
tyrkiske hvedetrevler (2). Saften af friske rpdder 
oplpser forstoppelse i lever, milt o.a. organer, et 
dekokt af knuste rpdder er anvendt mod galde
lidelser og feber (3), som daglig drik mod kold
feber (4) og gigtfeber (Lolland; 5), anbefales til 
gigtpatienter (6), drukket mod indvoldsorm (7) 
og kirtelsyge VJylland; 8), som urindrivende te 
(9). 
Tprret snprebåndsurt (måske kvik) er givet for 
hestens springorm, malleus (10). 

LITTERATUR: (1) 939 4,1857,105; 161 1906/23: 

620; 599 1,439; (2) 348 112; (3) 739 1,1796,603f; (4) 

925 1795,187,236; 32 33; (5) 783b; (6) 939 4,1857, 

105; (7) 194 2,1790,369; (8) 328/ 2,191 ; 634 12056, 

12077 (9) 599 1,439; (10) 83 128. 

Rug, Secale cereale 

adskiller sig fra hveden ved bl.a. tret taglagte 
småaks med to sylspidse yderavner, mens inder
avnerne har lang stak. 
Rug 1292ft (ruge) af uvis oprindelse; i mange 
stednavne som Roum llOOlt.ff Viborg amt, 
Rugtved NVSjrelland og Rudbjerg VLolland, 
begge 1231ff, Rugved 1346ft i Vendsyssel, Rug
bjerg 1509ft Spnderjylland, Rugballegård 1451ff 
Vejle amt, Rugbjerg 1465-1513 i Arhus kpbstad. 
- Frerperne: rugur (1) . 

DYRKNINGSHISTORIE 

Fund af forkullede rugkrerner og aftryk i lerkar 
er gjort fra reldre romersk jernalder; rugen blev 
sandsynligvis indfprt omkring eller i århundredet 
efter Kristi fpdsel (2). Siden middelalderen har 
den vreret vort vigtigste kornsort, fordi den gav 
og giver »brpdet til de npjsomme menneskers 
livsophold; selv barnet kunne vanskeligt undgå 
at berpres af den andagtstone, der lå i fars og 
mors udbrud, når de så den modnende rugmark 
og udbrpd: å, den velsignede rug! « (VJylland; 3). 
Misvrekstår var som regel ensbetydende med 
dårlige rugår, og de indtraf ret ofte, ve! navnJjg 
på perne, efter gamle sjrellandske bonderegler 
hvert 4. eller 5. år; rugen slog således fejl i det 
meste af landet 1708, 1739, 1766, 1773, 1787 og 
1789 (4). På Jyllands magre jorder Ievede man 
fpr kartoflen blev indfprt (o. 1810) nresten ude
lukkende af rug og boghvede; når afgrpden mis
lykkedes, var det knapt med fpden og man 
måtte ty til alle mulige erstatninger (5). Et sagn 
fortreller, at bjergmanden (overnaturligt vresen) 
»for cirka 400 år siden« lod hente vinterrug fra 
England til sin ager (6). Men vårrugen blev i Jyl-

7• 

land dyrket oftest og var faktisk »den rigtige 
danske rug« (7). 
17 63 skrives, at rugen giver stprsteparten af 
brpdkornet og avles overalt, dog navnlig i Arhus 
og Viborg stifter; der dyrkes mest vinter- og kun 
lidt vårrug, nogle er begyndt med regyptisk rug, 
og der sendes fra halvpen årlig mere end 50.000 
tdr. til Norge (8). 1771 blev landets middelhpst 
anslået af regeringen til 856.689 tdr. (8b) . Sidst 
i 1700-t. dyrkes på sand jord også hederug, sand
rug, gammel dansk rug, brun rug m.fl. (måske 
kun benrevnelser for en og samme sort; 9) . I 
Kpbenhavn blev o. 1790 brugt 110.000 tdr. rug, 
70.000 tdr. byg og 67.000 tdr. hvede (10). På 
Tåsinge avles hvid og brun rug, hvoraf sidst
nrevnte blev anset for at vrere den mest hårdfpre; 
i Drej9Ss »vintermark« blev kun en lille del dyr
ket med rug til husbehov (11). 
Sidst i 1700- eller begyndelsen af 1800-t ind
fprtes fra Probstei i Holsten den såkaldte prov

stirug, <ler fprst vandt indpas på herregårde og 
hos fremskridtsvenlige prrester, fra o. 1820 til 
1850 var den den foretrukne i de fleste egne 
(12). Omtrent samtidig kom til Sjrelland Sankt 

