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Honen
Gallus domesticus

»Lille pige
der fodrer h~ns«.
Maleri af
H. A. Brendekilde.

Den f~rste
hane
i en dansk
ABC, 1591.

Navne, heraldik; historisk s. 95; r~gt og pleje 96;
diverse overtro 102; vars/er, orakler, spådom 105;
sagn 109; eventyr, fabler 111; stemmetydninger
112; skik 115; b~rneleg 117; gåder 118; anvendelse
af kropsde/e 120; ordsprog, talemåder, mundheld
121; prosa og poesi J26.
H~ne frellesgermansk, reldste dansk h0nre, oldnordisk hrena, aflydsform af hane, oldn. (flertal)
hoensn; ung h0ne: h~nnike fra plattysk 'lille h0ne'.
Persontilnavn 1400-t (1). lndgår i stednavne: Henneberg 'H0neborg' 1369ff Vejle a. , H0nsinge 137O8Off Holbrek a., H0nskov 1419ff (fra 1700-t også
kaldt Kokborg) Vejle a., H0nborg 1641ff Ujt s.
Åbenrå a., H0nsepoldene 1675ff SSams0 sml. H0nepold 0.f. Sams0 (2), H0nsebjerg og H0nsehaven
1682ff Svendborg a., H0nehoved 1683ff Hviding
s. , T0nder Nr. amt, H0neballe 1683, 1793 Sams0,
H0nehalsen 1691ff en grund i lsefjorden, H0nebjerg 17O4ff Åbenrå a., H0nseh0j 1722ff og H0nsetoft 1771ff Egen s. S0nderborg a., H0nsekrer
1788ff Vonsbrek, Haderslev 0.amt, H0neborg
(gård) 1857ff Arrild s. T0nder Nr. amt, i nrerheden
gården Kokkenborg 1857ff (3). - Store sten: h~nen
eller den haglede h~ne ved 0en Hjelm (4); Bornholm: reggeh~nen 1761ff ved Allinge, stor sten omgivet af mange mindre; h~nen 0. Larsker s., kyllingeh~nen smst., kyllingeh~nen s.f. Åkirkeby,
klippeblok med omliggende mindre sten, syd derfor hanen (5).
Gårdh~ne (6); kreltringesproget: gal/in (h0ne og
hane) (7); meget lavbenet, vraltende h0ne: lutteh~ne Fyn , Falster, Lolland , rulte Falster, Lolland
(8); dvrergh0ne: gineh~ne Rynkeby, stenbroh~ne,
Grete og Greteh~ne VSjrelland. Fej0 (9); rugelysten h0ne og kyllingh0ne: klukh~ne reldre nydansk
d.s. , skrukh~ne reldre nydansk d.s., af indoeuropreiske ord, som efte rligner fuglens hrese lyde, h0nen skrukker, den er skruk (10), i b0rneremser:
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kluklib0n (11), skrukketeb0ne, skrukkefallereja
m.fl. (12).
Kalde- og krelenavne: butte Sams0 (13), killen Anholt (14), kuluk Brande, kylle o. 1700ft, alm. (15),
kyly, kylyk MJyUand, kyp Stryn0, Birkholm, plup
MJylland (Sejling), pul Fyn (16), pull<.e Viskum o.
1825, pulle Jylland, Anholt (17), put, putte reldre
nydansk d.s., alm. (18), pylle Fyn (19), pyta Bornholm (20), tip, tippe NJylland (Agger), Sams0,
.tEr0, tup Jylland, Tun0, Sams0 (21); fru skrabeklo
1741 (22).
Hane frellesgermansk, oldnordisk og frer0sk hani,
gammeldansk hanre; af germansk hanen 'sanger'
og h0rende til indoeuropreisk kan 'synge, klinge' ,
latin cantare 'synge, spille', oprindelig betydning
'den syngende [i morgengry]' (23).
Persontilnavn 1300-1400-t (24). Forled i stednavne: Hanebal 1300-t Hedensted s. Vejle a., Hanebjerg 1551ff NSjrelland (af fuglenavnet eller det
reldre danske personnavn Hani), Hanehoved 171687 Vejle a., Hanebjerg l 791ff Hoptrup s. S0nderjylland, måske i Hanebjerg (gravh0j) 1775ff, (nu
Hanbjerg) 0. L0gum s. (25), sml. s. 110.
Gårdhane 1700-t ff (26), kykli-, kyklehane 1700-t
(27), kukkehane Falster o. 1850, den kukkede =
galede (28) jf. kruk Skagen 1787 (29); htnsefugl,
htnsekokfugl Sams0 (30), sultan (den holder harem) kaldt således af bl.a. St. St. Blicber (31),
Hans Holbrekegnen (32).
Kastreret hane til opfedning: kapun reldre dansk
d.s. , af latin capo; kastreret h0ne til opfedning:
