0me, Aquila, Haliaetus,

Pandion
KONGE0RN , Aqui/a chrysaetos, stor ensfarvet
m0rkebrun rovfugl med rustgule nakkeGer og blåsort na:b. Sja:lden vinterga:st fra Sverige, har så
vidt vides ikke ynglet hos os i historisk tid.
HA V0RN , H a/iae1us a/bicilla, har gråligbrun
Gerdragt og bred, skinnende hvid hale. Den
st0rste europa:iske 0rn og indtil midten af 1800-t
en her i landet udbredt ynglefugl (hyppigst i Jylland). Det sidste par rugede 191 1-12 ved Havns0.
Totalfredet 1928, fra I950'erne meget sja:lden
ynglefugl i SSja:lland og på Lolland.
FISKE0RN , Pandion ha/iae1us, er en lille 0rn med
hvid under- og brun overside og hale, brystet har
en m0rk plet. Ynglefugl i det 0stlige Danmark til
slutningen af forrige århundrede; dens sidste
kendte ynglested lå 1916 på NFalster. Alm. i
tra:ktiden.
- Danmarks Dyreverden 6, 293f, 229-34, 253-57.
Knogler af konge- og hav0rn kendes fra yngre
stenalder (I).

fa:llesgermansk, a:ldre nydansk og gammeldansk d.s. , o ldnord. arn, ari; h0rer til indoeuropa:isk er, or 'stor fugl, 0rn' (2), vestjysk år (3).
Som persontilnavn 1424/T (4).
lndgår i mange stednavne: Arnakke 'h0j pynt med
0rn' 11 71 IT Holbrek a., Arn0je '0rneh0jene'
126 I IT Pra:st0 a. , Arrild o. 1300/T T 0nder a. , A rnborg o. 1325/T Ringk0bing a. , Avernak0 14531T
(Arnacke), Arnh0j 1468-1508 M0borg s., Arnitlund 14561T Vedsted s. med forklaringssagn: en
0rn der og en h0g på H0gelund sloges dagligt, indtil den ene blev dra:bt (5), Ardal 14841T Nr. Nissum s., 0rnekullebjerg 1503, 1683 M0borg s.,
0rnsholm 15081T (Arnsholm) forsvundet borg i
Arrild s. S0nderjylland, med forklaringssagn:
adelsmanden Podebusk begik et mord og kongen
befa lede, at han skulle henrettes med mindre han
inden 24 limer fa:ldede et rovdyr; adel smanden
sk0d en 0rn, som faldt på den holm i Arrild enge,
hvor han byggede et efter fuglen opkaldt slot (6),
Årbjerg 1524/TSalling, Arnager 15521T Bornholm,
0rekulen 16821T M0ns klint og 0mehulen 16921T
på Skar0, 0rnekuld 1682 Hundtofte SFyn, 0mskov 16641T Nees s., 0mebjerg 18041T Hammeren
på Bornholm; formentlig i Aminge 1200-t IT Lollands s0nderherred, Arn0je 1261 IT Hellested på
@rn,

Gron/andsk havern på rede med stor unge. 8/0FO TO/ Geert Vestergaard- Hansen.
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Stevns, 0rnhoved 1490ff (Arnhout) T0rring s.
SY Jylland (7).
0rn(e) indgår i talrige adelige seg! l 300- I600t (8)
og heraldiske våben l 200ff, 0rneben i uradelssla:gters våben 1100-t lf(9); i byvåbnet for Roskilde o. I250ff og Ringk0bing, sidstna:vnte bevaret i
seg! fra 1500-t hentyder måske til 0rnborg, der i
middelalderen ska l have ligget ved byen; i Nr.
Raugstrups herreds seg! o. 1300 og Arns herreds
seg! 1600-t (I O); to hav0rne i Frederikshåbs kommunevåben l 975ff, den grnnlandske hav0rn er
landets st0rste fugl og karakteristisk for om rådet,
kirkens pra:dikestol er sm ykket med en hav0rn,
og den lokale idnetsforening hedder »Hav0rnen«.
Kulsvier o. 1700-44 (11) var måske na vn til
m0rktfarvet 0rn; stenorn og tandem I 852ff ( I 2).
HA V0RN o. I 700ff ( 13): benbrcekker o.1700-180 I
(14), den kna:kker byttets knogler jf. det a:ldre
zoologiske artsnavn ossifragus; gåse0rn og jiskeorn o. 1700fT( 15),gåselwgThy l886ff(l6).
Grnnland: nektoralik, nauoralik, nagtoralik 'den
med sta:rke knoer' eller 'med nektorak' = en
bugserekrog, som na:bbet ligner; tertersoak (Godthåb) efter stemmen, a:ldre navne: tingmiardlurksoak 'stor slem fugl', isaruktorsoak 'den storvingede' ( 17).
FISKE0RN o. l 700ff: Jiskegj0e o. I 770 ( 18),jiskegriber (-griver) Falster o. 1850-84 ( 19), jiskehog
1852 (20), g/eie Thy 18 7 5 (21 ), jlodorn 186 1fT
(22).
LITTERATUR: (I) 548 47f, 54; (2) 626 477; (3)
212c 3, 11 94; 296/ 128; (4) 474 21,346; 363 2.2.
l 330f; (5) 283d 2, 184; (6) 650 74; (7) 156 4,429; 9
7; 1075; Il 25f; 15 54,60,129,362; 1668,27 1; 17
25,42,73f,98, l09 ,327,365,444; 427 1,15; 2 16,
152; 3 15f; (8) 678 2, 25,27 osv. ; 849b 27-3 1; (9) 2
104ff, 123-30, 248,312fosv.; (10) 278b 17, 19; (11)
170 1909,54,63; 524 1922,133; (12) 451 6; 383
3,2 19; (13) 659 7,999; (14) 659 2,300; (15) 659
4,1058 og 6,575f; 451 9; 383 3,172; 756 24,848;
(16) 321 10; 388 (o. 1925); (17) 562 21,1899,259;
33,l907,89f; 62,1923, 193; (18) 165 30,1936,115;
(19) 28le; 160 1904/ 30: 833; (20) 451 11 ; (21)
451b 16; (22) 659 4 , 1208; 383 3, 167.