Hans rugen (skulle sås omkring St. Hans 24/6), 
som siden jrevnlig blev anbefalet til afgrresning 
og krerneafgrpde, men aldrig fik stprre udbre
delse. 1803 dyrkes af vinterrug på Sjrelland den 
hvide (holstensk) og brune (dansk) rug samt 
provstirug, men nresten ingen sornmerrug (13) . 
»Den rug, der sås i Danmark, er dels den grå 
og hvide danske, dels den fra 0sterspen indfprte 
provstirug«, vestjysk rug er den bedste og spges 
»med megen begrerlighed« til udsred i Jylland 
og Fyn (1813; 14). 
0. 1810-15 avlede man i landets bedste egne, 
bl.a. ved Arhus, så lidt rug, at ikke blot fattig
folk, men også mere velhavende spiste brpd af 
rerter eller byg. Man troede, der vanskeligt 
kunne hpstes rug på de federe jorder (15) . 

Hpstscene fra Chr. Richardt og G. Rode: En Billed
bog, 1868. 
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Rugen mevnes 1805 som den almindeligste vin
tersred i Danmark (16) og kaldes 1834 et »hoved
fS<idemiddel for hele nationen« (15). Landets 
middelhS<ist var 1847 4.700.000 tdr., arealet 1838 
ca. 191.000 ha, 1866 228.700 ha og 1896 290.700 
ha (17). Fra o. 1870 blev »gammel dansk rug« 
og provstirugen aflS<ist af mere hl!!jtydende sorter 
som Petkusrug, der en årrrekke var mest dyrket, 
og Brattingborg fra SamsS<i. 
Efter 1900 gik arealet strerkt tilbage (sml. hvede 
s. 91); det udgjorde 1907 en fjerdedel af hele 
kornarealet, var 1912 på 245.800 ha, 1918 
219.000 ha og 1937 139.200 ha; 1961 blev dyrket 
174.000 ha med rug, 1968 35.000 ha, hS<istudbyt
tet var 122.000 t. 

LITTERATUR: (1) 689 2,566f; 95 3,1908,863; 148 

6,98; 8,107; 9,113; 11 31 sml. 77; 12,8; (2) 859b 122; 

254 1959, 82; 498 1961,93 jf. 377 11,1929,11 og 498 

1970,279-96; (3) 754 65; (4) 825 59f; (5) 353 39; 328g 

39ff; (6) 488j 1,274f; (7) 499b 27; (8) 728c 1,538 jf. 

4,1768,39; (8b) 476 188f; (9) 191 2,157f; (10) 234 6, 

715; (11) 339 90,124; (12) 485 1819,83; 191 2,156f; 

(13) 57 2,110; (14) 194 ny rk. 3,151; (15) 936 1,1834, 

10-12; (16) 688 2,57; (17) 191 2,138 jf. 155; 476 188f. 

SÅNING 

I Skive blev sidst i september holdt et »rug
marked«, og ber kS<ibte sallingboerne deres ud
sred fra Fjends herred (1). Fra Ribe amt kom 
en efter datidens forhold ren såsred (1778; 2). Et 
ordsprog lS<id: hent srederug hos din nabo, men 
sredebyg langt borte (1688ft; 3). 
Vårrugen skulle sås fredagen fS<ir eller efter Hel
lig korsdag 14/4, i månens sidste kvarter (sml. 
nedenfor) (NFyn); 4). Den hvide vipsstjerts an
komst var på FanS<i signalet til rugsred, man 
kaldte den derfor vallingfuglen (valling = som
merrug) (5). Rugen skulle vrere sået, når viben 

havde tre reg i reden (Vendsyssel; 6). 
Vinterrugen bS<ir sås på eller omkring Marie 
himmelfartsdag 15/8 (7), fS<ir Egeskov marked i 

september (Fyn; 8), fS<ir Marie fS<idselsdag 8/9 (7), 
midt i september (Lolland; 9), men sået fS<ir 15/9 
gav den mere halm til vinterfoder og trekning 
(Himmerland; 10) ; i Michaelis ny 28/9 (1632; 
11), mikkelsdag 29/9 skal man begynde at så 
rug; SS<inderjylland: er den ikke sået til denne 
dag, må man vente til november (12). 
Var vejret solrigt mikkelsdag, kunne rugen sås 
»i en brek« (NJylland; 13), »både på hS<ije og lav' 
og begge steder avle fyldig og brav« (VJylland 
o. 1850; 14), men regnede det, kunne man så rug 
under vidjebuskene (SFyn; 15). På Bornholm 
hed det, at rugen skulle sås omkring Gallusdag 
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16/10, Simon Juda 28/10 eller helmisse 1/11 
(1700-t ; 16). - Er Hedvig (15 /10) våd og Gal
lus tar = tS<ir, kan du så rug i både moser (eller 
pytter) og kar = krer (VJylland; 17). S!!!rensdag 
23/ 10 var »rugsådag« (SS<inderjylland; 18), en 
gammel mand i Haslum ved Randers holdt på, 
at man ikke måtte så rug fl!!r denne dag (18), i 