pulard af fransk poule 'h0ne' .
Kok Jylland og Fyn, frellesgerrnansk, gammeldansk d.s. , oldnordisk kokr, oldengelsk coc, formentlig et lydord efterlignende h0nens stemme
(33). lndgår i stednavne: Kokholm 1467ff Ringk0bing a., Kokm0lle 1492-1844 Uth s. Vejle a., Kokholm 1496-1596 Vesterb0lle s. Viborg a., Kokholm
1597ff Nr. Nissum s. Ringk0bing a., Kokborg
1664ff Hvirring s. Århus a., Kokbave 1704ff mange
lokaliteter i S0nderjylland, Kokflyhede l 704ff
(1912 Kokfaldhede) Nr. Ugum s. T0nder Nr. amt,
Kokkenborg 1706ff Langetved S0nderjylland,
Kokholm 1716-88 Vonsild s. Vejle a., Kokhave
1770-91 Hellevad s. Als, Kokkemålene 1794 Lunde s. Svendborg a (34).
Kylling frellesnordisk, gammeldansk kyclyng, kykling, oldnordisk kjuklingr 'gresling'; h0rer til germansk keuka 'lille klump', fra formindskelsesformen keuk-ina fik plattysk kiiken ; nogle sprogforskere mener, at kylling er en formindskelsesform
af kok ' hane' (35); frer0sk: kjuklingur.
Personnavn (Kykling) 1300-t ff (36) ; i stednavnene
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Kyllingkrog 1682-1785 Egense s. SFyn og Kyllingetoften 1786 Kvrerndrup s. SFyn ; en klippeblok i
Bodilsker s. Bornholm kaldes kyllingeklippen (37).
Vibber Falster (38), kreltringesproget: kykkes (39).
Kaldenavne: jep S0nderjylland (Ujt), kylle(r),
ktlle(r) Falster (40), lyk Himmerland, pip, pulle,
pylle (41).
Kalkmalerier: Kirkerup kirke o. 1350 (h0ns i
Noahs ark). 0stofte o. 1400 (hane og h0ne i skabelsesscene), Vinderslev o. 1480 (landsknregt som
brovtende hane), Voldby o. 1520 (kronet hane)
(42).
Heraldik: bane i sigil 1300-t for aldelsmanden Johannes Hanyngh (Haning), tre haner i Viborgbispen Jakob's våben 1300-t, hane i våben for jysk
uradelsslregt 1365, for ridder på Kalundborg slot
(nrevnt 1416) , tre banehoveder og hanefjer for jysk
uradelsslregt 1509, 1656, to haner for Henrik Glob
af Klingstrup 1554, fire haner for Erik Munk (d.
1594) (43).
Hane i Hanherreds våben, r0d hane i Elbo berredsvåben, begge kendt fra 1584, sort hane i Hindborg herredsvåben, galende hane på lilje i Brovst
kommunevåben 1969ff, taget fra 0Hanherreds
segl i 1500-t, ligeså i Fjerritslev kommunevåben
1972ff - hanen symboliserer selvbevidsthed, optimisme, tro på fremtiden; vejrhane i Albertslund
kommunevåben 1973ff, hane i Vissenbjerg kommunevåben 1984ff, en helligkilde der har navn efter helgenen St. Vitus, hvis attribut er en hane
(44).
To haner er afbildet på m0nt (halvbrakteat) slået
0. 940-60.
LITTERATUR: (1) 314 2.1,501; (2) 178b tb. 238;
(3) 130 l, 16, 81; 4172; 565,130; 6173,327; 7 329;
871,125; 15 143; 362 1,58; 237b 1,149 ; (4) 178b tb.
238; 390g 13; (5) 244d 2, 11; 13010, 103,105,531;
633b 181; (6) 357 189; (7) 644 12,1889,74; (8) 331;
(9) 331; 71c 296; (10) 547 19,975f; 505 342; (11)
688 4,163 ; (12) 178b 1,750; (13) 644 5,1886,46;
(14) 390d 128; (15) 467 K48; 588 33; (16) 177
upag. , (17) 461 70; 390d 128; 476b 109; 172 3,152;
(18) 505 300; 547 17,170 ; 242b 102; 667 69; (19)
588 44; (20) 173 263; (21) 180 351f; 360; 331 ; 178b
3,895; 644 5,46; (22) 696b upag.; (23) 505 146; (24)
314 2. 1,408f; (25) 130 2, 104 sml. 94; 3 18; 4 55; 6
131f; 8 45f; (26) 547 6,561(1784ff); (27) 467 K234;
(28) 242b 101; (29) 535 376; (30) 172b 2,138; (31)
71b 61; (32) 331; (33) 314 2.1, 591-93; (34) 130 3,
79; 4 553; 5 449; 6 59,86,112,187; 8 12; 9104; 12
217; 15 144; 17.1 36,90; (35) 505 216; (36) 314 2.1,
636; (37) 130 10, 435; 15 57,172; (38) 644 7,53;

