
Ugler, Asio, Athene, 
Bubo, Strix, Tyto 

SKOVHORNUGLE, Asio otus, er rustgul med m0r

kebrune og grå lrengdestriber, på issen danner 

sorte, gulbrunt kantede fjer to 4 cm h0je toppe el

ler »horn«. Ret alm. ynglefugl i hele landet. 

MOSEHORNUGLEN, Asio j/ammeus, ligner meget 

skovhornuglen i fjerdragten, den har lysebrun un

derside, og de to fjerduske er kortere og sidder tret

tere sammen. Yngler fatalligt i Jylland og meget 

spredt på 0erne. 

KlRKE- eller MINERVAUGLEN , Athene noctua, 
med brun, hvidplettet fjerdragt er den mindste af 

vore ynglende uglearter; reden bygges i kirketår

ne, på kirkelofter, i hule trreer. Ret alm. i Jylland 

og på Fyn. 

STOR HORNUGLE, Bubo bubo; r0dbrun fjerdragt 

med sortbrune lrengdestriber, dens to opstående 

fjerduske på issen er meget i0jnefaldende. lndtil 

1884 en fatallig ynglefugl. 

NATUGLEN, Strix aluco, er grå- til r0dbrun med 

m0rke lrengdestriber. Y ngler over nresten hele 

landet og er vor mest alm. af uglearterne. 

Den lidt mindre SL0RUGLE, Tyto alba, har en 

grå- til gulbrun overside med m0rke og lyse plet-

Kirkeugle i poppelira. BIO FOTO/ Erik Thomsen. 

ter. Sl0ret er en hjerteformet fjerkrans omkring 

fuglens »ansigt«. Har ynglet i alle landsdele und

tagen på Bornholm og er ret sjrelden, spredt fore

kommende. 

- Danmarks Dyreverden 7, 2831T. 

Der er fra yngre stenalder, o. 4200-1800 f. Kr., 

fundet knogler af stor hornugle og natugle (I). 

Ug/e, frellesgermansk, gammeldansk uggla:, eld

nordisk ule, h0rer til det germanske lydord uw

won for en stor ugle (2). Som persontilnavn Ugel , 

Uggla siden 1400-t (3). 

lndgår i mange stedna vne: U gletorp 1200-1300-t 

Systofte Falster, Uglkrer 12601T Ulfborg s. Ring

k0bing a., Uglerup 12721T Holba:k a. , Uglerup 

1279-1483 Buerup s. L0ve h., Ullerup 12791T 

Stevns, Ullerup 13301T (af personnavnet Uggla) 

Give s., Ullerup o. 13401T Vejle a., Ugledige 

13551T SSja:lland, Ugelb0lle 14591T Djursland, 

Ugelris 1461 IT V. Tostrup s. NJylland, Ugelb0lle 

1459fT Djursland, Ugelris 14611T V. Tostrup s. 

NJylland, Ugelb0lle 14591T Djursland - m.11. , 

måske i Ullerup l 3241TSkamby s. NFyn, Ullerup 

o. 13501T Mors, Ulstrup 13801T Ryde s. Ringk0-

bing a., Uglka:r 15471TTvis s. Ringk0bing a. (4). 

Uglebonde 1555 om han (5), lighvalp o. I 700 (6) 

varsler d0d sml. kirkeugle nedenfor og s. 203f, jf. 
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/igh0ne 1773 (7); Maren (Ma ') Lundgårds, -gors, 

-goes, -gas, Maren Langagers, Maren Langagges, 

Ma' Longgas, ma/ongas, -gus, ma/oggos, malyn

gus i Jylland, Maren Hujegård 0Jylland (8), s. 

203 sagn om navnets opståen; ungen: flees, flces 

0Jylland (9) h0rer til flrese 'danne en gabende åb

ning'; og/a Bornholm (9a). 

Frer0eme: ug/a; Gr0nland: ugpik. 