NSjrelland sagde man, at udsred 23/10 kun gav 
s(j)rengoldsced (19). På Bornholm blev 27 /10 

kaldt Sem (bibelsk personnavn) eller »den store 
rugdag« (20). 

Rugen korn nresten altid for sent i jorden, idet 
byghS<isten sluttede sent på de dårligt afdrrenede 
marker. Vinterrugen blev oftest sået omkring 
mortensdag 11/11, men endog indtil juleaften 
(21) . 
Også rnånefaserne spillede en rolle: rugen skulle 
sås i nre, sået i ny kom den til at stå IS<ist og 
blev let revet op under mejningen (Bornholm; 
22). Nogle steder i Jylland hed det derimod, at 
rug sået ved ny- eller fuldmåne ville trives srer
lig godt (23). 
Rugen skal man harve fra sig (Jet), havren til sig 
(dybt) (1), og den kunne ikke sås for tykt, selv 
ikke der, hvor man faldt med sredekurven (24). 
Krernerne sagde: red godt under mig, så skal jeg 
nok hytte mig (1688ft; 25); lreg mig tS<ir og lreg 

Bonde spreder vintersceden. Maleri af L. A. Ring, 
1910. Privateje. 



mig dybt (26); lad mig blot komme til ( = i be
rpring med jorden), så skal jeg nok selv komme 
i den (Spnderjylland; 8); sprg blot for at få mig i 
jorden, så skal jeg nok komme igen (Mors; 27); 

red godt under mig, så skal jeg nok selv sprge 
for dynen ;): måtte ikke sås for dybt og skulle 
letharves (SVJylland; 28). 
»Det var god skik, at manden altid selv såede 
rugen; alt imens rugkrernerne sprpjtede ud mel
lem fingrene, steg en stille tak i tanken opefter 
for året, der gik, og håb og tro til det, der kom
mer, hvor nu de gode rugkrerner blev betroet 
jorden, fprst vinter og så sommer eller den al
tid lukkede og skjulte fremtid« (29). 

LITTERATUR: (1) 488 9,1888,35,102; (2) 394 109; 

(3) 878 2,10; (4) 760 570; (5) 153 11,1938,16; (6) 959 

26/11 1948; (7) 842b 1840,23,25; (8) 783b; (9) 549 

95; (10) 634 18754; (11) 1004 64; (12) 153 12,1940, 

113; 520 17; (13) 488g 1,234; (14) 342 8,1914,55; (15) 

310 2,1857,243 jf. 488g 1,79; (16) 942 1; (17) 488 4, 

372; 488g 1,79; (18) 885 11,1934-35,72; 488g 1,113; 

153 13, 1942,101; (19) 941d 55; (20) 449 1936,24 og 

1944,22; (21) 825 60f; 499b 69; (22) 822 53; 161 

1906/23: 683; (23) 161 1906/23: 2510; 849 1/4 1944; 

(24) 488/ 1,1891,40; (25) 878 2,10; 488e 112; (26) 

488d 469; (27) 228e 3,89; (28) 854 7,1949,33; (29) 

631b 1945,54f. 

V JEKST 

En laog rrekke regler, de fleste jyske, vurderer 
udsigterne for den nye rughpst: 
Lrerken er rugens sanger, den kvidrer mens ru
gen gror og grpnnes, dens sidste sange er viet 
den nye efterårsrug, når den titter frem (1). -
Smukt solskinsvejr på mikkelsdag 29/9 spåede 
god rughpst (Als o. 1670; 2). Blrest helmissedag 
1/11 betpd, at rugprisen blev hpj (3) - den ville 
stige og falde som vinden den dag eller svinge 
som blresten aftog efter 1/11 (4). Megen rim på 
trreeroe og spec. pilekvistene mellem jul og 
nytår varslede en god rughpst (5), så langt rim
frosten hang ned, så lange ville aksene blive (6). 
Rugen kan ikke fryse ihjel, men nok drukne ;): 
for megen vrede skadede mere end streng vinter 
(7). Det gjorde ikke noget, at fårene gik på rug
marken om vinteren, for den mest overtrippede 
ager kunne blive allerbedst (8). 
Visnede kålen om foråret, gik rugen også ud (9). 
En våd marts skader rugsreden (1634; 5), men 
marts tpr • gi'r rug som (tag-)rpr (10), en tpr 
marts gav et varmt ruggulv i Jaden (4) . Kan 
Gregoris rug 12/3 drekke en krage, bliver der 
nok til at brygge og bage ;): der kunne ventes en 
stor hpst, ligeledes, om det var tpvejr den dag 

