
Skovskade, Garrulus glandarius 

Spraglet kragefugl med rndbrun, gråtonet ryg og 

bug, hvid overgump, sorte hale- og svingfjer, sort

blåt vingespejl, de lysebrune sortstribede issefjer 

kan rejses til en top. Alm. ynglefugl i skove og 
plantager. 

- Danmarks Dyreverden 8, 109-12. 

Skovskade 17631T (I), knarre o. 1700 (2) efterlig

ner stemmen, der minder om lyden fra lrerred, 

som rives itu med hurtige ryk (3); Gertrudsfi1gl og 

ulykkesfugl (1763 ; I), papeg0je Fredericia 1767 

(4), el/ekonge og oldenskade 1826 (5) lever af ol

den = ege- og b0gefrugter; skovkrage 1848 (6), kil

rik (7), »skovtelegrafen«: med h0jlydt skrreppen 

og skrål advarer den skovens andre fugle (8). 

Skrcem(e)skarre, -skade S0nderjylland, N0Fyn, 

Langeland (9), skreme = hres lyd; 1j0rneskade Ros

kildeegnen ( I 0), hasselskrtekke ved Nrestved 1879 

(I I), b0gesnerre Falster 1884 ( 12). 

Når skovskaden skrrekker kommer regn (Nrest

vedegnen; I I). 

Den skal have bidraget til ege- og b0geskovens 

spredning, idet den glemte, hvor den samlede el 

forråd af agern og bog; således skred skoven lang

somt frem over landet (13); fuglen lregger mrerke 

til skyernes stilling for at kunne »pejle« sig frem 

til gemmestederne, men når skyerne driver for 

vinden, himlen er blå eller helt grå, kan den ikke 

linde dem, derfor har skovskaden det hårdt om 
vinteren ( 14). 

De slesvig-holstenske friskarer i S0nderjylland 

1848 blev kaldt for skovskaderne ( 15). 

LITTERATUR: (I) 693b 1,6 18; (2) 903 3.2,195; 

(3) 438 62; (4) 908 180; (5) 903 4.3,65; (6) 903 

6,408; (7) 222q 31; 222u 9; (8) 191 193; 515 Fugle 

1468; (9) 794 3,157 og 5, 106; 160 1906/ 126; 212c 

3,329; 388; (10) 388, (11) 160 1904/ 27:494; (1 2) 

160 1904/ 30:833; (13) 910c 133; (14) 534c 155; 
(15) 76b 125. 
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PROSA OG POESI 

Skovskaden er lidt af en bajads. Med sin brogede 

drag! og en nakketop, der dirrer af nysgerrighed, 

har den mod på alle begivenheder. Modet består 

dog mest i at få en nyhed spredt for alle vinde ... 

som en flok gadedrenge, der skal om i en anden 

gade for at se hvad nyt der kan vrere der, drager en 

flok skovskader fra trretop til trretop igennem sko

ven A ntonius Nielsen (I); skovens uforbederlige 

tyveknregt og gadedreng Torben Nielsen (2). I den 

tid den har unger kan den s idde i granerne og 

pludre og kvidre så melodisk som nogen drossel, 

og er man ikke kendt med denne lyd vil man in

genlunde tro, at det er denne skovens gadedreng, 

der frembringer den Aage Weitemeyer (3); skov

skadernes kattekrelne parringskurren skabte sol

skinsmystik Erling Kristensen (4). 

En smagfuld dragt i forstmandsgråt og i den 

grnnne hat en metalskinnende fjer Hans Hartvig 

Seedorjf(5). Selv på den svarteste, skumleste [vin

ter] dag brerer skovskaden et lille stykke blånende 

himmel på sin vinges spejl Knud Poulsen (6).Ro

sabrunt er livet op med sort og hvidt, et blåplettet 

spejl skingrer fra vingernes drekfjer. Der er noget 

oppyntet og lidt tarveligt ved denne stads, og top

pen på hovedet ligner grangivelig den toupet, der 

udmrerkede gamle heroiske skuespillere, de rigtige 

krukker. Fra nrebroden har et kul tegnet en arrig 

stribe på hver kind, med sving nedad, og det cir

kel runde 0je stirrer dumt og hovent ... skovskaden 

har noget af skvadron0ren i sig Christian Elling 

(7). 

Skovskaden, stor og pragtfuld, klredt som en rid

der · med hjelmbusk Valdemar Rordam (8). En 

skovskade, en kobberfugl • med an l0bne vinge

spejl, · sidder mellem de sorte trreer. · Den flap

rer og flrenser · med et skrig sti I heden · så man 

synes det bl0der Orla Bundgaard Povlsen (9). 

LITTERATUR: (I) 612b 27,29; (2) 628 62; (3) 

884 I 43f; (4) 465 20 sml. 11 I ; (5) 782q I 09; (6) 

695e 160; (7) 193b 63; (8) 7530 74 ; (9) 697c 56. 

Skovskade tegnet af 
H. Scheel til C. Weis
mann: Fra de store 
Skove, 1927. 
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