
lrere at bruge min fornuft, · romantisk mysticisme 

af uglen Sophus Schandorph (29). Som descen

dent · af visdomsgudindens bernmte ugle • er jeg 

selvskreven recensent · og har som sådan hrevd og 

patent · på at foragte de andre fugle. · · Når lyset 

slukkes er jeg regent. · Som anonym fär jeg dob

belt styrke: · alle ugler er 0 rne i m0rke Erik 8 0gh 

(30). 

En ugles kolde slemme · stynget som en sten mod 

ruden l b Paulsen (3 1 ), klanghult tuder hist en 

ugle · efterårets serenade Emmanue/ Nielsen (32). 

Uglernes skrig som en hjeml0shedens jam mer · i 

bladl0se trretoppe · og måske kun en materiel ynk 

fordi musene · blir i deres huller Harald Herdal 

(33); kun en ensom ugle · jamrer under månen • 

om vor tabte lykke O/e Nord (34). 

Ugleskrig · sprrenger lyden · som stimrends dystre 

signaler Cecil Bedker (35); uglen tuder d0dning

sangen · bag den dybe borggravs tidselsk0d Chri

stian Deichmann (36); fra et glughul uglen skriger 

· kirkegårdens melodi A nton Nielsen (37). 

Jeg elsker dette land, · hvis liv er varsler, · nå r ug

len med båkernes stemme · byder sit ekko at 

rnmme sig Jb Pau/sen (38). Den onde hvresen , de 

hrese skrig, · der varsler ilde: »klred tig, klred tig!« 

· Op basker fugle fra sorte grene · og angsten våg

ner bag stub og stene Axel Juel (39). 

Som et par store runde ugle0jne · stå r tågehuller

ne i himlen trendt Lise Serensen (40). 

St. St. Blicher , Hornuglen (41 ); J0rgen G ustava 

Brandt, Ugle (42); Erik B0gh, Uglen på skorste

nen (43); Emil 80nnelycke, Rådhusuret (44); 

Grete Friis, Den vise ugles vise (45); Harald Her

dal , Uglernes skrig (32); Axel Juel, Uglen (46); 

Tom Kristensen, Uglen (47); Anton Nielsen, 

Tårnuglen (48); Aage V. Reiter, Uglens tid (49); 

Chr. Richardt, Uglen og småfuglene (50); Emil 

Aarestrup, Uglen (5 1 ). 

LITTERATUR: (I) 322 5; (2) 9/0b I l,30f, 62f; 

(3) Nordens Fugle i Farver 3, I 00; (4) 222h 

I 0- 12; (5) 193b 7 1; (6) 2b 75; (7) 228b 15; (8) 625c 

126; (9) 720 36; (10) 9/ 0c 34; ( IOa) 260 1922, 

49,55; (11) 69d 7, 29; (12) 47 49; ( 13) 402 34; (14) 

104 63f, 127; (15) 702 355; (16) 535 63; ( 17) 266 

85; ( 18) 316 204f; (19) 270h 52; (20) a 413b 55; b 

413/52; (2 1) 12 52; (22) 731 33; (23) 77/ b 76; (24) 

708b 20; (25) 469e 7; (26) 83 2 1; (27) 351b 17; (28) 

390 43; (29) 773 24; (30) 115 178, 182; (31) 670c 

32; (32) 6 16 43; (33) 333k 41 f; (34) 633 upag. ; (35) 

113 15; (36) 173 78; (37) 6 /JJ 43; (38) 670d 16; 

(39) 413/ 49; (40) 839 17; (41) 69b (42) 93 12f; (43) 

115 177-82; (44) 116 57-59; (45)249 67f; (46) 413/ 

49-52; (47) 469e 7-9; (48) 61 l c 23f; (49) 726c 41 ; 

(50) 729/98-100; (51) 94 7 16 1 f. 

Natravn. BIOFO TO/ Arthur Christia11se11. 