KlRKEUGLE o. 17001T (10), minervaugle 18521T 

(11 ), forvansket til mindrevcerdsugle ( 12); katug/e 

Thy ( 13), stenugle 17841T ( 14); /ighane VSjrelland 

o. 1870 (15), sml. ovenfor, hujugle Fyn ( 16). 

MOSEUGLE 18261T, tangugle Ly0 1811 , denne 

art? ( 17), hedeug/e 18231T ( 18), sumpug/e og van

dreugle ( 19). - Frer0eme: kattula; Grnn/and: siuti

tok, suitilok, 'den med lange/ store 0rer' (20), un
gook. 

NA TUGLE 18521T (21 ); katug/e, a:ldre nydansk d .s. 

(22), Bornholm (katta0gla) (23) ligner en kal på 

hovedet , de lysende 0jne, den natlige musejagt og 
dens »mjaven« og hvresen; brandugle 1796 (24), 

husug/e og skovugle (21 ), den store ug/e V Jylland 

(25), ungen: krabe V og 0Jylland (26) h0rer 

måske til krabbe 'kradse, rive'; skidtfugl Svend

borgegnen (27), den varsler noget skidt = ulykke, 

d0d. 

SL0RUGLE 18521T (28), perleug/e 17961T (29), fje

rene har runde perlelignende sorte og hvide plet

ter; kirkeugle og tårnug/e 1796 (30). 

STOR HORNUGLE: stenugle 1763-1809 (30a), 0r

neug/e o. 1800ff(3 I) og gåseugle 1852 (32), angri

ber 0me og gres; klippeug!e 1852 (32) schuhu 
I 852ff(32) blandt jregere. 

I Egvad kommunevåben fra 1944 symboliserer 

uglen (visdommens fugl) skolebyen med Vestjysk 

Gymnasium ; branchesymbol for Dansk Boghan

del. 

Ugleskiltets mot LO er: Brng din boghand/er. 

Ugle er afbi ldet på flere kirkers kalkmalerier: o. 

12 7 5-1300 i G0rl0se, o. 1400 0stofte (skabelses

scene, ugle med mus i kloen), o. 1500 Kirke-Stil

linge (ugle og papeg0je), o. 1520 Nr. Saltum, 

1576 Odden (ugle hakker i d0dningehoved) (33). 
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Ug/e11 i Er.vad ko1111111111e1·abe11. 

LITTERATUR: (I) 548 47f; (2) 626 439; (3) 363 

2.2,1154f;(4)1568, 19,69;9 113; 111 97; 14175; 

16 79,209; 17 234,263, 339; 427 I , 128 og 2,136 -

endvidere 156 I , 114; 2 98; 3 42; 4 193; 5 193,641 ; 

6 84, 121 , 140, 195; 7 51,90, 272,347, 374; 8 

7,19,43,69,155,243; 14 54,307; 15 63,74; 16 138; 
17 255; 18.1 25 sml. 30; 18.2 40; 427 1.128; (5) 

434 4, 624; (6) 434 2, 790; (7) Kj0benh. Aftenp. 

1773 ,403; (8) 436 226; 794 I , 1885, 80,103,192; 

3, 15 ; 12, 152; 281d (Sir 1886); 160 1904/ 27: 

21 72, 21 76, 2224; 138c 20; 212c 2, 553; (9) 794 

1,1885 , 103; 160 1906/23: 2224 (1934); (9a) 203 

407; (10) 659 10, 387 (flere arter); (11) 451 42; 

(12) 224 1942, 136; (13) 388: ( 14) 659 21,1217; 

1601904/30: 1031 (1890);(15)436c89;(16)255 

9, 1936, 26; (17) Kgl. danske Landhushold. Sel

skabs Skr. 2.2, 7; (18) 842 2 1; 451 49; 212<:2, 6 16 
(VJyll.); 756 24, 197; (19) 451b 86; 161918; (20) 

562 62, 1923, 193; (21) 451 41; (22) 659 10,224; 

(23) 203 163; 785 83; (24) 219 8,561; (25) 794 

3,1885 ,157; (26) 794 3,157 sml. I , 192; 160 

1906/23: 2224 ( 1933); (27) 224 1942, 137; (28) 

451 45; (29) 219 8,557; 451 45; (30) 219 8,557; 

(30a) 693b 1,617; 439d 128; (31) 659 27, 1701 ; 

451 46; (32) 451 46; (33) 767 77, 141 , 174,234; 96 

29. 

