
 
 
 

Gøgens Pæl (2001-2013) – in memoriam 
 

 
- hvornår mon gøgen lander ? 

 
Gøgens Pæl blev i sin tid doneret af medlem Bent I. Hansen og opsat af formand Johannes Fischer. Pælen 
blev etableret i den nord-vestligste del af engen og forsynet med et fint messingskilt bærende 
inskriptionen ”Gøgens Pæl 2001”. Skiltet var doneret af Niels Hansen. 
 
Motivationen for pælens opsætning: Oprindeligt var hele engen omgivet af ståltrådshegn på fine 
egetræspæle - og en grønlig havelåge mod vest. I ca. 1995 blev det dog besluttet at fjerne hegnet, da lågen 
hang i laser (eller kunne findes henslængt i grøften), og i det hele taget krævede hegnet en del 
vedligeholdelse. Om dette forfald skyldes, at områdets mange børn i tide og utide gyngede på hegnet, skal 
her være usagt.  
 
Imidlertid havde gøgen vænnet sig til at benytte den nordvestligste hegnspæl som rasteplads, og for at 
fremtidssikre gøgens tilstedeværelse, og ikke mindst siddekomfort, besluttede en lille kreds af beboere sig 
for at rejse pælen.  
 
Der lå grundige overvejelser bag nyetableringen, og ikke mindst placeringen var emne for ivrige 
diskussioner: Ville gøgen kunne finde pælen – og finde sig til rette derpå ?  Et særligt udvalg blev nedsat, 
der skulle afrapportere gøgens adfærdsmønster, og årlige dépêcher blev sendt til Brorupgård.  
 
I skrivende stund kan det berettes, at INGEN til dags dato har set gøgen lande på pælen, men det kan 
skyldes, at gøgen ikke kan læse … 
Til gengæld er duehøgen flere gange observeret siddende på Bech’s sydvestligste hegnspæl. 
 
Tilføjelse 2011: Ved rutinemæssig kontrol er det blevet konstateret, at pælen synger på sidste vers, og at 
en udskiftning seriøst bør overvejes. 
 
Tilføjelse 2013: Ved atter en rutinemæssig kontrol kunne det i år konstateres, at pælen nu endelig er helt 
gået til. Da gøgen imidlertid ikke på nogen måde under sit ophold i området har rettet personlig 
henvendelse til R17 for at gøre opmærksom på de forringede forhold, må det foreløbigt være tilladt at  
konkludere, at der ikke er behov for udskiftning.             
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