Natravn, Caprimulgus 
europaeus 

Fjerdragtens grundfarve er gråbrun, den gulbrune 

underside har m0rke tvrerbånd, hannen hvide 

pletter på de yderste styre- og håndsvingfjer. 

Hovedet er bredt og fladt med et stort gab. Fore

kommer hyppigst i jyske hede- og klitplantager 

med nåletrreer. 

- Danmarks Dyreverden 7, 328-33. 

Natravn, reldre nydansk d.s., oldnordisk natth
rafn , fuglen er et natdyr og udst0der ravnelignede 

skrig; måske oprindelig navn til rnrdrum ( I); i det 

bornholmske stednavn Natravneskrer (2). 

Ma1/kehare, -suger I 632-o. 1700 (3) se nedenfor; 

trolddukke 1656-o. 1700 (4.); gedemalker 166 7fT 

(5) er en direkte oversrettelse af det zoologiske 

slregtsnavn; iflg. folketroen, der går tilbage til anti

ken, kan fuglen med sit brede nreb malke geder 

o.a. dyr (6); den jager i tusm0rke efter insekter, 

ofte omkring husdyr på marken; gedegeg og va/le 

o. 1700 (7), vretten var et overnaturligt vresen, 

som bl.a. blev beskyldt for at suge på b0rns bryst

vorter; natskade l 763fT (8) fra tysk nachtschade, 

sidste led blev opfattet som fuglen skade (9), sml. 

s. 217; aftenbakke 1763fT (10) også en flager-
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mus; dagsover 1809 ( 11 ), kvceldsknarre I 829 ( 12), 
natsvale I 875ff (13) vel på grund af de lange 

spidse vinger; skyfald 1852 ( 14), blindheg 1890 
(IS), spindekone (16) og rokfugl (17) efter han
nens ejendommelige snurrende lyd, <ler ligner 

st0jen fra en spinderok, sml. nedenfor; katskade 

(18), den hvreser som en kat; natsvcermer Falster 
o. I 850ff( 19), natbagge Bornholm (20). 

LITTERATUR: (I) 169 3, 1930-31, 118; (2) 156 

10, 164; (3) 659 14, 649; 579 Ml 12; (4) 541 ,643; 

4344, 450; 1701909,65;(5)4342, I9f;45lb 183; 
224 1942, 137 (Svendborgegnen); (6) 659 6, 737; 

219 8, 1796, I 199f; (7) 434 2, 19; 659 8,67; (8) 

693b I, 630; 451 105; 224 1942, 137; (9) 659 

14,937; ( 10) 693b I, 630; 451 105; 794 

5,1886,106 (v. Holstebro), 296g2,I2I; 224 1942, 
137 (v. Kerteminde); (1 1) 439d 285; (12) 903 5, 

234; 448 37; (13) 45/b 182; 448 37 (Jyll.); 224 

1942, 137 (Skårup SFyn); (14) 451 105; (IS) 133 

16; (16) 169 3,1930-31, 18; (17) 287b; (18) 448 37; 
(19) 281e; 116 1904/30: 833 (1884); (20) 794 

7,1887,53;84 I ,78. 

UDSEENDE OG ADFA:RD 

Fuglens natlige frerden, hrese skrig og snurrelyd, 

dens lydl0se, behrendige flugt, ofte meget nrer 
mennesker og dyr, samt de lyse vingepletter 
skabte megen overtro om natravnen. 

Den er »uhyre stor« (I), så stor at den kan slå en 
mand omkuld (2), den ligner et skelet (3), et par 

udstoppede mandsbukser (4), underdelen af en 
vogn (5), en vogn uden hjul og sidefjrele (6), det 

bagerste af en vogn (7), og den har i luften form 
som et kors (8). 

Stemmen lyder »som en spinderok, når den går 
strerkt« (9), regelmressigt som fra et spindehjul el

ler en symaskine med skiftende toneleje (6), en 
mellemting mellem en spinderoks hyggelige mur

ren og spektaklet af en krep, <ler f0res hurtigt hen 
over tremmeme i et stakit (11); »natravnens slå
maskinesnurren« Svend Fleuron (12). 