(39) 644 12,1889,75; (40) 242b 102; 667 69; (41)
180 352; (42) 626 90,234,334,336; (43) 558 45; 606c
72; 3 120, 126, 300,474; (44) 690 49,51,53f; 3c 72,
78.
HISTORISK

Tamh0nen kom til landet i romersk jernalder (Kristi f0dsel-400 e.Kr.), dens knogler er fundet i bopladser, gravh0je og gravurner, formentlig blev ofrede h0ns brrendt på bålet tillige med liget; i en
grav fra folkevandringstiden lå knogler omdannet
til redskaber (1). H0nsene var små, svarende til
eller lidt st0rre end tamformen jungleh0nen i
S0Asien (2).
Kogeb0ger fra o. 1300 har fjorten opskrifter med
h0ns i forskellig tilberedning (3).
H0ns og reg var i tidlig middelalder og senere en
almindelig skatte- og landgildeydelse. Der findes i
Valdemar II's jordebog (1200-t) en fortegnelse
over, hvad b0nderne skal levere til kongens og
hans folges underhold, når han bes0ger egnen; for
to d0gn gav et herred bl.a. 360 h0ns og 180 gres. Til
Sams0s ärlige skatteydelse h0rte 200 h0ns og 100
gres. To-fire h0ns udgjorde i 1300-t regelmressigt en
del af landgildeydelsen.
Til en jagt, som Frederik Il holdt 6. juli 1558, skulle til forplejningen skaffes bl.a. 3.000 h0ns, 950
lam og 100 okser (3a).
På Frederiksborg slot blev i 1582 brugt 3.691 par
h0ns og i landgilde modtoges 1.973 par, for solgt
skov 520 par, dertil 243 andre par, samt ikke frerre
end 76.800 reg; 1599 var forbruget af h0ns »kun«
2.978 par, men 108.240 reg. Det fremgår heraf, at
datidens b0nder må have haft et stort h0nsehold.
Til Kronborg len blev i 1710 svaret bl.a. 2.202 h0ns
og 8.440 reg (4).
H0nsene måtte for udskiftningen ikke gå frit , når
der var korn i vangene, og vingerne skulle vrere
strekkede så de ikke kunne flyve derud. I en vedtregt 1742 for VHanherred anfores: »H0ns, som
går i anden mands korn og g0r skade og de derfor
bliver slået ihjel, regnes ikke for noget imod den
skade de g0r [og] som h0nsenes ejer endog b0r
betale« (5).
I den gamle majvise sang man (6):

Valby fik 1721 privilegium på at opk0be bl.a. fjerkrre og reg på Sjrelland til salg på Gammeltorv i
K0benhavn (7a).
»Valbyernes h0nsekrremmeri er meget betydeligt
og har en srerlig interesse. I bondebyen Valby beliggende tret ved Frederiksberg gives 16 gårdmrend
og 120 husmrend. Ikke gårdmrendene, kun husmrendene i byen befatter sig med handel med
småkreaturer ... Antallet af de egentlige såkaldte
h0nsekrremmere regnes at vrere 64, de andre har
en lille indskrrenket handel med en kurv reg og
h0rer til de fattigste. De sidste dyre år har sat h0nsekrremmerne meget tilbage, da både de n0dvendige levnedsmidler og fourage til deres heste har vreret så dyre, at ikke få var n0dt til at srelge deres
heste og vogne« (1803; 8). »Ved S0nders0 i Lunde
herred [NFyn] holdes årlig et lille såkaldt h0nsemarked på samme dag som september marked i
Bogense. Egnens beboere samles da med de fjerkreaturer de kan srelge, og Odenses beboere samt
markedsfolkene på hjemvejen fra Bogense g0r her
indk0b« (1843 ; 9).

