
Gogens kukken indvarsledeforårsarbejdet i marken. Maleri af Hans Smidth. 

Man siger, at årets f0rste kukkende geg sidder i en 
stor gammel elm i Odense, som kaldes Kukker
trreet eller Mads Hemslevs Trre (5). 
»Det er intervallerne, der hver gang påny overra
sker og glreder os, når vi en sommerdag h0rer g0-
gen kukke. Ifald den kukkede på samme tone ville 
vi sikkert forholde os mere ligegyldige« Carl Niel
sen (6). 
Hvis man vrrenger ad gegen eller efteraber dens 
slemme, bider den sig i tungen, så den bl0der, el
ler: dens nreb eller nresebor bl0der; falder dråber
ne på en tynd kvist dannes omkring den ligesom 
en perlekrans, der hedder en gegetåre (ringspinde
rens a:g, bd. I) (Bornholm; 7). Der blev i NVSjrel
land sagt til b0rn, at de ikke måtte efterligne ge
gens kukken, for så bl0dte dens hjerte (8); ger man 
det, får manet slagtilfrelde (Mors; 9). 

Nå r gegen havde kukket ferste gang, skulle van
terne gem mes vrek, ellers tog fuglen dem (Tranum 
klit; I O); gik man lrengere hen på foråret med van
ter eller handsker, ville g0gen skide i dem (11 ). 
B0rnene måtte gå med n0gne fedder eller at man 

havde h0rt gegen ferste gang (Vendsyssel , Fyn; 
12), og de voksne skulle lregge »brysttenen«, en 
ulden rermel0s undertrnje (Marstal; 13). 

Der måtte ikke spises af det spegede k0d og fla:sk, 
for man havde h0rt g0gen kukke (14), ferst derpå 
begyndte man at skrere af skinken (A ventoft 
SSlesvig; 15); spiste man spegeflresk efter den tid, 
fik man koldfeber = malaria (Sundeved; 16). 

Byggen kunne sås, når man h0rte gegen; dens 
slemme blev i jyske egne tydet som: så byg, så byg! 
- så byg, så tyk[t]! - så byg, gro[v] tyk'! - så byg, 
men ik' for tyk'! - kukkuk, så byg, så havre imel
lem! - kukkuk, så byg, så havre iblandt, så aldrig 
and't! - så byg, så tyk', harv det godt, harv det 
godt! - kukkuk, så byg vel tyk', en t0nde at begyn
de! - kukkuk, så byg, så byg, kvik,kvik,kvik! -
kukkuk, slå skidt [spred g0dning], så byg, vel tyk', 
kukkuk! [og så lo den] hahahaha! (17); på Fyn: 
kuk kuk, så byg, tret og tyk' ( 18); på Stevns: så byg, 
så byg! ( 19). 
I en molbohistorie sår man havre på Boge, når ge-
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gen sretter sig i 0ens eneste trre; det freldes, og da 
der nu ikke kommer signal til såningen, oph0rer 
man med at dyrke havre ( 19). 
Nogle sydjyske landma:nd såede ikke boghvede, 
for de havde h0rt kukmanden (20), han skulle 
kukke »trillingkuk« (21 ). 
Hvidkålshoveder opbevaret i hus om vinteren kan 
plantes ud, når man har h0rt g0gen (2 la). En rn
get skinke kunne bruges, når den havde ha:ngt til 
den havde »h0rt g0gen« (21 b). 
Hyrdedrengen fik om morgenen en mellemmad 
for han gik i marken, men når g0gen begyndte at 
kukke, oph0rte denne morgenforplejning (Y ding 
0Jylland; 22). 
I den tid kukmanden h0rtes, kunne man ikke se 
sin egen ånde, end ikke i meget koldt vejr (Vinkel 
MJylland; 23). 
Aftenen for Kristi Himmelfartsdag skulle man 
»maje [pynte] sin rede«, d.v.s stille b0gegrene i 

