
»IEnder i kålen«. 

Maleri af 

Lauritz Mikkelsen, 

1907. 
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Tegning af 

Hans Tegner til 

H. C. Andersens 

eventyr 

»Den grimme relling«. 

Verdensudgaven, 1930. 

Anden 
Anas platyrhynchos domesticus 

And frellesgermansk, oldnordisk 6nd (flertal andr), 

af indoeuropreisk anet etc. jf. latin anas, måske 
h0rende til sanskrit (oldindisk) ati-h 'vandfugl' (1). 
Persontilnavn 1300-1400-t (2). lndgår i stednavne 

(forleddet kan også vrere vildand): Anderup 1302ff 

(Andtorp) Odense amt, Andaks 'ås med render' 
1424ff Holbrek a., Andekrer (landsby) 1449-1680 

N0Fyn, Andkrer 1483ff Gaverslund s. Vejle a. , 

Andholm 1509ff 0 . L0gum s., Andbrek (gård) 
1638ff Sdr. Lem s. Ringk0bing a., Andekrer 1700-t 
Broager s. S0nderjylland, Andekrer 1714ff Egen s. 

S0nderjylland (og mange andre lokaliteter) , And

mose 1714-81 Vejstrup s. Vejle a., måske i Ande

b0lle 1427ff Vissenbjerg s. NFyn, Andrup 1508ff 
Stavnings. , Ringk0bing a. (3). 

Kreltringesproget: btEkentrtEjer (= -trreder), btEk

ketrtEkker (4). 

Andrik reldre nydansk d.s., länt fra plattysk ande

rik (rigstysk enterich), sammensat af and og drage 

(sml. nedenfor) med tilknytning til tysk -rich, der 
er beslregtet med latin rex 'konge', altså egentlig 

'andekonge' (5) , omtyder til andedrrek(ker), an

dedrenk (drrenke 'parre sig med hunnen') på Fyn 
og 0erne s.f. (6) ; i stednavnet Andrikhul i Almin
dingen Bornholm (7). 

Drage reldre nydansk d .s. og drack ; fra plattysk 
drake med uvis oprindelse, måske h0rende til ger
mansk drakar ' lille mand' (8). 

Som persontilnavn på Falster og Lolland 1500-t ff 
(9) . 

A::lling reldre nydansk elling, reldling afledt af and 
(sml. gresling, kylling, killing) , andling ' lille and', 

som persontilnavn Ellyng 1300-t (10). 

Andunge S0nderjylland {11) , frer0sk dunnungi. 

Kal de- og krelenavne: 

bikke 0Jylland, brekke, brik(ke) SJylland, Sarns0, 

dald MJylland (11) , lit(ter) SFyn, Langeland (12) , 
niko Dronninglund, nue VHanherred, perla Born
holm, perka til anden, perkes til andrikken (13) , 

pille(r) Agger, Sams0, Fyn, Sjrelland (alm.), Fal-
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ster, Lolland, lån fra hollandsk piel 'relling', af 

plattysk pil(e) ' f!llrste duo på fugleunger ' jf. latin 
piJus 'hår', pillevak Agger, pi/rap (alm), prille 

MJylland o. 1840 (14), pritrap, prit(te) Laogelaod, 
FaJster, Lolland, Fem!ll, pritter er !llgenavn til ele
verne på Katedralskolen i Nyk!llbing F. (15), pulle 

Agger, Thy, pullevak Agger, pylle, pyllevak Thy, 
0Jylland, Roskildeegnen, rabbe, rebbe S!llnderjyl
land (16), rip(pe) ~r!ll, rit S0Fyn (12), sak Sejer!ll 
(17), svik 0Jylland, Sams(ll, tippe Mors, tokke 

Mors, Vendsyssel, tup (18), vak(ke) Thy, Mors, 
Vendsyssel , tiJ b!llrn med et ordspil: du er vakker, 
du skal i dammen til de andre vak'er; vak = liUe 
fladt sigtedejsbr!lld formet som en and, efter bag
ningen fik hvert barn sin vak (19), vap Djursland, 
vikke S0Jyllaod, ville Vendsyssel, vitte VFyo (12), 
vrak(ke) Vendsyssel, vrap(pe) Vendsyssel , vy/le 

Vendsyssel, vcegos Anholt (20); Povl Sams!ll (21). 