STEMMETYDNINGER OG VARSLER 

Uglen skriger i kirketåmet: jeg fryser mi' fodder! 

(I), når det er koldt: uhu, uh - vi fryser , uh, uh, 

uh! men når det bliver bedre vejr: tu vit, ti vit, vi 

har det godtog frit! (Odenseegnen; 2). 

Den råber til b0m, som ikke vil i seng om aftenen: 

vil du ett [ikke], vil du ett? - og bliver de stadig 

oppe: vil du hit! vi l du hit! (Prrest0egnen, 3). Efter 

d0den bliver ungkarlen til en ugle, han flyver efter 

vibeme, som var gammeljomfruer, og skriger: a 

tur' int'! [jeg turde ikke] (4), sml. vibe s. 124. 

Katuglen tuder til flagermusen, som den jager: uh 

å hukst! [ud af huset) (Vendsyssel; 5). 



Pigen Maren Lundgårds i Himmerland (Lundgård 

ligger ved Rostrup) havde en ond stedmoder, som 

jog hende barfodet ud i sneen for at lede efter et 

bortkommet fol. Hun gik og kaldte: ko fyls , ko 

fyls! [kom, f0l] , og frysende på de n0gne fodder 

0nskede hun at va:re en fugl, så hun lettere kunne 

få 0je på follet. Vorherre skabte hende da om til 

en ugle, der stadig fa:rdes i skoven og råber: 

huuu,huuu! ko fyls, ko fyls! »Når almuen h0rer 

hende om efteråret, til hvilken tid hun hyppigst 

lader sig se, siger man: nu har vi nok snart vinter, 

Ma' Lundgårds fryser hendes f0dder« (6); hun kal

der på sine heste, en aften blev hun overfaldet og 
a:dt afulve (7). 

Sp0rger man en bonde, hvordan vejret bliver, sva

rer han: Gud ved alting, men uglen er den viseste 

(1743; 8). 

Når uglerne hyler eller skriger, eller hvis skrigene 

kommer i hurtig ra:kkefolge og uglerne tra:kker til 

byen, kommer der snart uvejr (9), omslag i vejret 

(Tisvilde; 10); mod storm luder de usa:dvanlig 

h0jt ( 1796; 11 ); hurtige skrig betyder ondt vejr og 

)ange godt vejr (Thyholm 1798; 12); uglen hyler 

mod ondt vejr og tvitter mod godt vejr ( 13), tuder 

mod frost og hyler mod t0 (14); for uvejr skriger 

den tu-hu, og tovit eller tivit for godt vejr (15). 

Det bliver dårligt vejr når uglen siger: uhuuu; 

hu-u-u o.lign. ( 16), så har den ondt i ryggen (lige

som gigtpatienter for uvejr) (Falster; 17), eller den 

siger: kryb hid , kryb hid (Sja:lland; 18); mod godt 

vejr lyder ugleskriget som tust, tavit , tuvit, ti-u-it, 

tvi vit, ti-i-vi, drivit ( 16); den siger åv,åv for ondt 

og viv, viv mod godt vejr- ordspil på landsbynav

nene Ove og Vive ved Hadsund (I 9); når uglen si

ger tivit bliver den beskidt, men siger den uhu får 

vi solskin og godt vejr, for den kan ikke d0je solen 

(Tja:reby SSja:lland; 20). 
Flyver uglen tidligt ud om aftenen , uroligt og me

get skrigende omkring, varsler den regn (1591; 

21 ); den tuder mod regn (VLolland; 22); st0nner 

katuglen i skoven, kommer regn (Bornholm; 23); 

for regn siger den tvivit, to-vit, di vit (24). 