8oRTF0RT AF 0RN; SKADEDYR

»For nogle år siden [o. 1860] slog en hav0rn i en
skev ved Roskilde ned på en mand , som var kla:dt
i en skindtrnje. Den havde slået sine kl0er så fast i
denne at manden , forinden 0rnen kunne frig0re
sig, fik tid til at trrekke trnjen af, viklede 0rnen ind
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Ha,•omene i Frederikshåbs kommunevåben.

i den og bragte den til K0benhavn , hvor han
solgte sit bytte« (I).
En husmand i N0vling hede V Jylland sendte en
aften sine piger på 8 og 12 år ud efter k0erne. Da
»slog en ma:gtig hav0rn ned på dem , men den
reldste pige svingede k0llen over hovedet og var
tilsidst så heldig at drrebe r0veren med en sten.
Fuglen havde et over 3 alen [ 1.85 m] vingefang og
vejede 9 pund« (2). En s0nderj ysk kone rev h0
sammen, hendes barn på ni måneder lå i en h0stak. Der kom en stor 0rn, som f10j med barnet til
reden i et h0jt tra: i Varnres Tykke. En karl klatrede derop og bragte barnet uskadt ned til moderen.
Det havde skreget meget og måske forskra:kket 0rnen , så den forlod reden (3).
Frernerne: Der boede kun en familie på Trindholmen ved Våg0. En 0rn slog ned på et barn, der legede foran huset, og fl0j med det til reden på den
klippetinde, som siden blev kaldt Arnatindur.
Moderen forfulgte 0rnen til dens rede, men der
havde den allerede hakket barnets 0jne ud (4).
Om vinteren kunne 0rnene g0re megen skade på
råvildtet og det mindre vildt, småkreaturer og
lam. En bonde på Sjrelland fik i l0bet af en uge
0delagt 25 lam. Skovriderne betalte i sidste halvdel af 1600-t 4 mark i skydeprremie for et sa:t 0rnekl0er, 1733 fik de sja:llandske skovridere 24
skilling pr. sret og 4 mark for hver 0delagt 0rnerede med unger (5).
Den fa:r0iske afgift »na:btold« (se ravn s. 258)
bortfaldt for livstid hvis man leverede na:bbet af
en hav0rn til landfogeden (6).
Når drengene havde fanget en 0rn gik de omkring
ved d0rene og sang for at bli ve bel0nnet med et
par reg eller lignende: Vi haver en 0rn udi vor
kårre [kurv], · og den skal flyve til Skanderborre,
• og der skal 'en tim[es] både last og skam, · for
den har stjå letjer' ga:slinger og lam (3).

LITTERATUR: (I) 45/b 14f; (2) 335 917 1876;
(3) 534c 22; (4) 902 1862,2f; (5) 883b 197; (6) 409
69.
A NYENDELSE

En 0rnefod blev fra gammel tid i Jylland brugt
som »lysklo« (stage) for et trellelys; den stod med
treerne på bordet med lyset stukket i ben pi ben (I).
Gr0nlrenderne kla:der sig i fiske0rnens [snarere
hav0rnens] sk ind og spiser dens k0d ( 1809; 2).
LITTERATUR: (I) 761 3. rk. 1, 1896-98, 95
(Mols); 296/ 128; (2) 439d2 ,109.
VARSLER

Natten for et afg0rende slag dr0mte kong Magnus
den Gode, at han sejrede hvis han dra:bte en 0rn.
Om morgenen, da ha:ren rykkede frem , fik han
0je på fuglen, dra:bte den med et spydkast og
vandt slaget (I).
Holder man asken af et bra:ndt 0rneskind i sin
h0jre hånd når man går i seng, dr0mmer man noget, der går i opfy ldelse (2).