Afbildet i adelsvåben, bl.a. for Jens And af Leve
tofte nrevnt 1415-20, og en sjrellandsk vreboer, må
ske også Peder Neb nrevnt 1433 (22), i Anst her
reds våben siden 1400-t (23). 

LITTERATUR: (1) 505 8; (2) 314 2.1,15f; (3) 130 

3, 15,49; 6 94; 7 118,322; 8 132; 14 84 sml. 
160(1802ff), 144; 15 284; 17 503,522; 362 3, 15; ( 4) 
182 82; (5) 505 9; (6) 178b 1,26; 331; (7) 130 

10,151; (8) 505 69; (9) 314 2.l,220f; 363b 83; (10) 

179 41; 505 473; (11) 64412,1889,156 (Linde); (12) 
331; (13) 173 256; (14) 461 70; (15) 71c 277; (16) 
1311904/27:3042 (1887); (17) 693168; (18) 178b 3, 
806; (19) 178b 3,992; (20) 178b 1,53,116; 644 3, 
160 og 5, 46; 172 4,257,299; 180 352; (21) 644 5,46; 
(22) 3 116,404,548; 690b 25; (23) 690 48. 

HISTORISK 

Tamandeo er den domesticerede stok- eller gråand 
(yngler nresten overaJt i landet). Ved Fredbjerg i 
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Salling blev 1969 fundet fire broocefigurer af ren
der, hver med to hoveder, fra romersk jeroalder 
(1). 
Anden er ikke nrevnt i middelalderens litteratur, 
og andeholdet har sikkert vreret lille - k!lldet blev 
regnet til de finere spiser. I skifterne fra Helsing!llr 
1571-1621 nrevnes render kun en gang (2), på Ant
vorskov fandtes i 1618 fire render i h!llnsegården. 
To render blev 1642 i Sor(ll »spist på herrernes og 
hofmesterens borde udenfor ugekosten blandt an
dre lrekkerier som kalkunske h!llns og duer« (3). 
I begyndelsen af 1800-t blev holdt forholdsvis man
ge render i nogle egne, men kun få ejendomme 

havde avlsrender, hvis reg blev afhrendet og udruget 
under h!llns. Der fandtes render på nrestne alle b!lln
dergårde i NJylland og på Fyn (srerlig i Lunde h.) 
og Sams!ll, men de var sjreldne på Lolland (4). ~g
gene blev brugt i husholdningen. Hvor man den
gang og senere holdt meget få eller ingen render, 
var det ud fra den betragtning, at deres opfedning 
krrevede for meget kornfoder (5); »man beskylder 
dem for at bortsnadre og spilde m!llgdyngen, det 
synes ikke at vrere uden grund« (1808; 6), »man 
ligner dem ved svinet fordi de er så forslugoe, at de 
fortrerer nresten alt« (1839; 7). En ridefoged på 
Tåsinge lod 1693 »aflyse og forbyde alle og enhver 
at have render på de steder eller i de byer, hvor der 
enten i byerne eller tret ved dem findes damme 
eller parker, store som små, hvori findes karudser 

og andre fisk« (8). 0. 1840 var render sjreldne hos 
b!llnderne i Odense amt (9). 
»~nder havde de hos prresten, men jeg mindes 
ikke, at en eneste bonde på egnen havde render 
dengang« (Horns h. 1820-40; 10). Andeholdet blev 
f!llrst udvidet, da kornavlen gav st(llrre udbytte, på 
Falster gik man i 1880'erne fra gres over til render 
(11), på NFyn blev o. 1870 holdt en snes render 
eller gres på en gård med ca. 60 tdr. land (12). 
Fra Frer(llerne oplyses 1800, at der holdes render i 
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Tegning af 

J. A. Jerichau 

i /llustreret 

Tidende 

24-11-1878. 



