
.,Krudiug/e" er ec sla11g11dtrykfor en artillerist. Danske artillerister på evelse. Foto: Det kg/. Bibliotek. 

Blive/ vrere ugleset o. 17001T = »om den, der 

pludselig taber modet, som efter en overtro skulle 
vrere folgen af al se en ugle om dagen - i Jylland 
også om den, der pludselig f0ler sig ilde uden at 
vide nogen grund dertil ; förgjort , isrer med onde 

0jne; han brerer sig ad, som han var ugleset = op
forer sig tåbeligt« (1863; 22). Peder Syv har 1688 

udtrykket at vrere vretteset (förhekset) af en ugle 

(23), Moth o. 1700: ugleset af en krage = om en 
pralhals, der Jet lader sig skrremme (24). Han er 

overset af en ugle = er blevet förstyrret , pludselig 
syg, også om ildeset person (25); el menneske i 

dårligt hum0r blev overset af en ugle (Fyn; 26); til 
den gnavne: du er ugleset afen stork (Vendsyssel; 
27); om den, der skaber sig som en gal: han er 

ugleset (28); vrere ugleset af en stork og snogebidt 

af en fr0 (29). Person med uredt hår ser ud, som 
han blev overset af den store ugle (0Fyn; 30); 

ugleset er det samme som ildeset af en ond 
kvinde, man blev syg af hendes blik (31 ); ser en 

ugle på en , uden at man ser den, bliver man syg, 
dette kaldes at vrere overset af en ugle (32). 

»Uglerne havde sådan et ondt blik, og jeg kan 
huske min far stunddom sagde om en mand, der 
stirrede ondt: 'Han er ugl0jet' . Det samme blev 
sagt om en ko. Når en af os var gnaven eller så 

vred ud sagde far: 'Det er et slemt ugleansigt du 
der sretter op'« (Gislum h. NJylland; 33). Den 
hreslige har et uglefjres, er et rigtigt uglebillede 

14* 

(34); et grimt hoved med förpjusket hår, en sjusket 

person er et uglehoved (35), også om en pige, der 
ikke förstår at »tage sig ud« (MFyn; 36); den för
virrede, sjuskede ligner en ugle i blrest/ tordenvejr 

(3 7); ugle sig ud = kl rede sig aparte eller naragtigt 
(38); uglesove = sove let (39); uglevrerk = en uan
strendig gerning (40). 

Uglerede = uordentligt vrerelse, dårligt redt seng, 
förpjusket hår, jf. at ugle = bringe i uorden (navn

lig om håret) (41 ), person med uredt hår er en 
ugle, pjuskeugle (42); ugleunge = stygt, vanartet 
barn (43); frostugle om den förfrosne (0Jylland; 
44); snotuglen har snavset nrese (45). 

Krudtugle = artillerist; også om rekrut der har 
svrert ved at ramme skiven (46); hornugle = mili
trer hornblreser (I 890'erne; 4 7). Skreldsord: ugle, 
uglehoved, det er ikke sandt, din ugle! (48); karet

ugle (Fredensborg; 49), du er en rigtig tvrerugle 

(50); når tjenestefölk rejste til en ny plads i Rands 
ved Fredericia sagde man: skal du til Rands og 
vrere ugle? (51 ). 

Ugle = trreklods udförmet som en ugle, der i 

1600-t blev brugt som strafTemiddel i latinskoler 
(52); langskaftet kost eller b0rste med kubeförmet 

fjer- eller hårdusk til at feje lofter, lysekroner etc. 

med, o. 1900 alm. brugt i k0bstrederne (53); grå 
tot af fnug, trevler, st0vansamling f.eks. under 
seng (54); en brrendevinsflaske (55). 

B0rnelege: vende en ugle = slå kolb0tte, lave en 
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»svalerede«; skyde uglen = med en stok ramme et 
mcerke (uglen) på en mur (56). 