(11). Når rugen ved St. Georgs dag 28/4 kan 
skjule en ravn, fplger en god hpst (1816; 12). 
Valborgdag 1/5 skal rugen vrere i holk (se ne
denfor) og helst kunne skjule en krage, lrerke 
eller (Bornholm) råge (13). Maj er aldrig så 
vre', • at rugen dog lader sin vippe se (Spnder
jylland). Rugen skred til Kpge marked omkring 
20/5 (Stevns; 14); den skal have aksene fremme 
28/ 5, og skrider rugen kort, bliver den lang; ru
gen skal have: 4 uger til at skride, andre 4 til at 
drre og 4 til at modnes (15), eller: fire uger at 
skri' i, fire uger at dri i, fire uger at gli' i - ned 
mod hpsten (16); i fire uger den skrider, i fire 
den drier, i fire den gli'er - ned mod hpsten og 
i alle folks maver (17). 

Så lang tid rugen drreer f pr bodilsmesse 17 /6, så 
lrenge fpr olufsmesse 29/7 skal den skreres = 
hpstes (1632ff; 18). Det var et godt tegn, hvis 
rugen St. Hans dag kunne skjule en krage (Ods
herred; 19). Rugen kan drage til St. Hans mar
ked og freste en dreng til at srette toppen på 
skreppen ;): selv om ageren står tyndt og er til
bage i vrekst, kan den alligevel give et stort hpst
udbytte (20). Rugen kan stede sine drenge (srette 
nye sideskud) til St. Hans dag (Vendsyssel), rug

drengene eller St. Hans drengene (smårugen) 
står op omkring midsommer, og det er dem, som 
fylder skreppen St. Oles dag 29/7 (VSlesvig) (21), 
sml. s. 23. Sidstnrevnte dag modnes rugen lige 
så meget om natten som om dagen, og der skal 
vrere fulde krerner i aksene (22). 

Regner det St. Peders dag, Rugpetersdag 1/8, 
bliver rugen lille og svang; den skal da have 
fulde krerner, og spiser man dem den dag, bliver 
man ikke mret resten af året (23). Per Frengsels 
regn 1/8 · gpr rugen klejn (21). 
Hvirvler i rugageren hed bihatte, fordi de lignede 
halmhatten på et gammeldags bistade (Stevns; 
14). Lige fpr rugen skrider, dvs. fpr akset kom
mer ud af den pverste bladskede siger man: nu 
er (eller går) rugen i holk; så varer det ikke 
lrenge, f pr den går i vipper (24). Når bygsreden 
slipper • skal man se rugens vipper (16); når 
man sår den sidste skreppe, skal rugen stå i vippe 
(20) . 

Drreer rugen i blrest, vil den folde godt (Fyn; 1), 
man siger, at »nu damper han« (Fyn; 25). Ru
gen drreer tre gange, fprst midt på, så pverst og 
til sidst nederst på akset (SJylland; 26). Megen 
dug eller stpvregn fulgt af strerkt solskin i stille 
vejr, når rugen drrer, giver risiko for misvrekst 
(som fplge af rustangreb, se s. 28) (27). 
Om de ikke faste kalenderdage hedder det : 
Aftenen fpr skrertorsdag rider heksene over rug
marken, som bliver svedet og uden krerne (Ods-
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Middagsstund i h f)stens tid. Trcesnit af Viggo Pedersen, 1879. M . Galschipt: Danmark, Il, 1893. 

