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G0g, Cuculus canorus 

Hannen har gråblå overside, bugen og siderne er 
hvide med sortbrune tvrerstriber, vingerne gråbru
ne og halens styrefjer m0rkegrå med hvide pletter; 
på den gråbrune hun fortsretter de m0rke tvrer
bånd fra brystct til hovcdct. G0gehannens vel
kendte slemme er meget i0refaldende. Alm. 
ynglefugl i alle landsdcle. 
- Danmarks Dyreverden 7, 275-80. 

G0g, frellesgermansk, gammeldansk gi0gh, old
nordisk gaukr; af det germanske lydord gauka, der 
efterligner fuglens slemme (I). 
Som persontilnavn G0k, G0g, Gi0g 1300-1400-t 
(2); indgår i nogle stednavne: G0ghale 1641-1812 
Rise s. S0nderjylland, G0gem0lle I 683ff 0. Sncde 
s. Yejle a., G0gestykke 1685 mellem Gudhjem og 
Melsted, G0geholm I 789ff Halk s. S0nderjylland, 
måske i G0geroj 1649-70 Asserballe s. A ls (3). 
G0gen i Sydals' kommunevåben I 982ff står for 
kommunens naturliv. 
Kukkuk I 622ff (4), kukker I 682ff, kukkeren rå
ber altid sit eget navn (5), kukmand Jylland 
I 764fT (6); da fuglene efter skabelsen skulle havc 
navne d0bte gegen sig selv med råbet »kukkuk!« 
(Al heden; 7); i fynske stednavne: Kukkerhus 
1641-65 Ellested s. , Kukkerholmene 1800 
Kvrerndrup, Kukkerhus (siden Kukkergård) 
18851T Refsvindinge s. (7a); kukgog NYSjrelland 
(8), sprakuk Falster o. 1880 (9); spytmand Hunds
lund 0Jylland ( 10), sml. s. 188; bagerdreng(en) 
( 11 ), fuglens blågrå ryg har et melet skrer, jf. I egen
de s. 196; fug/ehog Vorbasse ( 12), lterkhog Thy 
1886 (13),jf. s. 195. 
Frernerne: geykur; Grnnland: kukok. 

LITTERATUR: (I) 626 142; (2) 363 2 .1 , 386; (3) 
156 4, 132; 6 259; 7 280; 8 53; 10 338; (4) 434 
2,653; (5) 831 1682,2 1; (6) 98e 10; (7) 28/d 
(1881); (7a) 156 13, 191 ; 15, 191; (8) 388;(9) 160 
1904/30: 833 (1884); (10) 423; (11) 385 40, 
l899,236;(12)2241942, l 37;(13)32/ 16. 

ANKOMST. F0RSTE KUKKEN. AFREJSE 
Det er ikke sommer · for kukmanden kommer 
(Harbo0re o. 1870; I). G0gen begynder at kukke 
når b0gen springer ud og skoven står gr0n ( 16431T; 
2). 
Tiburtiusdag 14/ 4 lader kukkeren sig h0re (3), 
»men det har ingen art [maner], at han kukker på 
bar kvist« (1688; 4), sml. s 194. Den begynder at 
kukke når den har set det forste blad (MSjrelland; 
5) og skoven har så mange blade, at man ikke kan 
se fuglen (Hårslev NFyn; 6); g0gen kukker når 
kirsebrertrreerne springer ud (Vendsyssel; 7). 
G0gen kommer fjorten dage for majdag (NSjrel
land 1798; 8), den lader sig h0re ni dage for St. 
forgens dag 23. april (= 14/ 4) (4); på de gamle 
runestave var g0gedagen markeret med en fugl (8), 
den skal vrere ankommet 23. april, 25. april eller 
I . maj (9) og begynde at kukke tre dage for maj 
(Tåsinge; I 0), den I. maj ( I I); er den ikke kom
met I . maj har den forbrudt sin l0n ( 12); kommer 
den ikke inden 9. maj , skal der sendes bud efter 
den (K0ge; 13). 
G0gen kommer til Ry marked (omkring I. maj), 
man skulle til Ry marked for at hente Kukman
den (SV Jylland, Horsensegnen; 14). Den kom
mer, når rugen er så h0j , at den kan skju le sig i 
den (Stevns; 15), når den kan få et bygblad at 
kukke i (16); man sagde i jyske hedeegne, at kuk
manden kom med de forste t0rver0gler = !ange ra
der sti llet op til t0rring ( 17). 