LITTERATUR: (I) 810 51; (2) 561 2, 487f; (3) 
5612, 224; (4) 464c 370, 589; (5) 534c 69; (6) 212c 

3, 463; (7) 281d (1886); (8) 281d (1886); 160 

1904/ 30:1103 (1883); (9) 388; (10) 903 7, 420; 
(11) 459b 57; (12) 387 17; (13) 794 1,1884,175; 
(14) 464c 190; (15) 233 1941 ,36; (16) 794 5,159; 
212c3,963;(17) 7944 , 1885, l59; (18)212c3,963; 
643b 7f sml. 81 f; 659 23,559; ( 19) 888 1979, l I 2f; 
(20) 76c 362; 276 3,449; 388; (21) 170 

1907, 151-62; 626 439; 659 23 ,959; (22) 903 

7,403; (23) 831 1688,310; (24) 561 2,488; (25) 659 

23,964; 561 2,488; 794 5,1886,40; 524 1964, 59; 
(26) 160 1904/27 (1881); (27) 794 4, 154; (28) 
464/tb. 1,142; (29) 464c 370; (30) 160 1904/28: 
1131 (1883); (31) 794 7,1887, 51; (32) 160 

1904/ 30(1886); (33) 160 1904/30: 1586 ( 1892); 
(34) 903 6, 403 ; 160 1904/ 30:833 (Sfalst. 1884); 
(35) 659 23, 963; (36) 160 1904/27:889 (1885); 
(37) 659 23, 958 ; (38) 561 2,488; 212c 3,965; (39) 
276 3, 449; (40) 434 4, 625; (41) 903 6, 403; 659 

23, 961 ,963f;(42)1 70 1905, l9; 1601904/27:318 
(NVSjcell. 1879); (43) 903 7, 1863,403 ; (44) 160 

1904/ 30:2157 (1885); (45) 170 1905, 19; (46) 659 

11,488; 534c 69; (47) 76b 126; (48) 160 1904/27: 
1185 (1884); 794 5,1886,106; (49) 160 1904/27: 
14 (1881); (50) 464c 362; (51) 212c 3, 964f; (52) 
903 7,402; 434 4,624; 659 23, 960; (53) 212c 

3,964; 66 2,293; 659 23, 960; (54) 659 23 , 961; 23 

173; (55) 76c 98; (56) 659 23,959f; 464i 685 ; 430 

634. 

JAGT 

»Uglen er en fortrceffelig musekat, hvor den har 
rolighed og ej bortkyses ved skud eller redens 
nedbrydning eller ungemes 0delceggelse, i hvilket 
sidste fald den med bitterhed hcevner sig på ger
ningsmanden eller hvem den f0rst foretrceffer i 
denne sin vrede, da erfaringen har vist, at den med 
kl0erne kradser og ilde tilreder hoved, ncese og 
0jne på de förbigående, der nceppe kan vcerge sig 
for denne ungerne ber0vede og bedr0vede moder. 
Når Jaden derfor om sommeren tilscettes med 
kom må man lade et lille hul vcere åbent 0verst 
ved gavlen, hvorigennem de kan indflyve« (1793 ; 
I). Man ser gerne, at ugler bygger i huset, og ingen 
må r0re ungerne (SVSjcelland 1890; 2), sml. s. 
206. 

»Er de i bevcegelse ved dagslyset eller opdages de
res skjul af andre fugle, da udscettes de for mange
hånde angreb og drillerier af disse, der har et med
f0dt had til dem. Derfor kan man benytte sig af 
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Stor hornugle med hvid roue. BIOFOTOI K. Bofdt. 

ugler til at hidlokke andre fugle og således fange 
eller skyde disse«; jcegerne bruger dem i deres 
kragehytter som lokkefugle for andre rovfugle el
ler krager (1852 ; 3). 
Man anbragte en levende eller udstoppet ugle på 
toppen af en h0j mast; når krager o.a. u0nskede 
fugle begyndte at holde sig vcek fra den, kunne 
man »ophidse dem til nye angreb ved at l0fte 
stangen nogle gange, thi fuglen slår da med vinger
ne« ( 1879;4). 
lndf0rte store hornugler blev endnu o. 1950 an
vendt på godser til jagt fra kragehytter (5). Ugler
ne er (som de 0vrige rovfugle) totalfredede og må 
ikke opdrcettes eller indf0res til denne form for 
jagt. 

LITTERATUR: (I) 882 3, 246; (2) 160 1904/27: 
457; (3) 451 3f, 36; (4) Opfindelsernes Bog 4,456; 
(5) 612b 34; om ugler til jagt: 612b 32-40; 884 

204f. 