herred; 28). Langfredagsregn giver dårlig rug
hj1Sst, - langfredagsvrede • får mange (fattig-)bj1Srn 
til at grrede (29). Så mange gange hanen galer 
påskelj1Srdag, så mange mark kommer rugen til 
at koste inden hj1Sst (6). 
Til påske skal rugen kunne skjule en lrerke og 
til pinse en krage for at give god hj1Sst (30), Kri
sti himmelfartsdag skal den stå i aks for at blive 
til noget (Falster, Sjrelland; 31). 
Falder tamperdag fj1Srst i måneden, bliver rugen 
det år billig, og vice versa (32). Så mange kremer 
der ligger tilbage i ovnen efter bagningen (og 
forkulles, når den atter ophedes), så mange 
svedne (svampesyge) rugaks kommer der i mar
ken (Viborgegnen; 33). Rugen lider skade, hvis 
det tordner, mens månen er i Tyren (1632; 9). 
Spiser man pandekager kyndelmissedag 2/2, 
bliver rughj1Ssten god (Horns herred; 34). 
Gj1Sgen kommer, når den kan skjule sig i rugen 
(Stevns ; 4), den og storken drager bort, når de 
ser den fj1Srste rugskok (neg-rad) på marken 
(SJylland; 35). 
En god rughj1Sst kan ventes efter en vinter med 
mange fluer (21), hvis året forud gav mange 
slåenbrer, kreruldstotter, hasselnj1Sdder, rj1Snne- og 
sortbrer (revling) (36), eller når kirsebrertrreerne 
blomstrer godt (NFyn, Tisvilde; 37), ligeså 
mange jordbrer (Jylland; 38). Mange meldrj1Sjer 

102 

(s. 23) viser, at man får godt med mel (Ods
herred; 39). 
Mariehj1Snens prikker fortreller, hvor mange 
skrepper rug man vil få af hver trave, eller: lige 
så mange rigsdalere kommer rugen til at koste 
inden hj1Sst (Jylland; 40). 

LITTERATUR: (1) 760 387,402; (2) 248 1,1926,45 ; 

(3) 342 1914,55; (4) 488g 1,34,80,813,834; (5) 488 6, 

1883,292 og 9,1888,21; 488/ 4,105; (6) 830 8,1887,38; 

(7) 586 2,190; 605 296; 466 169; 885 17,1941,111; (8) 

499b 69; (9) 1004 18,25; (10) 794 2.3,1891-92,129; 

(11) 488 9,1888,28; 228e 1,481; (12) 111 19; (13) 

842b 17; 488 9,1888,36; 488g 1,34,75; 159 6,155; 822 

142; 449 1936,22; (14) 699b 47,51; (15) 488/ 1,1891-

93,40f; (16) 280 22/5 1940; (17) 586 2,191; (18) 

1004 39; 878 1,9 (1682) ; 170 3,1816,398; (19) 24b 

10; (20) 488/ 1,40f; (21) 488g l,34,76,78,140,780; (22) 

885 ll,1934-35,31f; 499b 31; 228e 1,163; (23) 488g 1, 

1190; 228e 3,90; (24) 418 102; 605 215; (25) 519 71; 

(26) 228e 3,90; (27) 675 7,1806,12-16; (28) 24 59; 

(29) 488/ 4,156; (30) 586 2,191; 488/ 5,160; 161 1906/ 

23: 2186; 305 233; 699b 47; (31) 310 2,1857,111; 

308b 238; 783b (Sja:11. o. 1870); (32) 488 9,1888,28; 

228e 3,769; (33) 830 9,1888,45; (34) 250d 110; (35) 

228e 2,324 og 3,593; (36) 488/ 1,46f; 328c 83; (37) 

941d 53; 760 402; (38) 488 6,292; (39) 24c 32; (40) 

488g 1,140; 466 215; 228e 137. 



H0ST, TAlBSKNJNG 

Rugh!?lsten skal altid begynde ved fuldmåne 
(Fyn; 1); man b!?lr h!?lste i ny, »så bliver den tyk« 
(f!?lr 1700; 2). I Ange! var det skik f!?lrst at be
gynde efter Brarup kildemarked (3). Man skal 
h!?lste byg i r(j)de (s. 121) og rug i gr!?lde, • så 
får man godt foder og f!?lde (4). 
Rugen er moden, når klintens kapsler er sorte 
og begynder at sprrekke, åbne sig (5), eller når 
stikkelsbrerrene er r!?lde (NFyn; 6); rejnfan r!?ld 
( = gul) • du'r rugen til br!?ld (Sundeved; 7) . 
En gammel og udbredt modenhedspr!?lve går ud 
på, at man slår en hue eller hat ind mellem rug
aksene; falder kun to krerner i den, venter man, 
selv om rugen ser overmoden ud (VJylland; 8), 
men får man tre krerner, er marken tjenlig (9); 
der nrevnes også »flere krerner«, »enkelte krer
ner« (10). 
En anden modenhedspr!?lve er at skrere krerner 
over på tvrers og unders!?lge, om de er fyldt helt 
ud (Bornholm; 11), i Jylland skal de derimod 
vrere hule, venter man til hullet har lukket sig, 
er marken overmoden (12). 