Torvegravning. Tra's11i1 af V. Zil/en i ll/11s1rere1 Tide11de 22-7-1860. 
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Efter Sankt Hansdag 24/ 6 kukker g0gen ikke 
mere ( 1634; 18); den oph0rer med at kukke og rej
ser bort når den »ser de forste h0stakke i byvan
gen« (NSjrelland 1798; 8); nå r den har set eller 
siddet på den forste h0stak (Sjrelland; 19), set tre 
h0stakke (20), syv h0stakke (21 ), ni h0stakke (22), 
elleve h0stakke (23), sml. regnspove s. 145; når 
den h0rer den forste h0vogn knirke (SSlesvig; 24); 
den må ikke se h0stakkene (12): 
Når grresset er i h0 · er kukmanden d0' (B0ffel
kobbel S0nderjylland; 25); når han ser h0 i stak • 
er det forbi med hans snak (Karrebrek SSjrelland ; 
26). »Snart tier g0gen og engen dufter · af det 
slagne h0 - · ak, altfor tidligt må vor som mer d0 
(a); 0jnede g0gen en h0stgul stak, • tav den og 
rejste- farvel og ta k! (b) Ax el Jue/ (27). 
G0gen tier fra den I . a ugust (28), når den har set 
Syvstjernen, som den ikke kan lide (29), sml. s. 
195; den tier, når den har fäet et bygkorn i den 
gale hals (30), tier og forsvinder når havren begyn
der at skride og srette aks (SS!esvig; 24), når den 
h0rer h0stkarlen stryge leen (Keldby M0n; 3 1 ), 
når den har set den forste rugskok (neg stillet i 
hob) (32). 

LITTERATUR: (I) 858 304; (2) 940b 23; 794 
4,1885,157; 160 1904/30:2208 (1892); (3) 703 ny 
rk. 269 ; (4) 83! 1688,278; (5) 160 1904/27: 560 
( 1881); (6) 160 1904/28: 948 (1 883); (7) 28/d; (8) 
281b 20; (9) 600 115 1894; (10) 160 1904130: 1046 
(1885); ( 11 ) 160 1904/30: 11 84 (1881); (12) 464/ 
tb. I, 142- 144; ( 13) 794 4,1885,157; (14) 794 
4, 1885, 157; 160 1904/27:2058 ,2241 (1891); (15) 
671b 47; (16) 464 4 ,1888,8; 794 5, 38; ( 17) 464/ 
tb . I , 143; 160 1904/ 30:2629 (189 1); 423 (Nees); 
795 131; (18) 940b 23; ( 19) 387 18; 874/33; 436 
186; 135 79; 794 4, 185; 160 1904/27: 3 18; (20) 
464/ 1,144 (Stige); 160 1904/27: 1076 (1884); 725 
560; (21) 464/ tb. I , 144; 160 1904/28:948 (1885), 
1930/ 5: 264; 17c 33; (22) 847c 8; 160 
1906/ 23:294, 1450 (1886), 1906/34:3000(189 1); 
(23) 160 1904/27:856 ( 1881); (24) 160 
1906/23:331 1 (1935); (25) 464/tb . I , 40; (26) 160 
1906/23: 483 (1871); (27) a 413 28f; b 413g 5 1; 
(28) 160 1904/30: 11 84 ( 188 1); (29) 160 
1904/27:856 (188 1), 2344 (1883); (30) 388; (3 1) 
388 (1934); (32) 464/tb. 1,145; 212c 2 , 324 (Da
rum). 

GJEKKET AFG0GEN 

Det var en a lmindelig overtro, at h0rte man om 
morgenen å rets förs te g0g »på fastende hjerte« 
(uden al have spist noget) blev ma n g{l!kket, gantet 
eller dåret af g0gen og måtte på forskellig måde 
b0de for det ( I): 
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Gogen, lokk ende k 11kke11 blev imiteret afi11s1rumen1er i 
så ve/ trtl' som ler. Lergeg f ra Dansk Fo/kemuseum, 
Brede. 

Nu tiden er at g0gen gal', 
skal piger sig forvare, 
at de ej fastend' med ham tal ' , 
at han dem ej ska l dåre. 
Men mrerk dig, g0gen er ej den, 
som Eder monne grekke, 
han [ad] varer Eder om den svend 
jert brudeskrin [m0dom] vil brrekke 

NSjrella nd 1670 (2). Om den forforte pige blev det 
sagt: kukkeren har grekket hende (o. 17001T; 3). 

