
Horsens, satte nogle ugler s ig i dets rigning. En 
norsk skipper i havnen erklrerede, at det skib al
drig mere kom til Horsens, og det slog til: på til
bagerejsen fra England strandede skibet ved G ren
å , og alle ombord druknede sk0nt vejret var stille 
(62a). 

Sretter uglen sig på et kreatur d0r det (Sir V Jyl
la nd; 74). Det holdes for et ondt tegn at begynde 
noget, når uglen skriger (o. 1700; 75). Man få r 
ulykke med et rerinde hvis man h0re en ugle tude i 
nrerheden (76); luder den tret ved huset giver det 
strid og spektakler (Jungshoved; 77). 

Uglen indgår i nogle fä positive varsler. I gården, 
hvor den bor fast , har man held med husdyrene 
(Sjrelland; 78). En uglerede bringer lykke til huset 
(Nordborg Als; 79); uglens skrig bebuder bryllup 
(M0rk0v; 80), dens tuden varsler barsel (VLol
land; 8 1 ); sidder den tudende på skorstenen skal 
nogen i huset rejse (VSjrelland; 82). 
»Der er ugler på mit kostaldsloft, og det betyder 
held og lykke, thi de väger om natten, kredser 
omkring lader og udhuse, ser og h0rer de noget 
usredvanligt skriger de. Vagabonder og ondsinde
de personer, tyve, ildpåsrettere o.s.v. bliver bange 
når den vagtsomme ugle luder, og tror at beboer
ne vågner. Uglen er en slags hund, der har natte
vagten« (83 ). 

LITTERATUR: (I) 464 9,1888,81 ; (2) 794 

1,1884 ,9 1 sml. 464} 204 ; (3) 794 9,2 13; (4) 160 

1904/27:995 (1887); (5) 202c 2 ,143; (6) 794 

4 , 1885 , 15; 464g 2,265 ; 160 I 906/28: 1455 (1884); 
(7) 160 1906/23: 1603; (8) 231 2.1 ,47; (9) 903 

7,403; 464/3,152 ; (10) 874d 5 1; (11) 882 5,328; 
(12) 908b 5, 190; (13) 464/ 3,152; ( 14) 160 

1904/ 27: 877, 1064 (1886); (15) 806 38; 847c 16; 
(16) 777g 230 ; (17) 794 7, 63; (18) 464/3 ,152 ; (19) 
160 1906/23: 1450 ( 1886); (20) 160 1906/23: 457 
(1933); (21) 220 53; (22) 160 1906/23: 712 ; (23) 
785 83; (24) 794 7,1887 ,63f; 847c 16; 387 17; 
777g 230; (25) 919 105; (26) 219 8,553; (27) 17 

55; (28) 160 1924/27: 545 (1888); (29) 160 

1930/ 5: 549; (30) 7 144; (31) 937u 34; (32) 534c 

57 ; (33) 653 139; (34) 766 27f ( I. bog); S0rensen 
Vedels oversrettelse 302 ( 14. bog); (35) 693 IV; 
(36)571324;(37)847c 168; (38)69313; (39)219 
8,559; (40) 439d 2, 128 ,132; (41) 913 46; (42) 882 

5, 247; (43) 464/3 ,173; 847c 138; 436c 89; 937 

103f; (44) 794 7, 1887,68; (45) 464/ 3,173; 794 

9.2,1888,233; (46) 777c 2, 32; (47) 464/3 ,60,173 ; 

9,590; 160 1930/ 5: 372 ; (48) 794 7, 1887,68; (49) 
464/ 3, 178; 464g ny rk. 2, 25 1; (50) 794 3, 126; 
160 1904/27: 1078 (1881); (5 1) 464/3 , I 72 f; (52) 
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212c 3,963; (53) 794 3,103; 5, 38; 160 1904/27: 
1658 ,2344; 1904/28:2234 (1884); 212c 3, 96; (54) 
340 9, 1927,99; (55) 508b 43; (56) 794 3, 104f; 
464/4,254; 160 1904127: 2224; (57) 413g 61; (58) 
488 1,85; (59) 160 1930/ 5: 1728; (60) 160 