Under flugten laver den en frygtelig st0j (13), rå

ber eller br0ler »bav-bav!« når den skal over rin

dende vand (2), så det kan h0res milevidt (14). En 
kulsvier h0rte den br0le h0jt og slå ned i minen, 
så kullene fl0j omkring (6). En jyde kom til Sjrel

land for at anevere et brev i Bavelse, men glemte 

undervejs byens navn. Da han om natten kom 
forbi Haverup ved Sor0, fl0j en natravn hen over 
ham og råbte: »bav! bav! bav!« Nu huskede han 

navnet, blev meget glad og svarede: Ja, du har ret, 
det var jo også Bavelse! (4). 

Når den skriger lyder det som en usmurt vogn 
kommer k0rende; h0rte man dens snurrende lyd, 

sagde man: nu synger hugormen for sin kone (As

sing MJylland, Fils0 SVJylland; IS). Natravnen 
sidder ikke som andre fugle på tv.ers, men på 
langs ad grenen ( 16). Den kan slå ild med vinger

ne så den er synlig i m0rket (2), den brerer en gl0d 
under vingeme og sretter huse og gärde i brand 
( 17). 

»En mand kom hjem fra Hiller0d en sen aften, og 

just som han kom k0rende ud for Str0gårds Vang 
... kom den flyvende ud fra skoven med et skrig, 
så det var noget magel0st. Men hvad gjorde man-

Il/11s1ration af Vilhelm Pedersen til H. C. Andersens eventyr ,,Skyggen ". 
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den, han sprang afvognen, bukkede sig med hove
det mellem benene og så sig på den måde tilbage, 
og så talte han avet om fra ni: en fra ni er otte, en 

fra otte er syv ... helt tilbage til en fra en er ingen -

så kunne han se den . Den var ligesom et ildhjul , 
og lige så fort gik det i flyvende fart« ( 18). 
Natravnen opholder sig om dagen i moserne, hvor 

der er mange »natravnehuller« (Sjrelland; 19). 

Ser man den flagre om aftenen bliver det regnvejr 
(0Hornum; 20). 
Talemåder: skrige som en natravn; »tre natravne 

g0r en djrevel, så at de holdes for sp0geri; hvad er 

de fulde og hujende mennesker andel end nogle 
natravne og djrevle eller har sådanne i ledtog med 

sig?« (Peder Syv 1688; 2 1 ). 
En natravn er i overf0rt betydning den, der sidder 

sent oppe om aftenen eller kommer sent hjem 
(22), en svirebror (23): natravnene »sidder og 
frådser natten over med hverandre« (Peder Palla

dius o. 1660; 24). Den som Sankt Hansaften 23/ 6 
kom sidst ind i huset (Ribeegnen) eller fik kvreget 

sidst på sta ld (Hj0rringegnen) blev kaldt en nat

ravn (25). 

LITTERATUR: (I) 761 3, 1870-7 1, 2 15; (2) 464g 

2, 129f; (3) 688 184; (4) 847 1, 1819, 138f; 160 

1904/30: 9 5 1 ( 1884); (5) / 60 1904/27: 283 ( 1892); 
(6) '28/ b 70; (7) 464g ny rk. 2.l ,93f; (8) 847 

l ,1819, 138f;(9)2198,1796, 75;(10)193b75;(1 I) 

449 20, (12) 222r 63; (13) 283d 1,375; 464g 

2, l29f; (14) 644 1717 1952; ( 15) 422 1, 139; 534c 

Natravn m ed lysende p/e1 eller .,hu/" i 
vingen. lllustra1io11 af Joakim Skov
gaard i Holger Drachmann: Trold10j, 
1889-90. 