Når piger fastende en g0g at kukke h0rer, 
da den til dårlighed straks derved dem forforer 
(jeg tror han dårer dem endog, når de er mrett', 
når de har nadveren om aften si Ide redt) 

Fr. Horn 173 1. 

En pige, som er grekket af g0gen, »må vogte sig for 
ungkarlene, at hun ikke bliver gantet af dem« 
(NSjrelland 1798; 4); hun risikerer det år at blive 
forf0rt (Falster o. 1890; 5); hun er gravid inden 
årets udgang (6), fär det å r et barn (7), sml. s. 
194. Karle n, som blev grekket af g0gen, kommer 
ud for mange uheld (8), leder den sommer forgre
ves efter kreaturer o.a. ( I 798; 4 ), han 0delregger 
redskaber og vrerkt0j; pigen eller konen ville slå 
meget lert0j itu (9), sml. hrerfugl s. 222. Hun vil 
miste »sm0rlykken« den som mer og lave dårlig 
ost, den revner eller fordrerves inden året er omme 



( I 0); havde man h0rt g0gen på fastende hjerte, 
hed det i Odsherred: »så bliver vor ost muggen i 
år« (11 ). 
Andre ko nsekvenser: man bliver befrengt med 
ut0j ( 12), g0gen skider på en ( 13), på ens tunge (7), 
»du må hellere brrekke et ben end lade kukman
den skide på dig!« (14) - dette bet0d nem I ig at 
man blev fregnet (V Jylland; 15); den grekkede bli
ver hres hele sommeren (I 6); til den hrese siges: 
kukmanden har gjort på dig, eller: du har nok 
slugt kukmanden ( I 7); man render til nar hele 
sommeren (NSjrelland; I 8), få r ingen krereste 
(Bornholm) eller bliver ikke gift det år (Odsher
red) ( I 9); omvendt: man bliver gift inden nytår 
(Lem i Salling; 20); man bliver rig (21 ), kommer 
til at grrede inden aften (Anhalt; 22), går det år al
tid sulten omkring (Vordingborg; 23), får koldfe
ber = malaria (VLolland; 24), vokser ikke det å r, 
kan ikke trives, b liver syg, svinder hen ( 18231T; 
25). 
»G0gen siges at grekke folk, når man på fastende 
hjerte h0rer dens kukken, hvi lket den enfaldige 
almue anser som et tegn til, at man skal d0 f0r 
året er omme« (1802; 26); »så skal man ikke få 
den [g0gen] at h0re til nreste år« (V Jylland;27), 
sml. s. 197; ma n vi l d0 inden året er gået »med 
mindre man straks kan komme til at bide i et trre, 
thi så d0r det i stedet for« (28); »min bror har prn
vet det og bed i en b irk, og den gik ud« (7); en 
gammel kone blev grekket af g0gen og l0b hen og 
bed i et kirsebrertrre, som stod i haven, og det gik 
ud (29). 

»G0gen skal ikke grekke ham, siges af skremt når 
en har fäet en god frokost eller også noget over 
t0rsten tidligt om morgenen« (1 802; 26); Peder 
Syv har 1688 talemåden »at rede lidt for g0gen (at 
den ej skal grekke ham)«, det hed at »tage sig en 
bid for g0gen« (30). 
En reldre mand havde et stykke brnd liggende i 
sengen og spiste det straks han stod op for at g0g
en ikke skulle grekke ham (3 1 ). Malkepigerne fik 
en bid br0d f0r de tidligt om morgenen gik hjem
mefra , så kunne g0gen ikke grekke dem (VSjrel
land; 32). Når manden på en gård i Trreden 0Jyl
land kaldte folkene op, kom han med en bid t0rt 
brnd, som de skulle spise, f0r de gik i marken (33). 
Man huskede hinanden på: har du taget dit grek
kebrnd? - det blev også kaldt kukbr0d, kuk
mandsbrnd (34). »En pige, der ikke er vis [sikker] 
på sig selv, tager derfor inden hun vover sig uden
for d0ren en mundfuld br0d, idet da er faren [for 
at blive besvangret) forebygget« (35). 
»En mand her i byen [N0rbeg ved Randers], der 
hed Lars, tog al tid et stykke brnd med i sengen om 

