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Ekorren
Göran Sjögård

Ordet ekorre kan syfta på djurets smackande läte. ”Ek” kan syfta på trädet eller ett fornnordiskt 
ord ”eikinn” som betyder rörlig. Andra namn är ”granoxe”, ”furufnatt” och ”kurre” samt i 
Skåne ”igane”.

På vissa platser i Europa ansågs det nyttigt att 
äta ekorrkött för att hålla kroppen smidig, und-
vika svindel och förbättra minnet. I vår folktro 
betydde det otur eller att en olycka skulle inträffa 
om ekorren sprang över vägen. Ekorren förebå-
dade eldsvåda eller dödsfall om den hoppade upp 
på fönsterkarmen och tittade in i rummet.

Mitt barndomsminne är om den orädde ekor-
ren som kom fram och satte sig en meter ifrån 
oss när vi satt och fikade i trädgården. Vid ett 
tillfälle bjöd vi på en hård brödskiva som den åt 
genom att hålla skivan med framtassarna.

På internet finns nutidens berättelser och 
videor om ekorren som ofta handlar om dess 
påhittighet och intelligens. Där berättas om 
elaka ekorrar som tar herraväldet över folks 
trädgårdar och orsakar besvär och skador. Ekor-
ren tar sig in genom öppna fönster och balkong-
dörrar. Väl inne river den ner prydnadssaker och 

lämnar efter sig avföring. Den betraktas som ett 
skadedjur, men den är fridlyst. Det är tillåtet att 
hindra den men inte skrämma bort en ekorre 
som redan har flyttat in och har ungar. Ekor-
rar kan bli aggressiva och angripa personer när 
de skyddar sina ungar. I en berättelse räddar en 
ekorrhona sin unge från en hotande hund.

Dråplighet är temat när ekorren ätit för 
mycket och fastnat med huvudet i en fågelholk 
och i en blogg kan man läsa den sorgliga hän-
delsen om en död ekorre på landsvägen. Ekor-
rar är söta men ändå lite råtta. De är vilda men 
kan ändå vara tama. De kan vara olycksbå-
dande, näpna och ohanterliga. Den kloka och 
sparsamma ekorren användes i en animerad 
reklamfilm från Swedbank med titeln ”Livet 
under eken” som presenterades i december 2010 
och som visades i reklamfinansierade tv-kana-
ler under 2011.
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