1906/23: 1686; (6 1) 464g ny rk. 2, 251 ; (62) 464g 

ny rk. 2,168; (62a) 534c 61; (63) 464g 2, 39 1; (64) 
534 26, 1938, I 40f; (65) 698 85 sml. 89; (66) 937 

156; (67) 653 21 O; (68) 421 516 1955; (69) 794 

9,1888 ,233; (70) 436c 143 (Lyngby v. Kbh.); (7 1) 
550 608; (72) 464g 2, 484; (73) 837 19,1943,214; 
(74) 160 1904/30: 2464 (1886); (75) 216 132; (76) 
794 5, 1886 , 44; (77) 160 1904/27:606 ( 1888); (78) 
436 226; 794 4 , 1885, 158; (79) 160 1904/ 30: 3266 
(1888); (80) 160 1906/23: 272 ( 191 O); (8 1) 705b 

135; (82) 160 1906/ 30: 288 (1912); (83) 160 

1906/23: 226 ( 1926). 

ANDEN OVERTRO 

Uglen grreder når den ser sine fodder, for de er så 
lådne (I). Den har ingen lunger (V Jylland; 2) og 
ingen tunge (Almind SJ yl land; 3). 
Man må ikke se på en ugle, den kan »glo igen« så 
man får ondt i 0jnene (4), sml. s. 2 11 . Efteraber 
man dens skrig eller hujen kommer den og g0r en 
fortrred (5), hugger 0jnene ud (0Jylland; 6); så vi! 
ma n sna rt d0 (Djursland; 7). 
Fanger el ler skyder man en ugle, har man siden 
ikke held med noget (8), der sker en ulykke (9), 
også hvis man tager dens reg (Thisted; I 0); skydes 
gårdens ugle, bliver k0erne syge eller de d0r 
(H0rsholm; 11 ); en skal d0 i det hus, som uglen 
sad på (Vorladegård 0Jylland; 12). Hvor man har 
en udstoppet ugle, råder et dårligt familieliv 
(Åstrup SFalster; 13). 
Man kan ikke skyde en ugle, b0ssen klikker så 
ofte man prnver på det ( 14), b0ssen, som en ugle 
blev skudt med, duer ikke mere til jagt (Nors Thy; 
15). 

Uglen har engang vreret en gammel krelling (16), 
en heks ( 17), heksene bliver til ugler (H0rsholm ; 
11 ) sml. s. 208f. Mens fruen på Sk0rringe lå for 
d0den sad der dag og nat en ugle på sengen og 
gloede på hende. Hun sagde, at kun et uskyldigt 
menneske kunne jage den vrek, og man ti lkaldte 
prresten S0ren lngemann i Torkilstrup, som prn
vede at »!rese« fuglen bort. Men den slog bogen fra 
ham, thi som student havde han af n0d stjålet for 
to skilling hvedebrnd. To gange kastede han en to
skilling over sit hoved, og tredie gang forsvandt 

Ug/e, s1ork og natra1111 opmeder i denne heksescene fra 
Hans Tegners i/h/Slralion fil H. C. Andersens .. L.vg1e
mamdene ere i Byen ". 
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Fran1s Henningsens bil/ede afen gamme/ k/og ko11e i J. 
Krohn: For1al/i11ger for Bf!rn, 1902. 