PROSA OG POESI 

Aldrig mcerker man dens komme, ingen h0rer 
dens vingebrus ... lydl0st og lumsk er den over os, 



foran og bag os. Ingen fugl ejer ansigt som uglen, 

med kroget nrese, to stikkende sorte pupiller i 

brede, eddergule ringe, og gammelmandsskreg på 

kinderne og hagen. Og livsafslutningens hele 

ulykke lyser af den , når den forst ruller vildt med 

0jnene for derpå gennem sin blinkhinde at sende 

d0d mands hvidgrå blik mod sin beskuer. Hver

mand gyser, når uglens grimme skrig skrerer gen

nem natten - det fugleskrig, der mere end nogen 

anden af naturens mange lyde erindrer om men

neskelig smerte og angst Frits Heide (l ). 

Om natten st0der uglen i sil uhyggelige jagthorn. 

Uglens vilde signaler lyder. Panikkens musik ... 

Den sretter sig under en gammel eg. Der sidder 

den og strrekker sig, til den bliver lang, som et ud

råbstegn efter sit eget varsko ... Den forstår at g0re 

sig frygtelig, som en medicinmand, udspiler fjere

ne om det runde ansigt og over hele kroppen O/e 
Vinding (2). Dens overstore hoved trrekker sig 

sammen til en grimasse eller et halvgrredende 

smil, fordi den hjerteformede sl0rkant ned over 

0rerne trrekkes sammen mod 0jnene. Men lidt se

nere giver dyret efter i alle ledemod og synker ind 

i sig selv som en stor dunkugle, bred i hovedet og 

underligt stirrende ud af 0jnene mere og mere lig

nende et anstrengt karikaturbillede af en fortviv

let olding. Halfdan Lange (3). 

[Hornugle] Hendes hoved er fladt afskåret fortil, 

så det danner det smukkeste ansigt. Nrebbet er 

strerkt og krumt, med nrebkreber så skarpe som 

nogen rosensaks ... Fra de gule nrebrande står en 

krans affjer ud i en brusende moustache! Gabet er 

enormt. Mundvigene går helt hen bag 0jnene og 

ender nresten ved 0rene; de lukker sig op for el ild

r0dt, dampende svrelg, der danner den forhenvre

rende snrevre tragt ind til en uhyre srek, hvori en 

hel staldrotte kan forsvinde. - Men det er alligevel 

0jnene, som er det mest frygtindgydende i dette 

ansigt. De er prregtigt gulgule med rndlig yder

rand; uglen kan ligesom la ild og blod i dem, hun 

kan la dem til al gl0de og gnistre, så ofret lam mes. 

Den flyvende ulv med det menneskelige ansigt og 

de fremadrettede 0jne, der ejer blikkets magt 

Svend Fleuron (4). Denne bylt af fjer klemt ind til 

en gren, medens hovedet - blot det 0verste af en 

bl0dt stoppet pude - rykvis bevreger sig fra side til 

side og nresten får 0jne i nakken. Ja, den stirrer ud 

af sit srere fjres og undres. lagttageren g0r det 

samme. Christian Elling (5); den stirrer på os med 

sine runde, sybillinske glaskugler O/e Vinding (2). 

Når den om dagen sidder ubevregelig på en gren 

synes den at vrere hensunket i dyb eftertanke. Ug

len er tydeligvis »Irerd« Svend Tito Achen (6); ug

len, nattens grå eminence. Hans Folsach (7). 

Uglerne slår i dunet tysthed gennem luften. Deres 

jagtsignaler, grn-1uu, river flrenger i nattens 

skrnbelige fableri Niels E. Nielsen (8); en ugle 

flrenger stilheden med sit lange, tynde og b0jelige 

skrig Ingeborg Raunkirer (9); den skriger med 

samme lyd som en slagterkniv der hvresses, og har 

prrecis samme hensigt O/e Vinding( I0 ). 

Ugleskriget. Det var ikke sk0nt, skrerende var det. 

Det var hårdt, hårdt. Hvor var det vågent, klart, 

skrerende, sk0nt. Det var åndens kampskrig. Al

drig havde han begrebet, hvad Pallas Athene 

skulle med den s0vnige fugl - for i dette 0jeblik. -

I uglens m0rke skrig er der altid hvile, som er 

kraft, og kraft, som er hvile Kai Hojfmann ((Oa). 

[Ungernes hvresen) man h0rer med stigende og 

faldende kraft en sydende trolddomslyd, der ikke 

ville vrere let at holde stand overfor om man var 

en smule overtroisk, men som for de fleste nutids

mennesker minder strerkt beroligende om et pri

musapparats syden Halfdan Lange (3). Ungernes 

hvresen, der ligner et sovende menneskes ånde
drag St. St. Blicher ( 11 ). 

lndefra en af de h0je graner lyder det, som om en 

meget gammel kone halvt i tanker klagede sig lidt, 

ikke fordi det g0r så srerlig ondt, men fordi det nu 

engang letter, et nresten mumlende »uh-uh-uh!« 
Inger Bentzon (12). 