aftenen i den tid g0gen kukkede, for at han ikke 
skulle blive grekket. Et år havde nemlig kukken 
grekket hans m or , og det år havde de sådan et far
ligt uheld der i gården. F0rst faldt der en vreg ned 
og slog et får ihjel , så blev kvien ovsen [brunstig] 
og blev ikke holdt til tyr, så blev konens ost 
mulne, så gik hendes bror på den slemme kvinde i 
Rejstrup [han lokkede en pige], og endelig blreste 
deres byg af. D en kuk fik handa respekt for og tog 
siden altid en bid br0d med i sengen« (7). 
»Når mor en morgen f0rste gang h0rte g0gen 
kukke det år kaldte hun os op af sengen og prop
pede et stykke sukker i munden på os, så ville vi 
ikke komme til at sove lrenge i årets l0b. Vi måtte 
ikke vrere fastende« (Nyborg; 36). På Grenågår
den sagde en mor til b0rnene: du skal tage en bid 
f0r du h0rer den slemme [fanden] (37), sml. krage 
s. 272. 

LITTERATUR: (I) 579 G384, D43; 62 39; 847 3, 
98; 794 7,1887 ,64; (2) 272 41 ; (3) 579 K384; 464/ 
tb. l ,143f; (4) 416 256; (5) 524 1964, 87; (6) 160 

Gegen ta!ller kyssene. Trtesnit af Vilhelm Pedersen i 
Folkekalender for Danmark. 1856. 

1904/27:2328; (7) 464/ tb. I , I 43f; (8) 937u 95; (9) 
794 3, 1885,68; 160 1906/23: 1963; 17 55f; (10) 
464/tb. I , 143; 4644,1879,354;436186(VSjrell.); 
(11) 17 25; (12) 703 ny rk. 46; (13) 794 3, 
1885,157; 212c 2,324; (14) 160 1904/28: 2 13 1 
(1892), 1906/23:2 196, 1904/ 27:2344 (1883); (15) 
296/ 128; (16) 160 1904/27:2241 (1891); 794 
7,1887,57; (17) 160 1904/27: 92 1, 2344 (1884); 
(18) 874h 163; (19) 785 164; 160 1904/30:336 
(1883); (20) 794 5 ,1886 ,38; (21) 794 3, 126; (22) 
464e 11 3; (23) 160 1904/27:495 (1879); (24) 160 
1904/ 28:739 (1892); (25) 847 3,98; 464 9 , 
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1888, I0f; 464/tb. 1, 143; 17 55; (26) 903 2,382; 
(27) 794 7, 1887,64; (28) 464/3 , 173 sml. 436 186 
(VSjrell.); 212c 2, 324f; 160 1904/27:2660; (29) 
464 9,1888, 11; (30) 28/b 23f; (31) 28/d (1884) 
sml. 436 186; (32) 279 65; (33) 388 (1934); (34) 
794 4, 1885,157; 464/6,1883 , 259 og tb. 1,144; 
(35) 534c 140; (36) 160 1906/23: 1585; (37) 160 
1904/27: 1975. 

ADFA:RD 

»Når g0gen både her og i andre )ande indtager så 
stor en plads i folkloren, er det på grund af det 
uforklarlige og mystiske i dens frerden, dens reg
lregning i andre fugles reder, dens kukken fra fjem 
og nrer, dens pludselige dukken op, når b0gen 10-
ves, og dens lige så pludselige tavshed og forsvin
den ved midsommertid« Paul Lorenzen (I). 
G0gen har så travlt med at kukke at den ikke selv 
kan ruge reggene ud (Djursland; 2); bugen ville 
knuse reggene, den blev for hård af de mange fug
lereg den reder (Sejling MJylland; 3); den 0delreg
ger alle de fuglereder, den kan, og reder reggene 
(4), sml. nedenfor; man hader den derfor og sky
der den når det er muligt (0Fyn; 5). G0gen fik i 
Vendsyssel skyld for at tage kyllinger (6) og stik
kelsbrer på Ribeegnen (7). 
I den tid , hvor g0gen kukker, betrreder den ikke 
jorden og lever af insekter og dug eller regndråber 
på trreemes blade (MSjrelland 1791 ; 8); den kuk
ker mod regnvejr, fordi den kun kan drikke regn
vand (9). Når den har redt for mange myg spytter 
den på grres og andre planter, »g0gespyttet« (cika
deskum) blev regnet for giftigt og måtte ikke bern
res (I 0), sml. bd. I. 
G0gen er lådden indeni (K0ge; 4) og har to nreb 
(Hjarn0; 11 ). 
Andre fugle kaster et reg ud af reden så g0gen kan 
rede det og skåne de andre; glemmer de det og g0-
gen finder reden, må de ofre en unge, ellers bliver 
hele reden 0delagt ( 12). G0gen far tiende af andre 
fugle, skiftevis et reg det ene å r og en unge det an
det (Gårslev SJylland; 13). 