sengens hovedga:rde, ellers byggede g0gen rede og 
efterlod sit skam i sengen (Svin0 SSjrelland; 24). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/30: 1103 (1883); (2) 
464/ tb. 1,145; (3) 160 1904/27: 1102,1126 
(1884); (4) 160 1904/26; (S) 384 nr. 4,1958; (6) 
614 S0f; (7) 464g 2, 226; 160 1906/ 30: 673 , 
1906/23: 683; 785 164; 794 7,1887 ,57; (8) /7 70; 
(9) 160 1904/27: 1408 (1908); (10) 160 1906/23: 
1188; (11) 794, 7, l887, 57; 2761 ,125; 2261964, 
240; 725 560; (12) /60 1906/23: 1188, 1904/27: 
I 041 (1882); 464/3.2 , 112 (Stige); (13) 464/ 1,40; 
(14) 464/tb. 1, 145; 794 7, 1887,57; 160 1904126; 
995; (IS) 160 1904/46: 3161 ; (16) 160 1904/ 
30:3240 (1883); (17) 794 5,1886,77; 464 4, 
1879,352; 464i 84; 878 179; 160 1904/27: 2172, 
2254 (1884); (18) 160 1948/3:1059; (19) 67/b 23; 
(19) 464h 27; (20) 160 1906/23: 2698 (1928); (21) 
464 6, 261 og 9 , 36; (21a) 948 7/10 1944; (21b) 

Hyrdedreng i marken. Tegning af Frants Henningsen i J. Krohn: ForLrEllinger for Bom , 1902. 
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En amagerkone tal/er sine penge. Maleri af Julius Exner, 1852. Statens Museum for Kunst. 

421 10/ 12 1983; (22) 388; (23) 388: (23) 464/tb. 
1, 142;(24) 160 1930/Sb: 59 1 sml. 170 1930 ,11 8. 

ORAKLER 0G VARSLER 

T reller man penge, idet g0gen h0 res f0rste gang, 
blive de til mange (Kirkehelsinge; I ); ha r man da 

godt med penge på sig, kommer man det å r ikke 
t il a t mangle penge (NSjrelland; 2); med ~n da ler 
på lommen får m an ma nge penge inden å ret er 
o mme (3). Så sna rt g0gen begynder a t kukke ska l 
man tage sin pung i hånden , så vit <le r det å r a lt id 
vrere penge i den (Sunds s. MJylland; 4); holdes et 
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brnd i hånden, når g0gen h0res forste gang, kom
mer huset ikke til at mangle brnd (Avns0 VSjrel
land; 5). 

Når man har h0rt årets forste g0g, tages inden sol
nedgang tre håndfulde jord; lagt i el ler under sen
gen vrerner jorden sengen mod lopper (6). 

0nsker man sig noget, idet man h0rer g0gen 
kukke forste gang, går det i opfyldelse (7); ligeså 
hvis den e fter ens 0nske kukker tre gange (Ribe
egnen; 8); står man under el trre, hvori g0gen kuk
ker tre gange, kan man få tre 0nsker opfyldt (9); 
når den h0res forste gang, skal man l0be hen og 
omfavne det nrermeste trre og 0nske sig noget, så 
går det i opfyldelse (Åle SJylland; I 0). 

Man sp0rger g0gen, hvor mange år der vil gå, in
den man bliver forlovet eller gift, og man får det 
at vide ved at trelle dens kuk ( 11 ); kukmanden 
kunne bagefter fnise eller grine som ville den sige 
»jeg narrer dig« (0rum Viborg a., 12); kukkede 
g0gen mange gange, kunne en ung pige gå og s0rge 
nere dage derefter ( 13). 

Fra skovens dybe, dunkle lukke 
tog g0gen til at kukke, kukke, 
hvert kuk var år, der m0jsomt gik, 
for pigen sig en bejler fik. 

Aage Brandmose ( 14). 

Man spurgte: kukmand på kvist, · sig mig forvist 
· hvor mange år det skal vare f0r jeg bliver gift 
(IS); kukker på kvist, · sig mig forvist , · hvor 
mange år jeg skal gå • f0r jeg en mand kan få 
(Fyn; 16), kukkeg0g • i den b0g, · sig mig hvor 
mange år jeg skal gå, · for jeg mig en mand kan få 
(17); kukmand under 0 , · sig mig, om jeg skal gif
tes eller d0 (18); kukmand over land og 0 , • sig 
mig, hvor lrenge jeg skal vrere m0 (Vendsyssel; 
19); kukke, kukke g0g, · sig mig for sp0g · hvor 
mange år jeg skal gå ugift (Oure SFyn; 20); kuk
kuk pipgrå, · hvor mange år skal jeg ugift gå? 
(Langeland; 20a), sml. s. 195 (Falster). På samme 
måde fik man al vide, hvor mange bejlere man 
vi lle få (Horsensegnen) eller hvor mange kys man 
vi lle få (21 ), jf. H . C. Andersen (1850): »Af 
kukkeren jeg vide får • hvor mange kys og leve
år«. 