uglen. Men han skulle d0 hvis han ikke kom for 
den til Torkilstrup, og ved byen sad uglen på en 
ledstolpe. Prresten d0de ra dage efter, og fru en te
stamenterede ham i taknemlighed en sum penge 
f0r også hun d0de (18). 
Da en dreng !reste i prrestens cyprianus (trylle
bog), kom der ugler, snoge og tudser ind i stuen. 
Prresten havde fra prredikestolen set nogle ugler 
flyve forbi og anede uråd, han skyndte sig hjem og 
!reste det »tilbage« i bogen, som drengen havde 
I rest frem , og så forsvandt ugler og kryb ( 19). 
Kirkeuglen »har undertiden ageret sp0gelse ved at 
flyve om aftenen ind ad åbne vinduer og slukke 
lyset eller ved at snappe en paryk eller hue« 
(1802; 20). Mellem Grindsted og Sdr. Omme fl0j 
undertiden et genfrerd i en ugles skikkelse. Idet 
kisten med en gårdmandskone i Vreggerl0se 
SFalster blev srenket i graven fl0j en ugle op af 
den med et frelt skrig. Hun skal have haft en del 
på samvittigheden (19). 
Der er ikke mere så mange ugler, og »dette er en 
af årsagerne, hvorfor man nu om stunder [ 1796] 
ikke h0rer så meget til kong Valdemars eller 
andre gespensters jagt i luften som i forrige dage; 
thi ... når man intet kunne se, hvor let var det så 
ikke for en frygtsom indbildningskraft deraf at 
danne både råbende jregere og hunde, der gav 
hals?« (21 ). Den store hornugles »dybe, kraftige 
stemme, som den ofte lader h0re, isrer i månekla-
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re nretter, egner sig meget vel til at forskrrekke den 
frygtsomme, isrer når fleres skrig lyder på en gang, 
og har derfor givet anledning til sagnet om den 
vilde jagt. Den lyder tudende og hylende, og af og 
til h0res en h0j skingren, så at det vel kan fore
komme den overtroiske som g0en af jagthunde, 
som hujen og latter af mennesker og vrinsken af 
heste« (1852; 22) sml. s. 50. 

Uglefjer i dynen forstyrrer s0vnen (23); lregges ug
lens 0jne under hovedpuden kan man ikke sove 
(23a). Med en ugles hoved under hovedpuden 
husker man alt, hvad man !reser (24). Lregges fug
lens hjerte og h0jre fod på en sovende vil vedkom
mende besvare alle sp0rgsmål (vestjysk cyprianus; 
25), »tag hjertet af en natugle eller homugle tret 
op til hjertet på el hårdt sovende menneske og 
adsp0rg så ... da siger samme menneske med h0j 
r0st alt, hvad det har gjort eller vil g0re« (26). 
Hjertet og h0jre vinges tre lrengste fjer taget fra en 
levende ugle bindes på h0jre arm, så trreffer man 
alt, hvad man sigter på (1785; 27). Med en ugles 
hjerte og h0jre fod i armhule kan ingen hund g0 
ad og bide en (28), hrenges de to ting på et trre vil 
fuglene samle sig der (25). 
For hestens engbrystighed indgives en ituhakket 
ugle (slutn. 1700-t; 29). 

LITTERATUR: (I) 464 6, 1883,259; (2) 794 

5,1886,36 (Sir); 160 1904/27:2539 (1886), 2615 
(1885); (3) 160 1904/27:2379 (1884); (4) 160 

1904/27: 19, 2015 (1884); (5) 464g ny rk. 2.1 , 
168; (6) /60 1904/28: 2133 (1892); 1904/27: 2366 
(1879); (7) 160 1904/27: 1995 (1887); (8) 794 

4 ,1885,158 (Roskilde); 464g ny rk. 2.1 , 168 (Sej
ling); (9) 794 5,1887,182; (10) 160 1904127: 1309 
(1884); (11) /60 1904/27: 19 (1886); (12) 160 

1904/30: 2193 (1891); (13) 160 1930/ 5: 844 
(1926); (14) 794 5, 1886,46; (15) 160 1904/ 30: 
1334 (1886); (16) 436c 89 (NVSjrell.); 464g ny rk. 
2.1 ,168; (17) 160 1904/27: 2366 (1879); (18) 283b 

I 02-04 jf. B. S. Jngemann, Levnetsbog I , 1832,72; 
(19) 534c 67; (20) 418 187; (21) 219 8,535; (22) 
45/b 82f; (23) 903 7, 1863, 403 ; (23a) 160 

1929/ 648: 2488; (24) 464/tb. I , I 46; (25) 296g 2, 
88; (26) 761 4,1872-73 , 159; (27) 464 6,355 sml. 
296g 2,93; (28) 464g 6.1 ,70; (29) 74 62. 