Lad h0nen give reg på fad ,
h0r det, som vi bede!
Til pandekage og reggemad,
vrer os alle en nådig Gud med glrede !

H0nsene h0rte til de uundvrerlige, men også foragtede husdyr, der selv måtte bjrerge nresten al f0den
og derfor ofte gjorde skade i haver og marker.
Gårde og husmandssteder holdt sjreldent flere end
n0dvendigt til husholdningens forsyning med reg og
k0d. Men fra 1864 begyndte eksporten af reg til
England, og fra o. 1870 kunne h0nseavlen notere
den hurtigste udvikling inden for vort husdyrbrug.
Den f0rste optrelling i 1888 gav 4.592.000 h0ns,
baner og kyllinger. 1903 var tallet steget til
11.555.000 med den st0rste fremgang på 0erne og
isrer Fyn; 1914 fandtes 15 mio. i godt 300.000 besretninger, 1929 20 mio. , 1933 kulminerede antallet
med 33.3 mio. , under krigen faldt det strerkt til 11
mio. i 1942, steg atter jrevnt til 19 mio. i 1947, 24.5
mio. i 1950, siden faldt det til 17.155.000 i 1959, i
1980'erne svingede det omkring 14 mio.
Hele produktionsm0nsteret er rendret. Tiåret
1929-39 0gedes bestanden med ca. 60 % ; 1929 var
der 370.000 baner, 1939 kun halvdelen fordi st0rsteparten af h0nseavlen nu producerede konsumreg, og i sådanne besretninger findes få eller ingen
baner. Mens der forhen blev holdt h0ns på nresten
alle landejendomme, er der nu kun h0ns på hver
fjerde, d.v.s. ca. 30.000 brug, af hvilke 28.000 har
under 100 og stort set kun producerer til eget forbrug.
t'Egeksporten var siden 1864 stejlt stigende:

Om tamh0nsene skrives 1796 (7): >>Den mangfoldige nytte de g0r os alle fra monarkernes slotte til
indsiddernes hytter«.

1867
1877
1881

0.045 mio.
0.944 mio.
1.800 mio.

snese
snese
snese
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1888 4.500 mio.
1895 7.800 mio.
1914 21.500 mio.
1920 27.200 mio.
1931 48.700 mio.

snese
snese
snese
snese
snese

1895 oprettedes Dansk Andels !Eg-Eksport, der
1910 havde 54.000 leverand0rer, over halvdelen
husmrend med knap 2 tdr. land jord. I l0bet af et
halvt århundrede (1881-1931) blev eksporten over
27 gange så stor, og 1932-40 steg den til 76 mio.
snese. I adskillige år f0r anden verdenskrig var
h(llnsereg vor trediest0rste eksportartikel - i forhold
til areal og befolkning havde intet andet land en så
stor regudforsel. Den er siden gået meget ned, mest
fordi markedeme og isrer England fik egen regproduktion.
2.7 mio. h0ns i 1888 lagde 11 mio. kg reg, i 1978
producerede 4,7 mio. h0ns 3.2 gange mere, nemlig
70.8 mio. kg. Den gennemsnitlige ärlige ydelse pr.
h0ne anslås til 230 reg imod tidligere kun 80-100.
Ca. 80 % af konsumreggene produceres i ca. 400
besretninger, en trediedel i ca. 40 »regfabrikker«
med hver 20.000 og flere h0ns (10).