16lf; ( 16) 534c 162; (17) 169 4, 1937, 212; ( 18) 
261 2,1893 ,616; (19) 436c 80; 160 1904/27:307 
(1892), 1906/23: 503; 464g 2, 131 ; (20) 160 

1904/28: 1507 (1892); (2 1) 831 294; (22) 794 

3, 1885, 158; 2 I 2c 2,672; (23) 659 14, 935; (24) 664 

144; (25) 464/ I, 16,22. 

SJ/ELEV ANDRING 

Natravnen er et ondt, angerl0st menneske, en 

henrettet, en selvmorder, sjrelen af et menneske, 
der solgte sig til fanden (VSjrelland; I), er den 

onde selv som flyver omkring og g0r ulykker (2), 

»et stykke af fanden« (Vendsyssel; 3). Det ugude
lige menneske var af en prrest eller anden klog 
mand blev manet i jorden og kommet op igen som 

et genfrerd, sp0gelsesfuglen. Man havde ellers 
rammet en spids prel gennem liget for at hindre 

det i at »gå igen«, derfor har fuglen el hu! (lys plet) 
i den ene vinge. Et myrdet barn begravet i uind

viet jord (4) og en hest kunne også komme frem 

som en natravn (5). 
Den ondskabsfulde »Lange Ellen« ved L0venborg 
(Holbrekegnen) flåede levende katte. Da hendes 

kiste blev bäret ind i kirken så man hende stå gri

nende i et lydhul, og da folget kom tilbage stod 
hun og grinede i vinduet. En prrest manede hende 
ned i en eng uden for L0venborg, men til visse ti

der fik hun lov at gå igen som en natravn ovre i 

Jylland (6). 
I mosen er liget 30 år om at blive forvandlet til 

natravn; når det har ligget femten år får det fjer på 
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den ene side, så vender det sig, ligger andre fem ten 

år og fl yver så ud ( 4 ); det vender sig efter h undre

de å r, og hundrede år efter kommer det op som en 

natravn (7); der gå r tyve å r , eller fuglen stiger frem 

hvert syvende år (8). 

En selvmorder skulle begraves i et trebundet ske! , 

d.v.s. hvor tre marker st0dte sammen. Han måtte 

kun fjeme et sandkorn om året, så der gik mange 

år for han havde arbejdet sig op til overfladen og 

fl0j ud (2). Et menneske, som druknede sig og ikke 

blev fundet , forvandles efter en vis tid til en nat

ravn; han er först hvid og skriger tit »nu vender 

jeg mig!« indtil nogen svarer »så vend dig og bliv 

liggende«; han vender sig da, bliver sort og er for

l0st (9). 

Fuglen råber til forbi kommende »grav, grav!« el

ler »rok, rok - rok op!« for at man skal trrekke 
nedmaningsprelen op ( I 0). 

Sjrelen bliver först til en natravn, nå r prelen råd

ner vrek (5). 

Fuglen kommer ud af jorden med et stort bulder 

(I I), skriger »hej! hej! he-j!« og hopper til at be

gynde med som en skade hen ad jorden ( 12). 

Fuglen skal flyve omkring indtil dommedag 

(Reerslev; 13). Den fl yver fra vest mod 0st til 

Kristi grav i Jerusalem for at blive forl0st ( 14); 

den kommer i hver nats sp0gelsestime graven et 

stykke nrermere, men når aldrig frem, thi lige så 

langt den fl yver om natten skal den om dagen til

bage under jorden (15). Den kan hver nat kun 

fl yve indtil hanegal ( 16), den kommer hver nat 

kun et hanefjed frem og må nreste aften begynde 

forfra ( 17), den skal inden den förste hane gater 

vrere tilbage på startstedet ( I I), vrere tilbage inden 

klokken 2 nat ( 18); den bliver kun l0st fra forban

delsen hvis den nå r frem til den hellige grav f0r 

solopgang eller det f0rste hanegal ( 19). 