LEGENDER, FABLER M. M. 

Jesus kom sammen med Sankt Peter til en sme
die, på d0ren hang et skilt »Mesteren over alle 
mestre«. Det forargede Jesus og han spurgte sme
den, om han når han var så dygtig kunne smede 
en gammel kone, der netop kom forbi , om til en 
smuk ung pige. Nej, det mente han ikke, men -



sagde han - det kunne Jesus jo heller ikke. St. Pe
ter lagde konen på essen, og Jesus smedede en 
smuk jomfru af hende. Det kunststykke ville sme
den nu prnve på sin gamle bedstemor og han 
hamrede l0s på hende, men glemte et 0jeblik at 
betjene blresebrelgen, og i det samme fo'r en fugl 
ud af smedien , skrigende uh uh hu-uuu! Således 
blev uglen til (I). 
Yorherre bad om et brnd hos en gammel krelling, 
som skulle bage, og hun sagde ja. Han lagde sin 
velsignelse til , så det ene brnd blev st0rre end det 
andet, og hver gang syntes konen det var for stort 
til at forrere vrek. Som straf skabte han hende om 
til en ugle (2). 
Fuglen, der kunne Oyve h0jest, skulle vrere fugle
nes konge. Grerdesmutten sad på 0rnens ryg, og 
da 0rnen blev trret n0j grerdesmutten et stykke h0-
jere og vandt. De andre fugle ville slå den ihjel , 
men den smuttede ind i et musehul. Uglen blev 
sal til at vogte hullet og skulle drrebe den når den 
kom ud. Der gik lang tid, uglen drak sig fuld og 
faldt i s0vn og kongefuglen 00j ud, den har siden 
holdt sig skjult i tj0rnehrekke og stengrerder. De 
0vrige fugle forfolger uglen for at hakke dens 0jne 
ud (3). 
I en dyrefabel m0der ulven en ugle, som beder 
den skåne dens unger. Hvordan kan jeg kende 
dem? sp0rger ulven og får svaret: det er let nok, 
for de er de k0nneste unger i hele skoven (4). 
Skremtesagn: en indsv0bt ugle lregges som et ny
f0dt barn i syg kones seng (5). I en skremtevise Ug
lens Klagesang hedder det (6): 

Jeg ved ej, hvad ondtjeg g0r udi bondens lade, 
jeg bevogter som jeg b0r a lt hans korn for skade, 
jeg opreder musen grå og dog ej en takjeg kan få, 
må jeg da ej hyle? 

Uglen nrevnes ret ofte i folkeviser (7). I visen om 
en valplads ved Jelling: 

Der ga!ller [skriger] ugle, og der greller ra vn 
op over de Jellings marke, 
der oppe ligger slagen de helte gode, 
de krem per store og strerke. 

Om slaget ved Lena: 

Imellem bjerg og dale der greller både ugle og 0rn, 
der grreder så mangen enke og halv nere faderl0se 
b0rn. 

B0merim: uglen sidder i preretop og synger så 
vakker en vise, forvar din rumpe, du lille [Ma
this], at mor ej kommer med riset; uglen sad i 

14 Folk og fauna 

vrenge og hujede så lrenge, at krellingen ud af vin
duet så, og tag mig lidt at bide på, jeg skal slet in
tet lyve, der skal stå lir' og tyve (8). 
Gåde: hvor Oyver uglen hen, når den er tolv år 
gammel? (ind i sit trettende) (9); (gåde?): Den har 
katteansigt og fuglekrop, siger: katten er mit s0s
kendebarn, han har gode dage fremfor mig, jeg 
slemme skam, jeg må stå tilbage. Han får s0d
mrelk i sit fad, jeg må !ide hunger og had, går jeg 
ud og går jeg ind, alle plukker de mit skind, må jeg 
ikke hyle, jo jeg må vist hyle ( I 0). 