Flyver den store 0rn fra heden ti I fjorden for at
fiske bliver det regnvejr, den modsatte vej varsler
t0rt vejr (1888; 3); kredser den h0jt kommer en
streng vinter (Odsherred 1883; 4).
Ryster 0rnen sig idet den flyver over et menneske
ska l en afdets na:rmeste snart d0 (Gr0nland; 5).
LITTERATUR: (I) 766 425f(IO. bog); (2) 534c
26; (3) 464 9,11; (4) 160 1904/ 30: 336; (5) 547
126.
TRO, LtEGEDOM

Kl0er af hav0rn fra yngre stenalder (4200-1800
f.Kr.) er fundet ved Århus og på Lolland; de blev
måske båret som amulet (I), således anvendes de
på G r0nland ( 1809; 2).
Hvert tiende år bliver 0rnen ung igen (1508; 3).
Hunnen la:gger tre a:g, men der kommer kun en
unge af det ene (4); den kan ikke lregge reg uden at
der i reden findes en »0rnesten«, som lindrer
smerten under reglregningen (o. 1700; 5); med
denne k0ler den sit bryst, når den bliver for hidsig
(1763;6).
Gamme/ havom ma/e1 a.fG. Heilmann.

6 Folk og fauna
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Evangelisten J ohannes' symbol er omen. Kalkmaleri ji-a Ouestrup kirke ved Slagelse. Foto: Natio11a/musee1.

0rnestenen var rnd, den raslede (havde l0s sten i
hulrum) og blev opfattet som »gravid«, den skulle
hja:lpe kvinder imod abort og smertefuld nedkom st; »den er god for helse og til sejr, va:rner
mand mod skam og b0rn mod ulykke, lagt ved
uvens mad kan han ikke synke den« (o. 1300; 7).
0rnegalde indgik i et 0jenla:gemiddel (begyndelsen af 1400-t; 8), fuglens mavesaft skulle kunne
la:ge kra:ft og koldbrand (9).
Frernerne: for gulsot drikkes vand hvori en 0rneklo blev kogt eller har ligget ( I 0); »den som er så
heldig at skyde en 0rn opbevarer kl0erne, som bliver kogt mange gange« ( I I).
LITT ERATUR: (I) 911 251; (2) 439d 2 , 109; (3)
464/ 1.2, 148; (4) Kj0b. Aftenpost nr. 24, 1775;
(5) 579 024; 900 40; (6) 693b 1,447; (7) 312
183,235; 28192-95, 106; (8) 8 17; (9) 418 681; (10)
500 258,453; 717 63; 393 12; ( 11 ) 902 1862 , 3.

I verdenstrreet Yggdrasils top sad en 0rn, som
vidste mange ting; det var formentlig en hav0rn
(I). Jretterne fl0j ofte i 0rneham, m ed en sådan
bortforte Tjasse gudinden ldun. Blresten skyldtes
en 0rn eller ja:tte i 0rneham, som sad ved verdens
ende og baskede med vingerne.
I eventyret »0nskedåsen« er en kvinde på et bjerg
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gift med en 0rn, som er en forvandlet prins; 0rnen
fl yver helten til hendes s0ster og siger: Ryk en fjer
af min hale, den skal frelse både dig og mig (2). En
trold skaber sig om til en 0rn og forfolger en jomfru omskabt til en due (3).
LITTERATUR: (I) 548 54; (2) 283f46f; (3) 464b
29.
SYMBOLIK, ORDSPROG , TALEMÅDER

Konge0rnens »store strerke nreb, funk lende 0jne,
store skarpe kl0er og hele kraftfulde udseende rnber lige så meget mod so m styrke, hvorfor den
a ll erede hos de gamle fik navn af fuglenes konge«
( I ). »Fra 0rnen låner kongemagten tidligt sit symbol: na:b og kl0r! 0rneblikket, under et bryn af
fjer, taler om at her har form og magt skabt sit
eget udtryk« Johannes V. Jensen (2).
En 0rn eller dobbelt0rn (»flakt 0rn«) blev meget
ofte brugt som en persons, ha:rmagts eller et riges
emblem på hjelm , skjold og som heraldisk våben;
(om Holger Danske) »En 0rn var mit hjelmema:rke, · på brynjen stod korsets tegn« B. S. Ingemann (1837). Fuglen blev tilskrevet sa:rlige, delvis
overnaturlige fa:rdigheder: styrke, mod, stor flyveevne, skarpt blik, h0j alder; den kan flyve i mod og
se ind i solen jf. inskriptionen under 0rnefiguren