Giver uglen om aftenen »en glad og lystig lyd og 

skrig fra sig, da venter hun t0rt og godt vejrlig« 

(1648; 25). Vejret bliver t0rt hvis uglen skriger to

vit! (1796; 26), kriv hid! (Odsherred; 27); mor 

sagde: i morgen får jeg godt vaskevejr, for uglen 

skriger: vit, tu vit! = hvidt, to [vask] hvidt 

(Fakse; 28). 

Tuder uglerne i december må ventes en streng 

vinter (Stevns; 29). 

Over hele landet er uglen generell blevet opfattet 

som en ulykkesfugl (i modsa:tning til f.eks. stork

en og svalen): 

»Fra gammel tid har uglen vakt menneskets dybe

ste interesse ved sit besynderlige udseende, ved sit 

ma:rk.elige va:sen og fremfor alt ved sin uhyggelige 
slemme og sin hemmel ighedsfulde natlige fa:rd ... 

Der er ingen ende på alt det ulykkesbringende, 
skumle og gyselige, som almuen i sagn og overtro 

har knyttet til denne nattens åbenbaring«. Th. Al
ving (30). 
»Uglen er den mest forhadte af alle fuglene, thi 

hvor den viser sig spår den fortra:d og ulykke« 

Jeppe Aakjcer (31 ). Man mente endog at kunne se 

»d0dsrunen« på uglens (og 0rnens) meb (32). 
»Uglen luder for at bortlede menneskets opmrerk

somhed, thi m0rket har sit eget liv, og alle m0r

kets magter står sam men« (33). 

Slorug/e i kirketarn. BIOFOTOIArthur Chris1ianse11. 

I en drnm spår kong Hadings afd0de hustru , at 

han får en datter som en ugle i svaneham, d. v.s. 

en der vil strrebe ham efter livet; Erik 2. Emunes 

mrend drnmte for en sej lads, at kongen faldt i en 

kl0ft og blev s0nderrevet af ugler, han tog det som 

et varsel om kommende farer (34). 

En tudende natugle spår et menneskes d0d (1575; 

35). Lighva/pen er en ugle, hv is skrig varsler Jig i 

huset (o. 1700; 36), jf. lighunden, der tuder ved

holdende om natten (37). En afpersonerne i Lud

vig Holbergs komedie Uden Hoved og Hale 

(1725) siger: »Jeg har årsag at vrere trau rig, mit 

hus står noget ondt for ... ret i dette 0jeblik stod en 

ugle på min skorsten«. 

203 



Biskoppen Erik Pontoppidan oversa:tter 1736 fra 

latin: H0r uglens fa:le skrig, ligvarselsråb den lu

der · og spår om sorg og d0d for menneskenes k0n 
(38). 
Uglen skriger eller puster som et h0jt snorkende 

menneske; »når dette nu h0res på kirkegårde og 
slige steder, for hvilke den frygtsomme indbild
ningskraft allerede i forvejen gyser, isa:r i m0rket, 

hvilken rystelse må da ikke denne uventet påkom
mende lyd forårsage?« ( 1796; 39); »deres fa:le 

skrigeri om natten og deres opholdssted på kirke
gårde og i gamle bygninger g0r dem til frygtelige 

fugle for overtroiske folk ... de tror, at en skal d0 i 
huset , uden for hvilket den sidder og tuder« 

( 1809; 40); h0r uglen tuder · sin fa:le sang, · dig 

alt bebuder · din undergang Mathias Winther 
181 7 (41). 
»Ugletuden ... hvilket almuen anser som forvars

ler for lig i det hus, den opholder sig, rigtignok lig, 

om musenes og rotternes d0d kan kaldes således!« 
(1796; 42). 

