
De skreg uoph0rligt og jamrede som vresner, der 
har mistel det bedste de ejer, som om de endnu 
kan se og skimte det, men ikke kan nå det eller 
komme til det; således er musvågens skrig P. E. 
Rist (5). 
Musvågen er af en ringe magt, · thi bruges den en 
ringe jagt, · den hjrelper sig, hvor den kan; • en 
mus er den bedre i klo · end hjort og hind af kon
gens skov, · så n0jes en fattig mand H. Justesen 
Ranch I 630 (6). 
St. St. Blicher, Musvågen (Trrekfuglene, 1838). 

LITTERATUR: (I) 300j 177; (2) 265b 27;.(3) 
695e 34; (4) a 9/0c 38; b 9/0b 103; c 9/0/1,27; d 
910 ny saml. 130; (5) 73724; (6) 702 356. 

H0ge, Accipiter, Circus 

SPURVEH0G , Accipiter nisus, er en af vore mest 
alm. ynglende rovfugle; hunnen, som er ca. dob
bel! så stor som hannen, har hvidlig forside og 
askegrå vinger, hannen er fortil rndgullig med 
blågrå vinger; undersiden henholdsvis gråt og 
r0dbrunt tvrerstribet. 
Også hos DUEH0GEN , Accipiter gentilis, er der 
stor forskel mellem k0nnenes st0rrelse; begge har 
m0rkebrun over- og hvidlig underside med brune 
tvrerstriber. lndtil o. 1900 en alm. ynglefugl, men 
stadigjrevnt udbredt over det meste af landet. 
R0RH0G , Circus aeruginosus; hannen er r0dbrun 
med hvidligt hoved og bryst, blågrå hale og blå 
vingedrekfjer, hunnen mere ensfarvet brun. Yng
ler i moser og rnrsumpe over hele landet. 
HEDEH0G, Circus pygargus; hannen er lys gråblå 
med hvid , gulplettet bug, hunnen har m0rkebrun 

overside og gullighvid bug. Tidligere en ret alm. 
ynglefugl i midt- og vestjyske hedeegne, nu kun få 
par i S0nderjylland. 
BLÅ KA'.RH0G, Circus cyaneus; hannens overside 
er gråblå, undersiden renhvid, hunnen har m0rke
brun over- og lysere underside. Hyppig trrek- og 
vintergrest. 
- Danmarks Dyreverden 6 , 214-26, 240-50. 

Heg, frellesgermansk, gammeldansk h0k, oldnord. 
haukr; af den indoeuropreiske ordrod hab, som 
måske h0rer til verbet hreve i betydningen gribe 
(I). Som persontilnavn H0k, H0gh, H0g siden 
I 200-t, heraf to adelsslregter, den ene med h0g i 
våbnet (2), på Frernerne som til- eller 0genavnet 
H eykur (3). 
Jndgår i mange stednavne: H0gholt I 345ff Vend
syssel, H0gslund I 365ff Abild s. S0nderjylland (af 
mandsnavnet H0k), H0gelund I 425ff Ringgive s. 
MJylland, H0gsted 1431 ff Vendsyssel , Hygind 
1449ffVFyn, H0gelund 1460ffVedsted s. S0nder
jylland (forklaringssagn se 0rn s. 79), H0gild 
1465ff Resens. Viborg a. , H0gsholt 1486ff Rab
sted s. S0nderjylland og 149 5ff Hover s. Vi borga. , 
H0gsbjerg I 587ff !dum s. Ringk0bing a. , H0gild 
1610ff Avlum s. VJylland m.11. (4). 
/Egdrikker o. 1700 (5), den »drikker« (reder) 
andre fugles reg (sml. musvåge); stor h0g: kronheg 
Ribeegnen (6). , 
SPURVEH0G o. I 700ff: gråben, grånak(ke) Born
holm l 756ff (7) er noa- eller tabunavne, »den ge
mene Urevne] mand kalder h0gen gerne gråben el
ler grånakke, hvilken benrevnelse ventelig har sin 
oprindelse af en overtroisk frygt, at de ikke t0r 
nrevne den ved sit rette navn, at de ej ligesom 
skulle kalde på ham til fortrred for deres kreatu
rer« (8); i julen og Helligtrekonger skulle h0gen 
kaldes den grå (Hjarn0; 9). Kirkefalk Jylland 
1764 (I 0), kryds/alk 1820 ( 11 ), tårnheg og kirke
heg o. 1830 (12) , jiskeheg l852ff(l3), bogfinke
heg Bornholm ( 14), ha bak Bornholm ( 15) af tysk 
habicht? 
DUEH0G o. l 700ff ( 16), den fanger bl.a. skovduer; 
duefa lk o. I 700ff og gråheg 1707 ( 16a), henseheg 
o. 1700ff(l 7), blåfugl 1796-1 809 (16b), sletfalk 
I 809ff (I 8), gråfalk 1809 ( 18a), hvidjålk og gulbek 
1809 (I 8b), svinekarl 1888 (19) sml. musvåge. 
R0RH0G I 852ff: henseheg 1763 (20), rorfalk 
I 852ff (21 ), jiskeh@g og dvcergglente I 852ff (22), 
stor hog (23), moseh@g Ribeegnen (24), dansk h@g 
Tåning 0Jylland (25). 
HEDEH0G: blåh@g og blåfalk o. 1830 ( 12), enghog 
o. I 830ff (26), engfalk I 875ff (27), andehog Fan0 
(28). ' 
BLÅ KA:.RH0G: hedefalk, blåfalk, uglefalk, korn-
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Overfor: Rerhog på reden. 8/0FOTO/ Benny Gensbo/. 
Forneden: Falkoner med rmg d11ehog. 8/0FOTOI 
Arth11r Christia11se11. 