Er et menneske til stede, idet liget vender sig i gra

ven og siger »nu vender jeg mig!« og der svares 

»vend dig i Guds navn og vend aldrig tilbage« el

ler »vend dig a ldrig mere«, er sjrelen frelst. En karl 

glemte at sige Guds navn, og natravnen sagde »tal 

du så og aldrig mere«, og fra det 0jeblik va r karlen 

stum (4). 

H vis man så efter fuglen og kom ti l at kigge gen

nem hullet i dens venstre vinge lik man »den fly

vende gigt« = jagende gigtsmerter ( 19); man blev 

selv til en natravn og fuglen blev forl0st (12). 

Den, som ser gennem hullet i h0jre vinge, mister 

det ene 0je (20), synet eller forstanden (2 1 ), d0r 

straks ( 11 ), inden 24 timer eller for året er omme 

(22); man kan fra nu af se, hvad der er skjult for 

andre (2), og bliver meget rig (23). 

Natravnens skrig varsler ulykke og d0d for den, 

som h0rer det (13); fuglen er »den vantroende 
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p0bels skrrek ... når den h0rer denne fugls skrig 

om natten spår den deraf den bedste vens d0d el

ler a nden ulykke« (1778; 24); »da den ofte ved sin 

klagende lyd j-j-j-arr og snurren om 0rerne på folk 

forskrrekker en og anden, har overtroiske tit anta

get den for et sp0gelse eller varsel om noget ondt« 

( 1802; 25). 

Man kunne blive halvtosset af at se på fuglen ; 

man sagde til en person, der så meget angst eller 

syg ud: du har nok set natravnen (Vigerslev NFyn; 

26). Kommer den ind under taget »bliver man 

ul ykkelig i huset, thi den slår ihjel allevegne« 

(Gauerslund 0Jylland; 27). Flyver den tre gange 

mod ruderne skal en i huset d0 (S0llinge 0Fyn; 

28). Natravnen tog den, som var for lrenge ude om 

aftenen (29), man sagde til b0rn, at var de ikke ar

tige, kom natravnen (30). Fl0j den over en, lik 

man udslrettet natild (31 ). 

H vis man vrrengede ad fuglen eller efterabede 

dens stemme slog den ned på en, og man blev a l

drig et rigtigt menneske igen ( 19). En dreng tog en 

kobberkedel over hovedet og råbte »bav,bav!«, 

men natravnen k lemte ked len sammen om hans 

hals så han blev kva lt (Sornegnen; 12). En lisker 

ved L0gst0r, der gjorde nar ad fuglen, »blev såle

des tumlet med, at han nrer havde sat livet til« 

(32); nogle piger på Thistedegnen, som skreldte 

den ud, må tte fl ygte ind i et hus, nreste morgen 

sad der er par gl0dende vinger på d0ren (33). 

Om Hieronymus Justesen Ranch fortrelles, at han 

som student (o. 1560) sammen med sine br0dre 

en a ften h0rte natravnen skrige og skreg igen; 

straks »s0gte ravnen dem , og de derpå l0b meget 

hasteligen ind ad deres faders bryggersd0r og und

kom, men ravnen slog taget af huset efter dem« 

(34). Han skrev siden i en vise (35): 

Hin sortebrune natteravn, 

af hvilken går så vide sagn, 

om natten ved han sit sted, 

om nattetid ser sig om, 

er dog mod ingen ufrom, 

om han må nyde fred. 

En mand, som fjernede nedmaningsprelen, blev 

angrebet af natravnen og var siden lrenge syg 

(Falster; 36). 