Uglen varsler snarlig d0d for et menneske i det 
hus, på hvis tag eller skorsten den sidder og tuder 
»imod lig« (43), eller når den sidder på et hus, 

hvor den ikke plejer at va:re (44), luder udenfor 

eller ind ad et vindue (45), sidder på flagstangen 
(Mors; 46), luder tre gange i tra:k foran huset (4 7); 

hvis den kommer en så na:r, at man ma:rker dens 
vingeslag, skal en af ens familie d0 (48); den, ug
len tuder for, skal d0 inden året er omme (49); li

get kommer fra den side fuglens nreb vender imod 

(50). Tuder den fra stuehusets tag, d0r et menne
ske; fra et udhus; et kreatur (51 ). Uglen kommer 
til huset eller gården for at fä en med sig til kirke

gården (MJylland; 52). 

Den råber »ut, ut!« [ud], man sagde: nu utter den 
ud; det bet0d, at et lig skulle ba:res ud af huset, ud 
på kirkegården (53); »herut,herut!« (Mors; 54). 

»Uglen sidder på m0nningen, · h0r! den hujer: 
herut!« Thoger larsen (55). Nogle folk mente det 
var endnu va:rre, hvis uglen skreg: »kle vit, kle 

vit!«= kla:d hvidt (liget) (56). »Den onde hva:sen, 

de ha:se skrig, · der varsler ilde: »kla:d lig, kla:d 
lig!« Axel Jue/ (57). 
En ugle holdt til i Va:verh0j (Ba:kke s. SJylland) 

og varslede flere b0rns d0d (58). »Min a:ldste bror 
lå meget syg. En m0rk novemberaften h0rte de, at 
der sad en ugle og tudede oppe på taget, og min 

bror d0de den samme nat. Siden har vi aldrig set 
ugler hjemme« (Lynderup NJylland; 59). 
»Det blev betragtet som en ulykke og vakte stor 

bestyrtelse, når en ugle satte sig på huset. Da min 

bedstefar d0de sad en ugle hele formiddagen i et 
tra: lige udenfor vinduet i d0dsva:relset og skreg 
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ustandsel igt. Da min farbror d0de (o. 1870) sad en 
ugle hele dagen i en luge i stuehusets eavl. En ugle 

var engang kommet ind i Palleshus smedie og var 

ikke til at drive ud. En mand fra Sta:rdal ved navn 
Niels Ha:rup gik da ind og bar uglen ud. Inden 
otte dage havde han ha:ngt sig« (Lem Salling; 60). 

En ugle gav et par hyl fra sig foran sovekammer

vinduet, så fl0j den bort over gården. »El par dage 
efter d0de et afb0rnene, det lå om morgenen d0d i 

vuggen« (T 0rring). Et ka:restepar sk0d en aften 

genvej over kirkegården og h0rte en ugle tude. 

I Benet Thon·aldse11s relief .. Nauen" jra 1815 lJ·mboli
serer ug/e11 11a11e11 og doden. 

»Den luder nok for dig!« sagde han - mandagen 
efter fik han k0rt begge ben af og d0de (Tjrere
borg SY Jylla nd; 61 ). En kirkeugle tudede stygt på 

et hus, hvor ejerens daller lå meget syg. Han 
troede det varslede hendes d0d, hun blev dog rask 
igen, men kort efter faldt ejerens s0ster ud af et tog 
og dra:btes (Nr. Omme; 62). 