falk (kan yngle i kornmarker) l 8521T(29). 
Frernerne: keykur, også a lm. hundenavn og brugt 
som skreldsord: sort-, snoth0g (3). 

LITTERATUR: (I) 626 170; (2) 363 2. I ,499f; 2 
111; 678 17; (3) 522 84,87; (4) 156 4,430; 5 
483 ,567f; 7 388; 8 64f, I 07; 9 94,213; 17 
265 ,3 I 3,387f,709; 427 2, 64 og 3, 66; (5) / 70 
1909, 59; (6) 169 3, 1930-31 , 146; (7) 860 161; 785 
236; (8) 801 I , 8 1; 643 13; (9) 160 1904/27: 2276 
(1886); (10) 98e l ; 439d 2, 122; (1 1) 903 3.2, 358; 
(12) 880; (13) 451 31 ; 383 3,247; ( 14) 84 I , 76; 
(15) 203 434; 785 236; ( 16) 659 3, I 078; (16a) 659 
3, I 077 og 6, 1227; ( 16b) 219 8,459; 439d 12 l ; ( 17) 
659 8, 1257; 451 29; 383 3, 253; 169 4, 1937,245; 
794 7, 52 (Bornh.); (18) 439d 121; 451 29; (18a) 
903 2,922; 439d 121 ; (18b) 439d 121; (19) 160 
1904/27; (20) 693b 1,616; (21) 451 32 1; 700 11 7; 
383 3,228; 388 (Yonsbrek 1950); (22) 45/ 32; 383 
3,228; (23) 700 117; (24) 501 b 71; (25) 224 
1942, 136; (26) 880; 154 404; (27) 45/b 550; 383 
3,257; (28) 388; (29) 451 33; 383 3,233. 

V A':RN MOD ROVFUG LEN 
H0gen tog bl.a. h0ns og duer, for at skrremme den 
bort s0mmede man en skudt (undertiden levende!) 
h0g på en port, gav! eller staldd0r (I). Lagde man 
stiltiende alle gårdens h0ns og duer i en srek og 
noterede deres n0jagtige va:gt, kunne h0gen ikke 
fange dem (2). Den tog kyllingerne: hvis man 
sagde, hvor mange man ejede (3), hvis de om 
morgenen kom ud efter solopgang, hvis h0nen ru
gede på a:ggene i midsommer-na: eller de blev lagt 
under den en fredag (4). 
Slog man med et fyrt0j gn ister over gåsereden og 
holdt ga:slingerne over ild kunne h0gen ikke se 
dem, de »skinnede som i Iden« (3). H0gen tog ikke 
de sorte h0ns (Odsherred; 5). Havde tre kragepar 
reder ved gården , beskyttede de Gerkrreet mod h0-
gen (5a). 
Når fuglen har kastet e t reg ud af reden er det for 
at narre h0gen bort fra reden (NFyn, MLolland; 
6). 
»H0gekagen« eller »h0gens brnd« var et lille 
hårdbagt brnd af den allersidste dej når man 
bagte; det blev sal sidst i ovncn og spist sidst af alt 
brnd, thi så lrenge dcr var nogct tilbage af dette 
brnd kunne h0gen ikke tage Gerkrre og småkreatu
rer, men fa ldt det til jorden havde det mistel sin 
beskyttende kraft. En af kvinderne »satte klo« i 

