, der 1821-28 ejedes af
Gerhard Andreas van Deurs, sml. måge s. 158;
sort gås. sor1egås Lolland o. 1850 (14), sorte ga's
Roskildeegnen 1860 (15); åletyv 1852-75 (16),
gol krage Anholt 1896 ( 17).
Frernerne: hiplingur måske 'den hoftede' efter
lårpletten; ungen: glihbari 'slughals'; topskarv:
skarv11r, også brugt som skreldsord om lumpen fyr
og om en gammel hrette, kutte (18); noa-ord: sotme 'sodstang', som toårig: prinsur 'prins' o. 1780
og hin 1ung11leysi 'den tungel0se' ( 19), som refererer til en fabel om årsagen ti l fuglens meget lille
tunge: Skarven og ederfuglen kappedes om at få
sidstnrevntes afplukkede brystdun og vreddede.
Den af dem, som var lavs hele natten og nreste dag
vågnede f0rst og råbte, al solen stod op, han skulle
have dunene. Ederfuglen faldt snart i s0vn, mens.
skarven, som vidste, at den sov tungt, prnvede at
holde sig vågen. Ved daggry blev den så glad, al
den råbte: Nu kommer solen! Det vrekkede ederfuglen, der vågnede godt udhvilet, mens skarven
faldt i s0vn for solen stod op. Dens tunge blev skäret af fordi den ikke kunne tie stille (20). tng. en
anden fabel mistede skarven sin tunge fordi den
fortalte ravnen, hvor cderfuglen havde rede; med
denne historie skrremtes et sladrende barn (21 ).
Du skriger, lom mer, h0jt, ej bed re kan du sjunge,
thi du er lemmelrest', afskåret er din tunge;
du ben-bagbundet er, om du på landet falder,
du nreppe kommer op, men får en stakket alder.
Thi [derfor] g0r du reden din på tuen ud mod vandel,
at ej du vrelte kan i vand af vand på landet.
Anders A rrebo 1661 (22)
Toårig topskarv: sk6leysi skarvur 'skol0s skarv'
(23).
VGrnnland: okaitsok 'den tungel0se' 17651T, ungen: okaitsoak, kidlingajauk; 0Grnnland: a/11g-

Skareklit i havel udjor 811/bjerg er nal'llgivet efter den ynglende skarv. Trcesnil fra Th. Siewed: Danske Bi/leder .for
Skole ag 1-/jem. 1897.

1111eka11gi1sok 'den som ikke har noget at slikke

med' (24).
LITTERATUR: (I) 659 19,28l f; (2) 363 1.1 , 11 ;
(3) /56 6,23 1; 7 114; 8 171 ; 10 97; 11 127; 427
I, I 04 ; (4) 702 355; 5 79 A90; (5) 860 13; (6) 98 7;
(7) 434 4 ,758; (8) 418 231 ; 659 22 ,3 13; (9) 26
7,252; 451 393; 866 2. rk. l ,1860,45f(v. Roskilde); 423(0Jyll.);(10)693b l ,621;(11)65911,110;
(12) 451 393; (13) 165 34, 1940, 170f; (14) 165
27, 1933,3; 34, 1946, 182 (Torrig skov); ( 15) 866 2.
rk. l ,45f; (16) 451 393; 451b 707; (17) 160
1904/27:1999; (18) 522 27,86; (19) 522 63f, 7 1;
(20) 353 110 sml. 25 1849-5 1,300; (21) 902
1863,77; (22) 30 2 11 ; (23) 522 64; (24) 562
21, 1899,243; 33, 1907,88; 62, 1923,189.
SKADEDYR

Der er fundet knogler af skarv i stenaldertidens
k0kkenm0ddinger efter 5000 f. Kr .. samt fra jernalderen og vikingetiden (I). Mellemskarven genindvandrede i sidste halvdel af 1700-t, var borte et
tiår og kom o. 1810 tilbage (forst på Lolland).
1820-50 fa ndtes der n ere store skarvkolonier i
0Jylland og på 0erne; ved Juellinge (n u Halsted
Kloster) VLolland havde kolonien mellem 20.000

og 30.000 individer. Deres ekskreme nter odelagde
skoven i nrerheden, og liskerne klagede over, at de
rev garn itu og åd fangsten. 183 7 skrives, at soravn og hejre har 0delagt to skove ved Nakkeb0lle, så de måtte freldes og nyplantes (2).
Skarven blev derfor meget efterstrrebt og bestanden til sidst udryddet. 1827-45 sk0d man på Vårs0 i Horsens Gord ialt I 0.648 eller gennemsnitlig
560 om året, og 597 par blev 1860 nedlagt på
Bognres ved Roskilde. Tyske soldater skal 1864
have skudt og fordrevet de sidste skarver på Yårs0.
Staten betalte fra 1904 skydeprremier for skarver,
e n krone pr. hojrefod; samme år indsendtes 469,
året efter 752, perioden 1905- 12 årligt ca. 1.000,
men 192 5-26 kun omkring 30, og I. april 1927
ophrevedes prremieringen. I de nrevnte 23 år betaltes for ca. 7 .000, de 0este drrebt i Kattegat og
Brelthavet.
Siden o. 1875 havde mellemskarven ikke ynglet
her i landet, men 1938 indvandrede den påny,
forst til slotsparken ved Tranekrer, og fra
I 970'erne har fuglen haft faste ko lo nier på Fyn og
YSjrelland. Den blev 1978 totalfredet, allerede
året efter tilfojedes, at den kan jages i oktoberdecember.
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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.