Hver isrer sidder de [ungerne] og ligner pudefyld 

uden betrrek Knud Bavngaard (13). Her sidder en 

Unge afskovhornug/e. 8/0FOTO/ Erik Thomsen. 
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flak silkehvide, tretuldne unger med aflange, nre

sten kaninagtige legemsformer og med korte, 

krumme nreb i de lidt m0rke ansigter, som ind

rammes af 0rekanteme og sl0ret. De kigger plir

rende op på manden og minder om nogle af be

kymring, relde og skimmel prregede personer, 

som opbyder deres sidste vaklende kraft for at se 

på omverdenen og fra deres tillukkede indre hvre

ser op imod det fremmedartede lysskrer. Desuden 

rokker de stadig fra h0jre til venstre som om de 

rystede langsomt og forfrerdet på hovedet over 

verden eller vaklede af fortvivlelse ved at h0re om 

livets ondskab ... De flytter lidt på de korte f0dder 

med de krumme kl0er, og hvis de srenker hovedet 

til siden ser det halvn0gne ansigt ud som hovedet 

af et dyr med snabel Ha/fdan Lange (3). 

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (14). 

H. Justesen Ranch's fuglevise 1630 ( 15): 

Hin ugle sidder i m0rke og mur, 

om natten flyver den ud på lur, 

lyset kan den ej I ide; 

den hader lyset, som i Ide har gjort, 

om dagen bliver det vel spurgt, 

når solen oprinder så vide. 

Nattens ugle rredsomt svinger sig · blandt glredens 

sidste synkende ruiner C. A. Lund ( 16). Hist hvor 

vilde vedbend snor · sig om gamle mure, · og 

hvor uglen frygtsom bor · i den m0rke fure Joh. 
Gerh. Fr. Garbrecht ( 17). 
Uglen i tårnet · skriger ved midnat, thi den hader 

Na1ugle slår ned. BIO FOTO/Niels Nyholm. 

det herlige dagslys; · derfor den glreder sig mest, 

når m0rket opl0fter sit hoved, · h0jt den synger 

en gravsang over det visne naturliv C. Hauch (18). 

Shnuglen slumrer i sine fjer, · en lukket larve, der 

intet ser Ollo Gelsted (19). Nu kommer uglen 

frem • i gavlens sorte glug, · så fjederlet og uden 

lyd • som sneens hvide fnug (a); den lrenges kun 

mod den m0rke nat, · og når det sortner i hegn og 

krat • fra grenen letter en dunbl0d kugle · af 

mulm i mulmet, den tyste ugle (b) Axel Jue/ (20). 

Uglen har ikke ro på sig lrengere. · Den må ud og 
opfylde bange anelser Benny Andersen (21 ). Fra 

fjeme trreer letter den store ugle · slukker dagen 

under lådne vinger Klaus Rijbjerg (22). Uglen 

spadserer på luften · på udsprendte små paraplyer 

Jens Aug. Schade (23); uglers flygtende adfrerd · 

flagrer tidl0st forbi. Ha/fdan Rasmussen (24). 

En underlig fugl er uglen. · Den er lydl0s og me

get vis. · Den formede Gud i skyggen · af muren 

om paradis. · Og farven hen over dens fjerdragt · 

blev smuk som forfald og fugt · og fyldig, så luften 

ej skingred · i fl0jtende lyd om dens flugt Tom 

Kristensen (25). 

I skovens gustne skygge dvreler uglen: · den stak

kel er jo blind for lys fra oven; · derfor den bliver 

kaldt for visdomsfuglen Johannes Bootsen (26). 

H vor kan man undres over, · at ugleme er kloge, 

· når de om dagen sover · og natten lang må våge. 

· · Til spot for dagens fugle, · forpjusket, pint og 

drillet, · blev nattens visdomsugle · al videns 
tegn og billed Anders W. Holm (27). Disse kloge, 

sorte 0jne • taler deres eget sprog, • filosofen i

blandt fugle • er og bli'r du, nattens ugle, · filoso

fen uden bog V. Irminger (28); af rreven kan jeg 



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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