Torshavn, på landet hos prresteme og hos nogle få 
b0nder (13). 

Ved den f0rste optrelling i 1888 var bestanden på 
644.000. De f01gende år steg den jrevnt til 889.000 i 

1903 og 1.021.500 i 1914; indtil o. 1940 svingede 

tallet omkring en million, det blev i 1950'eme hal
veret, men kom i 60'eme op på 1.2 million ; 1980 
var bestanden 800.000 og 1985 700.000. 

Anden har kun betydning som slagtedyr, normalt 
bruges reggene ikke til madlavning. 

LITTERATUR: (1) 643 nr. 1,1969,3ff; (2) 398 

4,390; (3) 381 23f; (4) 381 48; (5) 715 40; (6) 44c 

1,414; (7) 370b 65; (8) 324 101; (9) 303 336; (10) 
199b 49; (11) 667 67; (12) 604 220; (13) 412 144. 

R0GT OG PLEJE 

Som for gressenes vedkommende (s. 159) blev ren

derne gerne holdt i stuehuset; til ind i 1880'erne 
rugede de på Falster under bryggersbordet (1), de 

gik og snadrede i selve opholdsstuen, hvor man 
bavde lavet et hul i gulvet og fyldt det med vand, 

»der gik renderne så og havde deres fom0jelse, ja 
det var rigtigt noget for dem« (Randersegnen; 2). 

Juleaften skulle renderne kaldes ind og have rede 

foran ovnens fyringshul (Fyn; 3), smJ. s. 157 . 
De andrikker, som blev lagt til , skulle have to kr01-

lede fjer i halen, ellers duede de ikke (SFyn; 4). 

»Når renderne parrer sig på t0rt land bliver rellin
gerne ikke gode til at gå, men alker og vralter og 
kommer ingen steder«. Man skal derfor s0rge for, 

at rendeme har adgang til vand (1887; 5). 

Der måtte ikke k0res med de andereg, som skulle 
lregges, for så fik man ingen held med rellingerne 

(K0ge; 6), og anden skulle ruge på 13 reg (Yend

syssel), 13 eller 15 (Horsens, Odder), 17 reg var det 
alm. på Amager (7). 

I de sidste sommermåneder var det svrert at skaffe 

fersk k0d, og mange rellinger blev derfor slagtet ; 
man kunne begynde på det når de - tidligt i juli -
havde fået »spejl« i vingerne (SFyn, Lolland; 8). 

Ellers fik de hen på efteråret en fedekur på sti f0r 
slagtningen. Med rigelig havre kunne en and blive 
slagtefrerdig i l0bet af et par uger; på NFyn brugte 

man den regel, at »render som står på sti for at 
fedes skal kun vrere der i ni dage, så er de fede nok, 
for hver dag mere taber de i vregt« (9). Om render

nes fedning på halv0en mellem Horsens og Yejle 

fortrelles 1808 (10): »Man indsretter f0rst to render, 
efter seks dage endnu en eller to eftersom [hvor 
mange] man kan bringe til slagtning på en gang. På 

den tiende dag er de f0rst indsatte fede og vinder 

intet ved at stå lrengere , men efterhånden som man 
slagter indsrettes igen , så der al tid kan vrere en eller 
to, der er vant til at rede på stien og da animerer de 

Tegning af Vilhelm Pedersen til H. C. Andersens 

eventyr »Den grimme re//ing«, 1850. 

nyankomne, som ellers de f0rste dage ville faste. 

T0r havre og et dygtigt trug vand må de ikke 
savne«. 

Slagtede render var lettest at plukke i månens nre 
(NVSjrelland; 11). 

LITTERATUR: (1) 667 36; (2) 390e tb. 3, 30 sml. 