I middelalderen og til midten af forrige århundrede
spillede h0nseavlen som nrevnt en meget beskeden
land0konomisk rolle. Vore landh0ns var i h(llj grad
et blandingsprodukt med vidt forskellige farver:
sorte, hvide, brune, r0de, gule, grå, sprettede
o.s. v. I nogle egne fandtes srerprregede typer, halel0se, med top og dobbelt kam, og på Fyn fandtes
en meget lavbenet med ejendommelig vraltende
gang (sml. s. 93).
De hjemlige h0nseracer honorerede ikke de krav,
der måtte stilles til en rationel h0nseavl, og 1855-80
indf0rtes udenlandske racer, som lagde flere, st0rre og tonede reg, således franske, fra o. 1875 italienske og spanske (Minorka), af hvilke dog kun de
to sidste kunne akklimatisere sig. Hvide og brune
italienere udgjorde i 1945 to trediedele af vor h0nsebestand. Senere kom fra England den lyse Sussex og amerikanske racer som Plymouth Rocks ,
Wyandottes og Rhode Islands, navnlig den sidstnrevnte race fik stor udbredelse. 0. 1880 begyndte
man at fremavle en bedre dansk landrace (11).
LITTERATUR: (1) 128 367; 274 54; 381 8; (2)
493 1976, 154 ; 530 261; (3) 272 197-99, 218-20; 398
4,388f ; (3a) 213 2,307; (4) 108 65f; 341 ll ; (5) 381
26; (6) 688 1, 149; 1911965-67, 96 (o. 1775); 219 9,
1936, 154 og 10, 1937, 48; (7) 184 8, 802; (7a) 321
139 ; (8) 44 2,469; sml. 496b 160f; (9) 303 337 ; (10)
409 1897,103 ; 95 14; 702 1933,35; 381 66f; 34114f;
310 26; (11) 409 1897 , 103 ; 702 1933,33ff; 348 12f.
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Rlc!GTOG PLEJE

I reldre tid var h0nsene nrermest genstand for vann!!gt. Man betragtede dem som et n0dvendigt onde. En alm. gård holdt ti-tolv h0ns og en hane,
st0rre gårde havde 20-30 h(llns, der det meste af
året strejfede omkring for at finde f0den på m(llddingen samt i affald fra k0kken og trerskelo. De
altid sultne h0ns forgreb sig ofte på haver og kommarker, hvilket resulterede i nabostridigheder:
»krellingetrrette og h0nsetrrette er noget ubehageLigt noget«, »der er ingen ting dårligere end at
komme i h0nsetrrette med sine naboer« (Vendsyssel, VHanherred; 1). Eller som man sagde på Fyn
(2): den gård, som har mange h0ns og mange kvinder skal snart blive let at l0be med.
»Bonden er vred på h0nsene, og karlene bander
dem. Men husmoderen holder sin hånd over dem,
og hendes vilje rrekker lrengst. Hun bekymrer sig
ikke om ordsproget 'mange h0ns og mange d(lltre
g0r en arm bonde', men ved når det kniber at forsone manden med e n rigtig velsmagende reggekage, og den kan en vesterbo-bondekone lave som
ingen anden i hele verden« (o. 1860; 3).
Man mente, at »h0ns skal arbejde for f0den , ellers
bliver de dovne« (4), fjerkrreb0ger fremhrevede
visse typer som »gode ivrige foders0gere«. De frerreste rettede sig efter pastor Gerners formaning i
1670 (5):
Giv (i januar] h0nsene noget riste! br0d,
giv dem stegte rerter,
så får du reg udi dit sk0d
til vinm6s og til trerter
(vinm6s = gr(lld tilsat vin). Om vinteren fristede
h0nsene en ynkelig tilvrerelse og havde knap krrefter nok til at overleve fjerfreldningen, de fleste reg
blev lagt om foråret og sommeren. I jordfrellesskabets tid åbnede hver gårdmand om morgenen sin
port og lod fjerkrreet drive ud på gaden, hvor de i
trug fik lidt af det dyre foderkorn, men ellers måtte
de klare sig som de kunne. Land0konomen Begtrup skrev o. 1800 (6): »Mangt et korn, der ellers
aldrig kom til nytte, sanker de omhyggeligt, de tager lidt hos svinene, skraber lidt i m0gdyngen og
tager om sommeren endog til takke med et grresstrå og lidt byg. Kun i min toft, mens der står korn ,
i min have samt i stalden skulle jeg frabede mig
deres bes0g. Gården og h0nsehuset må de forblive
i, de 0vrige steder må lukkes, og får de vane for
haven eller toften gives et skud l(llst krudt i tide, da
de har frygt for et sådant dygtigt skrald, isrer hvis
de ikke ser den , der l0sner skuddet.«
»H0nsene flyver uhindrede op på lofterne, hvor de
med deres bestandige skraben kaster de forskellige