Kukkeren er vel symbolet på, 
at drnmmen skal virkeligg0res: 
orglets brus i det hvrelvede rum, 
når pigen til alteret f0res. 
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Niels Anesen (22). 
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Hanrej med horn i panden. lllustratio11 af Hans Tegner 
til Ho/bergs ,,Barselstuen ". 

Når g0gen h0res forste gang skal man sp0rge, hvor 
gammel man bliver eller hvor lang tid der vi! går, 
for noget bestemt sker, og den vi! svare med sin 
kukken (o. 1820; 23), g0gen som et levetidsorakel 
kendes litterrert fra o. 1460, ses. 199. Man 
spurgte: kukmand, kukmand kfov [klatrer], · hvor 
mange år skal jeg fov [leve]? (S0nderjylland; 24); 
kukmand, kukmand, er du d0v? · kan du sige 
mig, hvor mange år jeg skal lov? (0rby S0nderjyl
land ; 25); kukmand, kukmand klov, • sig mig 
hvor mange år skal jeg lov, · ellers bliver du både 
blind og d0v (Fole S0nderjylland; 26); kukker
mand grå, · kan du mig spå, · hvor lrenge jeg her 
på jorden skal gå? (SV Jylland; 27); man skulle 
samtidig stå med en kukmandsblomst (kodriver) i 
hånden (Haderslev 0steramt; 28); kukker på 
kvist, · sig mig forvist, · hvor mange år jeg skal 
leve (Fyn; 29); kukmand, kukmand grå, • ved du, 
hvad jeg trenker på? · jeg er endnu frisk og rnd, · 
har jeg lrenge til min d0d? (Bjreverskov 0Sjrelland; 
30). 
»Så sp0rger jeg kukkeren ad · hist mellem b0ge-



nes blad: · når skal jeg d0?» Christian Winther 
(3 I). I H.C. Andersens eventyr Lykke-Peer (1870) 
drnmmer Per, at han sp0rger g0gen, hvor mange 
år han skal leve - »for det sp0rger man altid 
kukkeren ad, når man forste gang i året h0rer den 
kukke«. 

Nu treller g0gen mine år: 
endnu et år, endnu en vår, 
for jorden om min kiste slår. 

Den kukker, hvis du I ytter: 
»Kuk-kuk - du d0r - engang-« 
Men d0den er kun omkvred 
på livets dybe sang. 

Maja Aagaard (32) 

Hans Hartvig Seedorjf(33). 

Sml. s. l 98ff. 

Kukker g0gen eller Sankt Hansdag 24/4 siger 
b0ndeme, at den varsler dyrtid ( 16481T; S0nderjyl
land, Fyn; 34), det betyder et dyrt å r og en vanske
lig h0st (1796; 35), ufred i landet (36); lige så 
mange gange g0gen kukker eller Sankt Hans, lige 
så mange dalere kommer hveden til at koste 
(Kastrup SSjrelland; 3 7); det varsler ulykke, a t g0-
gen begynder at kukke for Voldermisse 1/5 
(Fakse; 38). 
»Kukkeren spår ... regtemrend, at deres koner skal 
tage fremmede guder« St. St. Blicher 1833 (39). 
Det sted, hvor g0gen mest holder til og kukker, 
bl iver der bryllup samme år (Odsherred; 40); kuk
ker den i haven f0des et barn i huset inden å rets 
udgang (Store Hedinge; 41 ). Det betyder lykke, at 
g0gen kuk kcr tret ved hjemmet, en mand plejede 
al sige: Det bliver en god dag i dag, for g0gen han 
kukker lykken til os (Bornholm; 42). 
Man skal lregge mrerke til, fra hvilken kant å rets 
f0rste g0g h0res kukke; kukker den mod vest, far 
man lykken med sig hele året (43); dette varsler 
lykke for huset, men det varsler modgang hvis den 
h0res mod nord (Voel 0Jylland; 44) - det hed 
(45): 

0stg0gen - tr0stg0gen 
sydg0gen - d0dsg0gen 
vestg0gen - bedstg0gen 
nordg0gen - sorgg0gen 

Sretter den sig på et hus og kukker, skalet lig f0res 
ud af det hus, inden året er omme (Stokkemarke; 
46). 
Antallet af dens kuk viste klokkeslettet (Haderslev 
0steramt; 28). 

13 Folk og fauna 

Ung e/skov illuslreret af 
Hans Tegner i Ho/bergs 
,.Diderich Menschen
Skra!k ". 
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