259c 13; (3) 390e 4,108; (4) 390e tb. 1,112; (5) 644 

7,56; (6) 644 5,156; (7) 644 5,156; 390 6,258; 131 

1904/28: 1172 (1892); (8) 644 7,56; 363 38f; (9) 390e 

tb. 1,112; (10) 44c 1,414 ; (11) 537 208. 

STEMMETYDNING 

Anden råber sit navn : Ains [Anders), Ains, Afos 

(NVFyn; I) , Per, Per, Per (Bornholm; 2), i en 
dyrefabel; Mads, Mads, Mads (3). 

Når renderne er lukket ud om morgenen siger de til 

hinande n: du står hvor jeg sku' stå, du står hvor 
jeg sku' stå! (4), får de for lidt foder: knap, knap, 
knap! 

Ligger der is og sne går andrikken omkring på 

gårdspladsen og siger: sjat, sjat, sjat! - er det ble
vet t0vejr og den får vand at snadre i: rask, rask, 
rask! (5). 

Anden siger: saj t, sajt [sagte, langsomt) - sydvest , 

re vind er i nord0st! (Gudum; 5), i et eventyr: sajt , 
sajt , sajt! eller: savt, savt, savt! (6), i en dyrefabel: 
sikke snak, sikke snak! slidder, sladder! (7). 
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A::llingen: jeg er så lil' bit' bit' bit' (VSja:lland). 
Anden: brrrre A's a: komm'! [brede Anders er 
kommet] (NVFyn). En mand, som hed Fa:rk, hav
de sva:rt ved at komme op om morgenen, så be
gyndte hans a:nder at råbe: Fa:rk, Fa:rk, Fa:rk ! -og 

når de kunne h0re ham: nu kommer han, nu kom
mer han! (0Hanherred; 8). 
;Enderne: der er fire Per'ere i vor by! - Andrik
ken: knapt, knapt, knapt ! (Mll!n; 9). 
Anden kalder på andrikken: An's An's An's!, han 
svarer med ha:s stemme: Birte, Birte, Birte! 
(SFyn; 9); hun råber: Ans, Ans, Ans, nu skal vi 
hjem! - han svarer lavma:lt: pervers, pervers! [så 
går vi] (VFyn; 10). 
Andrikken: du Gjarted [Gertrud], Gjarted, Gjar
ted ! - Anden: du Per, Per, Per! - ;Ellingerne: la 
vos perka me! [lad os parre med] (Bornholm; 11). 
Andrikken kunne ikke finde anden, da hun vendte 
tilbage kom det til en samtale: - Hvor har du va:
ret henne? - Oppe på gaden ! - Hvad ville du 
der? - Op og slås? - Hvad fik du så? - Rap, rap, 

rap! (Oppesundby; lla). 
Om foråret , når anden skal til at la:gge a:g, ha:lder 
hun med hovedet og siger forborgent: a a: gal i mi' 
end' - så l0fter andrikken hovedet, krummer hal
sen og rapper: sajt, sajt, sajt! (12); anden går og 

sna:brer: pritten er gal, pritten er gal! - andrikken 
tysser på hende, at ingen skal h0re det: sagt', sagt', 
sagt'! (12); anden: Ains, Ains [Anders] , putte pit
te i min r0v! - andrikken: så, så, så! (NVFyn; 1). 
Andrikken til a:ndeme: hvilken skal jeg tage? - de 
svarer: tag Jakob, tag Jakob! - andrikken: han er 
en lort, han er en lort! - a:ndeme: hvor, hvor, 

hvor? (VHanherred; 13). 
I et nordsja:llandsk sommerhusområde bev klaget 
over st0jen fra 30 a:nder, som skra:ppede i kor, når 
de skulle fodres. Kommuneingeni0ren målte st0j
en til 70 decibel , i området måtte den h0jst va:re 40 
decibel , og kommunen forb0d derfor andeholdet i 
dammen (14). 