dejen idet hun pressede alle fem lingre ned i den 
(VJylland, Langeland, VLolland; 7). Når man så 
eller rnrte ved det skulle der siges »det er h0gens 
brnd«, og derfor lå det gerne på et ikke i0jnefal
dende sted; lik man 0je på rovfuglen vendte man 
brndet og sagde »h0gens brnd« (8). 

Due- og spurveh0g blev afrettet til jagt ligesom 
falke (s. 97), dog meget lidt her i landet (9) sm l. 
nedenfor. 

LITTERATUR: (I) 794 3, 1885, 157 og 7 , 52; (2) 
464g 6.2,322; (3) 794 7,52,55; (4) 534c 40f; (5) 160 
1904/30: 336 ( 1883); (5a) 284 5,7 l; (6) 160 
1904/ 28: 948; 1904/27: 757 ( 1887); (7) 436 198; 
296h 205; 160 1904/27: 2401 (1879); 464/ tb. 
1, 110; (8) 212c 1,738; (9) 883b 408 ; 474 4, 154f 
sml. 534c 39f. 

Kommer h0ge til husene i morgenstunden bliver 
vejret uroligt (I); der kan ven tes regn når h0gen 
om morgenen slår ned i gården (Silkeborgegnen; 
2) , eller når den flyver jorden så na:r, at dens flugt 
ligner en hares (0Fyn; 3) eller når den om 
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sommeren flyver lavt og skrigende efter småfugle 
(Bornholm; 4); viser den sig hyppigt, varsler det 
stormvejr (5). 
Som a:ldre forvandler h0gen sig til en ravn (SSles
vig; 6), g0gen bliver om efteråret til en h0g se s. 
195. 
H0gen tager en hvis man synger om morgenen 
(Saksk0bi ngegnen; 7); man truede et barn, hvis 
negle var for !ange med, at det kunne blive for
vandlet til en h0g (Stige NFyn; 8). 
En anskudt »hekseha re« sprang op på en ledpa:l 
og blev ti l en h0g med 0jne så store som 0j nene på 
en skra:ddersaks (NFyn; 9). 
Der r0ges under en f0dende kvinde med brrenden
de h0ge- eller duem0g for at få hende forl0st 
( I 500-t; I 0); asken af en bra:ndt h0g er brugt mod 
neg! i 0jet (keratitis) hos hesten ( 11 ). 
Gåde: skovens herre slog bondens va:gter [ha ne] 
på mandens ager ( 12). 
B0rneleg: h0g og due (13), h0g og h0ne ( 14), h0g 
og kyllinger ( 15). B0rn l0ber i kreds, holdende 
hinanden på skuldrene, og synger: 

Jeg snurrer mine kyllinger/ga:slinger tre gange 
rundt 
for en h0g, for en g0g, 
for en kukkukkuk! 

»H0gen« står uden for kredsen og pr0ver pludse
lig at snappe en »kyl ling«, som nu skal va:re h0g 
(16). 
B0rnesang af J. S. Brandt: H0gen sidder i trreets 
top ( I 7). 

Der er fra broncealderen (1800-500 f.Kr.) fundet 
knogler af dueh0g (18). I verdenstra:et Yggdrasils 
top sad en 0rn og mellem dens 0jne h0gen Vedr
folner, »bleget af vind og vejr« ( 19). En tysk histo
riker fort~ller o. I 000, at danskerne ved Lejre of
rede h0ge, hunde, heste og mennesker (20). 