fra 1836 på K0benhavns universitets hovedportal:
Coeles1em adspicit lucem, 'den skuer mod det
himmelske lys', symboliserende den videnskabelige forskning (3).
Hvor ådslet er samles 0rnene; 0rnen slår ikke
gerne efter muldvarpe og fluer; alle fugle har fjer
og vinger, men kan dog ikke fl yve så h0jt som 0rnen; når 0rnen fl yver h0jt brrender den sine fjer;
nu hugges 0rnene, nu mages de igen (alle Peder
Syv 1682). Sneglen komm er ikke f0r til målet end
0rnen; der klrekkes ikke 0rne af vibereg; det er
bedre at klrekke 0rneunger op end kuk [g0ge-] unger (alle Moth o. 1700); 0rne udklrekker ikke
dueunger (4).
Det er skrevet med 0rnefjer; 0rnefjer fortrerer
andre fjer, nå r de ligger sammen; Guds penge er
som 0rnefjer, de fortrerer andre fjer når de ligger
sam men (der sigtes ti l kirkers og skolers midler
under paved0mmet, som fortrerede alle andre bidrag) (5).
0rnene bygger reden på h0jen hald (fjeld) (6); den
0rneunge, som blinker for solen, er en vanskabning (M0n 1735; 7). Då ren har 0 rnevinge, men
ugle0j ne (er for hastig); fisken tager sin f0de i vand
og 0rnen op under si n klo (8). (Det er overf10digt)
at lrere 0rne at fl yve (o. 1700; 9); om gult hå r: ha n
har hå r som en 0rneklo (NSjrelland 1798; I 0);
(om den berusede): om aftenen som en bj0rn, om
morgenen som en skudt 0rn (8); frisk som en hav0rn.
0rn = erfaren, fiffig, barsk, hårdf0r reldre person ,
også fremragende, genial kunstner og digter ( I I ).
Han er en gammel 0rn = gnaven, st0jende (9);
have 0rnenrese, et 0rneblik; 0rn brugt som skreldsord til en stor knregt, en slubbert, en arrig kvinde
(VJ ylland; 12); 0rnenreb = svre r grenesaks.

righed og klogskab freml yser. Alle dens bevrege lser er raske og sikre, og man kan se, at den er sig
sin styrke bevidst. Dens holdning er redel; når den
sidder holder den legemet nresten lodret og hviler
oftest på en fod Niels Kjcerb0/ling (2).
I »0rnevisen« fra 1500-t (3) forjages en gammel
0rn, der symboliserer C hristian Il, af h0gene, den
overmregtige adel. Fuglene vre lger en konge, og på
kragens, den klogeste fugls forslag, blev det 0rnen ;
»den s log til den gamle h0g · alt med sin skarpe
klo«, men h0gene sam ler sig og 0rnen må flygte. I
skoven overfalder h0gen de sm å fugle (a lmuen):
Og nu sidder h0gen i egetop
og breder ha n ud sin vinge.
De andre små fugle i skoven er,
de monne så jammerlig tvinge [trrenge].
Gammeldanske dy rerim o. 1460 (4):
Jeg er den fugl, som kaldes en 0rn,
jeg kan ve! se, og så mine b0rn,
og flyver h0jt og haver rere,
a ndre fugle kan jeg fortrere;
når jeg er ga mmel og ganske tung
skal jeg igen få vorde ung;
så skal jeg faste og vrere ej sen,
slå siden mit nreb på en sten;

@rnencese i profil pa porlrat. Maleri af P. S. Kroyer.
/884.

LITTERATUR: (1) 439d 2,106; (2) 40lp 89; (3)
659 27, 169Sf; (4) 561 2 , 619f; (5) 561 2,620; 903
4. 3, 1820,44; (6) sml. 153 nr. 440; (7) 561 2 ,6 I 9f;
(8) 534c 27f; (9) 903 4.3, 1820, 4 3f; (10) 416 140;
(1 1) 65927, 1697f; 212c 3, 11 84; (12) 212c 3, 11 84.
PROSA OG POESI

[Hav0rn] Dens !ange, hvrelvede pande giver den
en herskers prreg, og blikket strå ler af energi og
fast hed Svend Fleuron ( 1); [konge0rn] ved sit
skarpe blik, den strerke legemsbygning og de
fr ygtelige våben forråder denne 0rn sig straks som
en krek og modig rnver, der i forsigtighed og d ygtighed overgår alle sine slregtninge, hvorfor den
med rette fortjener navn af fuglenes konge. Den
tilkendegiver ved enhver lej lighed sin overmagt
ved hele sin adfrerd , af hvilken mod, kraft , rovger6*
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