LITTERATUR: ( I ) 160 1904130 (1882) sml. 464 

6,1883,239-41 ; (2) 160 1904/27: 19 (1886); (3) 
160 1904/27: 1076 (1884); 464g 2,262; (4) 464j 

54; (5) 794 1,2 15; (6) 255 10,1937, 32, 111 (m. 
litt.henvisn.); (7) 534c 62 ; (8) 464i 84f, I 08; (9) 
534c 66; (10) 160 1904/27:378 ( 1884), 1906/23: 
3224 (1942). 

ORDSPR0G. TALEMÅDER 

Så er fa lsk mand som ugle blandt krager (Peder 
Laale); som en ugle blandt krager = ubehagelig si
tuation, om den ildesete, forfulgte person (Peder 
Syv). 
Der er lige så mange ugler som agerh0ns; a lle 
fugle hader uglen, den er dog deres d0d; uglen ser 
intet og er dog så vittig [klog] ikke at komme 
blandt andre fugle; det s0mmer sig ikke for ugler 

Axel Nygaards illustration af ,.oldemor ugle" i Harald 
H. Lund: I Dyrenes Land, 1933. 



at plukke hvedeaks [= om det ganske upassende, 
helt uvrerdige]; man bruger ugler når man ej har 
nattergale [= man hjrelper sig, som man bedst 
kan] ; uglen priser ej dagen eller ulven hunden; ug
len mener, at hendes b0rn er de k0nneste (alle Pe
der Syv 1600-t). 
Den der ikke har falke skal jage med ugler (I); ug
len bygger n0digst , hvor solen skinner klarest = 
enhver folger sin natur (M0n 1735; 2); den må 
holde meget af sangfugle som giver to skilling for 
en ugle ( 1848; 3); ugle og krage bliver aldrig mage; 
uglen hujer og det er galt; enhver mener, at hans 
ugle er en falk; uglen vi! altid tude (4); uglen kal
der sin datter Sk0n Anna (5); spot ikke, uglen er 
også en fugl (Vendsyssel; 6). 
Tude som en ugle (7), glo som en ugle (8), glo som 
en sprendt ugle (Hårlev Stevns; 9), han glor som 
en ugle i et hult trre = ser skumme! ud (o. 1700; 
I 0), ser ud som en ugle i et hult trre (Agerskov; 
I I); han glor som uglen ud af en gav I (MSjrelland; 
12), mange udhuse havde 0verst på gavlen et 
»uglehul«, her sad ofte en ugle; ligne en forstyrret 
ugle (NFyn; 13), en forstyrret ugle i tordenvejr 
( 14 ); fa re afsted som en ugle i blresevejr (7); et 

spektakel som fugle med en ugle i et kirsebrertrre 
(Hårlev Stevns; 9); han er kommet over uglem0g 
= er bleve! irriteret, srer (hvad der ellers ikke ligner 
ham) (Gilleleje; 15). 
Der er ugler i mosen 1600-t IT= noget lumsk, fare 
på frerde ( 16), også om kone med fodselsveer (17); 
den oprindelige form var måske ' ulve i mosen' 
(således o. 1880 i S0nderjylland); da rovdyret var 
udryddet, trådte uglen i stedet som folge af den 
dialektale lighed mellem de to dyrenavne (18), jf. 
et modsat skifte: skovpartiet Ulvedalene i Jregers
borg Dyrehave hed oprindelig Uglebjergene; 
ulve/ ugler skyldtes snarere et ordsp il med »ullern 
= overgroede vand huller, »hrengesrekke«, i moser; 
således var Ull mossi i Lendum s. Vendsyssel far
lig at frerdes i på grund af mange u//er ( 19). 
Fange (eller slå) en ugle = stikke å ren forkert (med 
fladen og ikke kanten) i vandel, eller når årebladet 
holdes for dybt eller det smutter op af vandet (20); 
udtrykket slammer fra hollandsk og blev brugt, 
nå r en krydsende sejlbåd fik vinden förlig ind, så 
sejlene blafrede og båden tabte fart ; uheldet blev 
sat i förbindelse med uglen , som var en ulykkes
fugl (21 ). 

Ulveda/e11e i Jr,egersborg Dyrehave hed opri11de/ig Uglebjergene. Maleri af J. Th. Lundbye, /838. S1a1e11s Museum 

for Kunst. 
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