LITTERATUR: ( I ) 761 2.rk. 3, 1891-93 ,130 
(Randers a.); (2) 794 7, 51,65; (3) 160 1904/ 27: 
1126 ( 1884); (4) 785b 143; (5) 534c 45; (6) 423; (7) 
168 7, 3; (8) 464/3 .2, 11 0; (9) 464g ny rk. 6 , 206 
(Klinte s.); ( 10) 591 103; ( 11) 74 27 ; ( 12) 794 
9, 1888,460 sml. 534c 44; ( 13) 464i 536; ( 14) 524 
1964, 170f(SFalst. o. 1890); (15) 794 4, 1885,109; 
(16) 160 1904/ 27:333 ( 1884),335 m.fl. ; (17) 923 
18f; (18) 548 58; 911250; (19) 681b 127; (20) 534c 
40. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER 

Alle fugle er ikke h0ge; ikke alle fugle har fyrig 
flugt som h0gen; ikke hver mand har h0g på ha:n-
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Adelen symbolisere1 ved hogen i @rnevisen. Tegning af 
0. A. Hermansen i lngvor Bondesen: l'Eventyre1s Dyre
verden, 1887. 

derne (kun konger og adel holdt jagth0ge) (alle Pe
der Laale); alle fugle bliver ej h0ge, hver med sit 
må lade sig n0je; alle fugle er ikke h0ge, men 
somme svage g0ge; den som g0r sig til due tages af 
h0ge; man skal ikke lade h0ge vogte h0ns (alle Pe
der Syv). Det er ondt [sva:rt] at lokke h0ge med 
tomme ha:nder (1624); h0g flyver a ldrig så h0jt, 
den s0ger dog sit rov på jorden (I). H0gen kan ej 
fange tumleren [tamdue] (2). 
H0g over hane o. 1700 (3), h0g over h0g (4), den 
oprindelige form var »h0j over h0j«, udtrykket 
stammer måske fra Pra:dikerens Bog 5,7 (5). H0g 
over h0g - sagde Hans H0g, han sk0d en h0g 
(V Jylland; 6); - sagde krellingen, da hun slog sin 
kal (7); - sagde drengen, han piskede katten efter 
at han selv havde fået bank af moderen (8). 
Der er h0ge i hylden (Peder Syv 1682), h0gen er 
over hovedet = der er ondt i vente, fare på fa:rde, 
det er på h0je tid (9), han g0r intet for h0gen er 
over hans ho ved ( l O); h0gen er mellem h0nsene -
til den, som står forknyt , måbende, fjoget ( 11 ), 
også: han ser ud , som han var faldet fra h0gen, 
undertiden med til fojelsen: og til glenten, kuk
manden, katten (V Jylland; 12). Om småtosset 
person: det er nok en, som h0gen ikke kan tage 



(NFyn; 13). Du har nok drukket h0gereg siden du 
aldrig kan tie med hvad du ved (V J ylland; 14) 
sml. skade s. 295. 
Han er tvre r som en gammel krerh0g ( 15), vrere 
nidsk som en h0g (NFyn; 16). 
Gr0dh0g = forslugen person (17), h0genrese, -blik 
(o. 170011); h0gejern er militrer slang for karabiner 
(18). 

LITTERATUR: ( I) 572 nr. 1653; (2) 160 
1904/28:2 133 (1892; (3) 579 H368; (4) 903 
2, 1802,600; 561 nr.4623; (5) 643b 81; (6) 794 
2,22; (7) 459b 64 (Kbh.}; 837 3,1926-27, 11 sml. 
30, 1941 , 11 2; (8) 561 nr.4223; (9) 571 240 
(Vends.); (10) 212c 1,738; (11) 795 131 ; ( 12) 212c 
1,738; 659 8, 11 52; 160 I 904/27:2276 ( 1886); (13) 
725 560; ( 14) 436 198; (15) 534c 41 ; (16) 281d 
(1886); (17) 170 1905,18; (18) 76b 109. 

PROSA OG POESI 
Spurveh0gen - astur sisus - selv i dens latinske 
navn er der en grum og dunkel klang, en lyd af 

nreb og rappe vinger. Som en skygge, som en slank 
springgranat jog den forbi mit vindue Knud Poul
sen (I). 
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (2): 

Den, <ler er st0rre, jeg rreddes ikke, 
til at stride er jeg alt rede, 
hvis ikke mine unger også g0r sådan, 
da far de af min vrede. 

I luften meget ve! langt bort kan jeg se, 
fisken på havets grunde 
så liden kan <ler ikke gå, 
atjeg ikke tager ham i stunde [straks]. 

Jeg sidder ofte på ridderhånd, 
Gud gave det, at så ej vare, 
thi det går mangen en hjerteve, 
som endnu skal rejse sig ad åre. 

Jagtselskabet hviler ud. I forgm nden en nedlagt d11eh0g. Maleri af J0rgen Roed. 

~.,. 
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