En ugle satte sig om dagen i el trre i haven, og »det 
gjorde et uhyggeligt indtryk på os, både fordi det 

var om dagen og derna:st fordi det var meget sja:1-
dent vi så ugler der i byen. Da vi b0rn siden kom 

ind kom min farbror og fortalte, at hans bror var 
d0d under badning« (61 ). 
To ma:nd fulgtes fra et gilde og gik forbi kirken, 

hvor en ugle hujede. »Der går dit bytte!« sagde 
den ene spottende og mente sin ledsager. Men otte 



dage senere d0de han selv (Nebel). En ugle sad 

hver nat på ladetaget og tudede, gården skiftede 
kort efter ejer, og den ny mand ha:ngte sig i laden 

netop på det sted, hvor fuglen havde siddet (62a). 
Under en begravelse i Hillerslev kirke (VHanher
red) kom en ugle fra gravene og blev ved med at 

sva:ve omkring pra:sten. Han bad degnen jage den 

bort, men den lod sig ikke drive fra pra:dikestolen. 
Man tog det som et varsel, og pra:sten d0de da 
også kort efter. »En kendt pra:st på Fyn gik fra 

forstanden fordi han så en ugle i kirken<< (63 ). Iflg. 

en hellig bog skulle en provst, der blev kaldt til en 
syg pra:stekone, nå R0de Led i Torkilstrup NFal

ster f0r en ugle, så ville hun overleve. Men da 
provsten kom ind i sygeva:relset, sad der en hvid 
ugle på hovedga:rdet, og patienten d0de (64), sml. 

s. 206f. 

En h0j i Ragedalskov (Sundeved) åbnede sig hver 
nytårsnat klokken 12 , og en stor ugle f10j ud. Den 

satte sig ofte på et af de na:rliggende huse og ud

st0dte frygtelige hyl, som gjorde beboerne skra:k
slagne, thi for na:ste nytår skulle der stå lig i huset. 
Om morgenen f10j uglen tilbage til h0jen, som 
lukkede sig (65). 

»Uglen stod igen på ladeporten i over et kvarter, 
og da drengen smed en ka:p efter den f10j den hen 
og satte sig på stuehuset lige over min seng. Det er 

aldrig for det gode, at den fugl kommer til gårde. 

Men en må jo va:re beredt, når Guds time er na:r 
... I det samme gled en Iet skygge hen over gårds
pladsen, og en spraglet fugl dalede med bl0de vin

geslag ned på hustaget. 'Å, å, der er den igen ', 

st0nnede Margrethe. 'Se, hvor han glor på mig! 
Sådan hentede han også min salig mor' ... Samme 

dag gik hun til sengs for aldrig a t rejse sig mere« 
Jeppe Aak.jar (66). 

Et slag på ruden varsler fare eller d0d. F0r »Gam

melgård« bra:ndte 1892 var en stor ugle f10jet 
mod en rude i stuehuset (NVSja:lland; 67). Der 

var blevet sagt, at når uglen forlod klokketårnet 
på St. Michaelis kirke i Fredericia ville den 
bra:nde- og dette skete i 1955 (68). 

Ugleskrig betyder, at nogen er ved at d0 (69). Sky

der man uglen, som tuder ved huset, går d0dsvars
Iet ikke i opfyldelse (5 1 ); fuglen skal s0mmes på 
gavlen (70). 

Når uglen gra:der standser den s0ma:ndenes arbej

de på havet= den varsler ondt (Peder Laale; 71 ). 
En ugle på et skib betyder, at det förliser (72). 

Satte en ugle sig på fiskerbådens mast varslede det 
bådens undergang, og ejeren fik siden sva:rt ved at 

hyre hja:lpere; ofte blev en sådan båd hugget op, 
og end ikke resterne måtte bruges til en anden båd 
(Holmen i Slesvig; 73). Da et skib skulle förlade 

Naar Uglerne flyttede, 

vilde Kirken brcende 

~ 
fil 

!·.·.· I ■ • ■ 

I 

Gammel Oeertro i Forbindeue mfNI 

Kirkebronden t Fredm.cia 

St. Michaelis kirke i Fredericia med det smukke 
klokketårn bramdte i 1955. Begivenheden blev sal i for
bi11delse med gammel overtro omkring uglerne. Foto: 
Det kg/. Bibliotek. 
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