LITTERATUR: (I) 436c 80; (2) 464g 2,127f; (3) 

286 136; (4) 761 3, 1870-71 , 215; (5) 534c 165; (6) 

281 d ( 18 79); (7) 160 1904/30: 34 1 ( 1890); (8) 794 

3, 1885 ,84; (9) 794 5, 1886,79; (10) 794 3, 84; 255 

8, 1935 , 158; 160 1904/ 27: 11 26 ( 1884); 847 1, 138; 

(11 ) 283d 1,375; ( 12) 847 l , 18 19, l 38f; (13) /60 

1904/27:283 (1892); (14) 847 1, 138; 283 2, 96 ; 



(15) 464 3,77 sml. 4, 59; (16) 847b 2,158 (LI. Vrer

l0se); (17) 160 1904/ 28: 227 (1886); (18) 160 

1904/ 27: 1126 ( 1884); (19) 464g ny rk. 2,91f; 

(19a) 76/ 3, 2 15; 794 4,84 og 5, 79; (20) 464 3, 77 

sml. 4 ,59; 464g 2,129; (21) 464g 2, 128; ny rk. 

2.1,92; (22) 464g 2,130, ny rk. 2.1, 92; 794 

2.2, 1885,84 (SFyn); 286 136; (23) 283d 1,375; 

464g ny rk. 2.1,92; (24) 264; (25) 418 285; (26) 

160 1904/ 30: 951 (1884); (27) /60 1904/27: 2361 

(1879); (28) 160 1904/27:1127 ( 1892); (29) 160 

1904/ 28: 292 , 308 (1884); (30) 160 1904/27:72, 

292 (1884); 42j; (31) 160 1904/27: 1173 (1882); 

(32) 160 1904130: 1371 (1884); (33) 160 1904/ 30: 

1371 (1884); (34) 284 5,72; (35) 702 354; (36) 

28/ c 152. 

PROSA OG POESI 

Natravnen er de jyske plantagers fornemste fugl. -

Almuen har gennem århundreder betragtet den 

som en taternatur. Snarere er den en boheme i vor 

vingede fauna. Den, der m0dte natravnen, glemte 

aldrig dens besynderligt tumlende Ougt over de 

stille hedeskove. Hrendte det, at man forste gang 

så fuglen en sommernat, mens tusm0rket sv0bte 

sig om landet, f0ltes det uvilkårligt, som var det 

selve nattens fred og sjrel, man så - på lange, sikre 

vinger. - Hvad enten man h0rer fuglenes parrings

spil eller ser dem jage i sommernattens tågesl0r 

med vidt opspilet gab i b0lgende insektsvrerme, er 

der over hele natra vnens frerd netop dette srel-

Et dodsleje malet af Julius Exner. 

somme, der skabte myterne og gav overtroen gro

bund Thorvald Kjrer og l b Pau/sen ( 1 ). 

En besynderlig stor , sp0gelsesagtig fugl, der fuld

strendig lydl0st kom Oakkende inde fra m0rket ... 

Som en stor, lådden natsvrermer på bl0de vinger 

hrevede og srenkede den sig i en mrerkelig gl idende 

Ougt, strng tret forbi mit ansigt og forsvandt som et 

åndesyn Achton Fri is (2). En sort skikkelse svrever 

ind i billedet. Et par sekunder står den på Oaksen

de vinger midt i månestriben - forsvinder så og 

gl ider i et med m0rket lrengere henne på stranden 

Svend Kaulberg (3 ). 

Natravnen h0res fra hegnet, en vild lyd som fylder 

m0rket med uforstand Johannes V. Jensen (4); 

natravnens flaksende, skyggeagtige Ougt over vej

sporene og dens hemmelighedsfulde spinden i 

plantagens dyb er med til at forlene natten med 

mystik og poesi Sigurd Rosendah/ (5). 

Holger Drachmann, Natravnen. 

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (6). 

Aftenbakken sm0g sig tyst og travl • om hede

brink, om hres og gård og gavl; · og bjrerged den 

en brad bag hyldehrek, · da slog af fryd den trende 

vingesmrek Seren Noe-Nygaard (7). Natravnen 

Oyver med sit åbne gab · opsluger lysets sidste 

rester i en mundfuld Klaus Rifbjerg (8). 

LITTERATUR: (1) 449 18, 20; (2) 248 2,91; (3) 

438d 114; (4) 40/p 2 1; (5) 740b 55; (6) 104 61 ; (7) 

632 30; (8) 731 36. 
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