Rugen kan h!?lstes, når strået har et hvidt skrer 
(13) eller er hvidt til det nederste led (Jylland; 
14), når man tydeligt kan se Rugens eller Guds 

ansigt (jf. s. 112) på krernens ene ende (Vend
syssel, NFyn; 15). Rugen er overmoden, hvis 
krernerne springer mejerne i ansigtet (NFyn; 15). 
De krerner, man får i huen ved at slå den mod 
aksene (sml. ovenfor) skal vrere så hårde, at de 
trykket med den spidse ende ned i håndfladen 
bliver stående opret (16), at de kan stilles på 
h!?ljkant bag på en hånd (MSlesvig; 17) eller 
trykkes skråt mod håndfladen uden at gå itu 
(Jylland; 18). 
Marken er h!?lstmoden, hvis de brune krerner 
lader sig knibe over mellem to negle og springer 
som glas (19), giver et smeld, når man bider 
dem over mellem fortrenderne (13) og de er 
hvide indvendig (20). 
Rugen var br!?ldkornet og nresten hellig; den blev 
behandlet med rerb!?ldighed som en Guds gave, 
hvoraf intet måtte gå til spilde. Sk!?lnt rugh!?lsten 
gav vrekstårets hårdeste slid, lå <ler over den en 
srerlig feststemning. 

Det sidste ltes k(j)res ind på Ulriksdal. Trcesnit af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 13-10-1867. 
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»Den fprste dag, vi hpstede rug, var en hpjtids
dag. Hpstfolkene var pyntet med blomster i 
hatten ... man kaldte dagen slorowsdagen (slå

rugdagen). Hpstfolkene stillede sig op ved kor
net. Husbonden tog sin kasket af og sagde: stryg 
så leen og begynd hpsten i Guds navn« (Als; 21). 
Den fprste rughpstdag holdt man »mejegilde« 

(Odsherred; 22), der blev fejret med suppe 
(NFyn; 6). 
Rughpsten var man frelles om at meje, andre 

kornmarker deltes i »mål « (Silkeborgegnen o. 
1850; 23); i rugen skulle man hugge imod med 
leen, dvs. lregge skäret ind mod den stående sred 
(NSjrelland; 24). Man skal kende en pige i en 

rugskår (når negene bindes) og ikke i en legestue 

(Jylland; 25). 

Larsdag 10/8 skulle rugen helst vrere i bånd 
(Bornholm; 26) eller i hus (Lolland; 27). Var 
den ikke hpstet bettemejdag (Bartholomreus dag 

24/8), »slog det det af« (Mors; 28). 
Når den sidste skår blev mejet, skulle haren 

fanges (SSlesvig o. 1860; 29) eller »manden« 

gribes af arbejderne og han måtte kpbe sig fri 
med et gilde; »konen« blev fanget i byggen, 

karlen i havren og pigen i boghveden (VSlesvig; 

30). 

Det sidste neg hed i NJylland rugritten (30), de 

fleste andre steder rugkcellingen, og samme navn 
fik som regel den pige, der bandt neget; var det 

en mand, blev han kaldt rugstodderen (MSjrel
land; 31). Den uheldige måtte stå for mange 
grove lpjer, men npd også visse rettigheder (32), 
sad således ved hpstgildet til hpjbords (ved bord

enden) sammen med avlskarlen (33) og fik lov 
at spise skin det på fåremrelken (Horns herred ; 
34); det var »rugkrellingen«, som fprte dansen 

op, bygkrellingen dansede anden og havrekrel
lingen tredje dans, og karlen, der mejede sidste 
skår, havde lov til at kysse alle tre »krellinger« 
(SSjrelland; 35). Men et sted i Jylland skulle 

rugkrellingen ved hpstgildet sidde (et pjeblik) i 
bageovnen (36) - juleaften på dprtrersklen med 

en karklud om halsen eller ved siden af husbon
den og til jul fik hun det fprste sigtebrpd, sine 

D et strenge h(6starbejde afsluttes traditionen tro med en svingom og en dram. Trcesnit af Vilhelm Pacht i 
lllustreret Tidende 31-10-1869. 
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