LITTERATUR: (1) 131 1904/28:948 (1885); (2) 
189 7,1875,268; (3) 390j 29; (4) 390 9,81; (5) 390j 

202; (6) 390 7,312,314; (7) 390j 27-29,223; (8) 131 

1930/5:1286 (1930); (9) 644 9,213f; (10) 331 ; (11) 
131 1906/38:640; (lla) 131 1930/5:74; (12) 390 6, 
298; (13) 29718,1968-70,72 (Hanna:s); (14) 208 2/5 

'.9'&':>. 

Vejrvarsler: flokkes a:ndeme i klart vejr »og flyver 
den ene over den anden med en unaturlig uro og 
skrigen«, og basker de ofte og la:oge med vingerne 
og dykker helt under vandet, venter de regn eller 

storm (1591ff; 1). Vi! a:nderne om efteråret helst 
opholde sig på land, kommer der snart vinter med 
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frost; skra:pper de i frostna:tter, bliver det t0vejr 
(2). 
;Endeme nejer for folk, når de kommer ud om 
morgenen (Fakse; 3). 
I vingerne sidder de såkaldte urolige eller ulykkeli
ge fjer, kommer de med i dynen kan man ikke sove 

roligt (4), sml. s. 102, 160. 
Med en andriks hjerte på sig bliver man elsket af 
alle (5), bar en karl et andrikna:b på kroppen blev 
alle kvinder forelsket i ham (0Fyn; 6); »Morten 
måtte nok gå med et andena:b syet i bukseme ... 
siden pigerne blev så hårdt forelsket i ham« H. C. 

Andersen, En historie fra klitteme (1860). 
En af andrikkens kr0llede halefjer plukkes af mens 
den dra:nker anden ; fjeren sa:ttes over en d0r, og 
er det en pige, som f0rst bruger d0ren, bliver hun 
skiftevis r0d og bleg, hvis hun har mistet sin m0-
dom (VJylland; 6). 
Andeblod drikkes for bla:resten (1400-t; 7), at spi
se andea:g skulle modvirke tuberkulose (Salling; 
8). Andefedt er anf0rt i apotekertaksten 1619. 

LITTERATUR: (1) 185 upag.; 32 1,1780,176; 144 

2.1,1804,396; 390e tb. 3,149; (2) 644 5, 36 og 7, 61; 
(3) 131 1904/30:545 (1892); (4) 644 7,1887,55; 390e 

tb. 1,112; (5) 623 4,1872-73,157; (6) 366 27,81; (7) 
275b 195 ; (8) 131 1906/23:1685 (1934). 

SAGN OG EVENTYR 

En heks kunne skabe sig om til en and, der sv0m
mede i en dam. En mand sk0d på den med en 
s0lvknap, og den forsvandt; i det samme h0rtes et 
h0jt skrig i gården: hans kone havde fået skudt et 

ben itu (Ska:rup S0nderjylland ; 1). 
I sagn optra:der anden som skattevogter og som en 
omskabt bjergmand (ovematurligt va:sen) (2). Det 

sp0gte slemt på en gård i Koldsba:k NSja:lland, og 
en klog mang rådede da til , at man fire aftener i 
tra:k lagde en stegt and et bestemt sted: hvis den 
forsvandt , ville sp0geriet h0re op. ;Endeme for
svandt, og »det var gået meget naturligt til , idet jo 
ingen andre end konen og den kloge mand keodte 
stedet, hvor a:nderne blev lagt« (3). I eventyr h0rer 
anden til de hja:lpende dyr (4). ;Ender skatter 

dreng en guldn0gle, der ligger på havbunden (5), 
en and vil la:re en ra:v at sv0mme (6), helten for

vand\e'i> \\\ en and \1), da en and 'i>k~de'i> b\\ver den 

ti\ en prinsesse (8). En ond stedmor skaber sin 
datter om til en and, den kommer ind i kongens 
k0kken og ryster guld og s0lv af sig, genforvandles 
og bliver dronning (9); dronning omskabes til en 
and, som kastes i slotsgraven (10), under flugt ska
ber en pige sig om til en and, hendes elsker til en 
andrik (11); hekse kla:der sig i andeham (12). 
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