»'G0gemoderen' er en lille fugl, som altid folger 
med g0gen og menes at udligge dens unger og op
fode dem« (1802; 14); den kaldes kukmandens tje
ner eller gråfugl (SJylland; 15). G0gen stjal et lrer
kereg og rugede det ud for at ta en tjener, den kal
des derfor kukmandslrerken (Give; 16). Når g0gen 
har jaget en flok strere sammen i et trre og g0gen 
nrermer sig, flyver straks en strer ud og folger efter 
den som tjener (Gårslev ved Fredericia; I 7). 
G0gen er blind i tiden, hvor den kukker, og må 
have en lille fugl som lods, enten under den ene 
vinge eller foran sig (Lres0; 18). To ugler fo lges 
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med g0gen, den ene flyver foran og den anden 
bagefter, mister g0gen forstnrevnte bliver den til 
en spurveh0g (Hjarn0; 11 ). Der kan ven tes et 
frugtbart år, hvis g0gen har råd til at holde tjener 
(0Jylland; 19). 
Peder Syv citerer 1682 talemåden: en utaknem
melig g0g (thi den drreber erlen [vipstjerten], den 
lille fugl som foder den); det sker når der ingen 
anden f0de er at få, men der kommer straks en ny 
i stedet for den drrebte (20), sml. s. 197. Den 
lille fugl har forfrerdelig travlt med at finde orme 
og insekter og stoppe dem i g0gens gab når den 
kukker; fuglen har ruget dens unger ud, men så 
snart g0gen far udkukket reder den sin tjener (21 ). 
Plejemoderen (den lille fugl som folger den) er den 
forste fugl g0gen reder når den har set en h0stak, 
og derefter bliver den til en h0g (0Jylland; 22), 
sml. 224 1952,37-42 og nedenfor. 

»Nogle mener, at den [om vinteren] skjuler sig i 
hule trreer og dvaler dem (1804; 23); på Lolland 
sagde man, at g0gen tå i vinterdvale i en elletrunte 
(24). Da man ved K0llergården på Bornholm frel
dede et asketrre, låder inde i det en fugl som d0d. 
Man bar den ind i stuen, hvor den fl0j hen på en 
stol og kukkede en gang, så faldt den d0d om -
»overgangen til varmen havde vreret for brat; 
m0lleren, som var en pålidelig mand, havde selv 
set det« (25). 

LITTERATUR: (I) 534c 12; (2) 160 1904/27: 
2008;(3)464/tb. I , 144; (4) 7944, 1885,154, 157; 
(5) 160 1904/27:1102 ,1126 (1884); (6) 160 
1904/27: 1173 (1882); (7) 160 1904/28:2707 
(1885); (8) 57 135; (9) 160 1904/27 (1887); (10) 
160 1904/27: 2694; (11) 160 1904/27 (1886); (12) 
160 1904/28: 2313 (1892); 297b 5lf: (13) 160 
1904/27: 2366 (1879); (14) 903 2,382; ( 15) 160 
1904/26: 2008 , 1904/27:2339 ; (16) 160 1904/23: 
2313(1892); (17) 160 1904/27: 2366; (18) 202d 
2, 169; (19) 794 3, 104; (20) 160 1904/27 (1881); 
(21) 464/ 6, 1883,259; (22) 160 1904/26: 2224, 
2244 (1892); (23) 439b 93 ; (24) 160 1904/27: 70 I ; 
(25) 785 164. 

STEMMEN, STEMMETYDNINGER OG KALENDER

REGLER 

G0gen lrerer hvert år at synge og kan dog ingen 
anden vise end kuk-kuk (Peder Syv 1682). 
Den kan ikke kukke for den har smagt fuglereg 
(Lakkendrup 0Fyn; I) og kun så lrenge den kan 
tage reggene (2); efterhånden som de bliver frerre, 
far den en hres rnst og kukker tilsidst slet ikke 
(0Fyn; 3); den kukker kun så lrenge den er blind, 
d.v.s. indtil den bliver en h0g(4). 
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