katte; man må ikke spise dens k0d, så bliver man
sindssyg (2).
Har man en r0d hane kommer der ingen hugorme
til gården (3).
Galer en h0ne som en hane er den blevet for fed og
lregger ingen reg (1648; 4), så er den almindeligvis
for gammel (1796; 1) , og så skal man hugge hovedet af den , da den nu er godt fed (5); hanekyllinger
er stegefrerdige når de begynder at gale (3), sml. s.
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Når h0nen stikker nrebbet i vejret efter at have
drukket vand , takker den for mad (0lgod; 6).
H0nens niende reg er det st0rste, den lregger det år
(7). Et reg fundet udenfor h0nsehuset må ikke tages op og skal brrendes (Roskildeegnen; 8).
D er må ikke hrenge t0j ude juleaften, så får man
uheld med kyllinger og rellinger (Lolland; 9); går
noge t rundt i julen bliver nreste års kyllinger »navleunger« (10).
LITTERATUR: (1) 184 8,807-09 sml. 718
3,1793,198; (2) 644 7,1887, 54 og 8,117; 390e tb.
1,109 ; 1311904/28:474, 292 (1884); (3) 390 6,258;
(4) 748 29; (5) 390e tb. 1,110 ; (6) 1311904/28:2615
(1885); (7) 428 nr. 15,1927; (8) 191 1955-59,23f ;
(9) 363 141 sml. 153 ; (10) 390e 4,102.
DrvERSE OVERTRO

»Om nogen bides af en hugorm: tag fjer af en hane, som sidder ved rumpen , og hold den ovenfor
giften, den trrekker det alt sammen [ud), men hanen d0r« (1).
Hvis man langfredag morgen vejer sine h0ns i en
srek over sko rstensvarmen og ikke ser efter, hvor
meget de vejer, tages de ikke af h0gen (2). En
kone i Lindknud havde altid et lille rundt »h0gens
br0d« af surdej liggende på en k0kkenhylde ; fik
hun 0je på en h0g, skyndte hun sig at vende br0det
og sige »h0gens br0d«, så kunne rovfuglen ikke
tages hendes h0ns; faldt br0det på gulvet mistede
det denne kraft (3).
Skarnsfolk kunne sidde hjemme og klippe andre
folks h0ns, så de ikke kunne lregge reg. Lod man
h0nsene gå ude efter solnedgang, risikerede man,
at de blev klippet. En kone, der forstod kunste n,
stod i sin d0r og klippede hele byens h0ns (Fyn; 4).
Der blev i svingfjerene klippet forskellige hak genne m strålerne ind mod skaftet, så fjeren mere og
mindre kom tiJ at ligne en savklinge. Forhekselsen
kunne ophreves, når man udenfor porten svingede
den klippede h0ne tre gange rundt i fandens navn,
eller man kunne »klippe den tilbage«, »klippe den
igen« ved at fjerne hakkene og brrende de afklippede fjer - heksen fik da et ligesom solskoldet ansigt
og var afsl0ret (5).
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»Når dynerne er stoppet med h0nsefjer tror almuen, at den syge vil Iide en langsom d0d« (1740; 6);
»af overtro ligger den fattige sin hele levetid hellere på stråsrekke end på h0nsefjers puder« (NSjrella nd 1798; 7); man sagde »på h0nsefjer er det ondt
at slippe«, når hovedpuden under en d0ende var
fyldt med h0nsefjer, og han ikke kunne d0 for puden var fjernet (1857; 8).
Det var, tilsyneladende isrer på Sjrelland, en udbredt tro , og derfor blev disse fjer kastet på m0ddingen (9) , endnu 1887 fandtes folk på Sams0, der
af den grund ikke turde bruge h0nsefjer (10) . Når
nogen var ved at d0 blev spurgt: han (hun) ligger
vel ikke på h0nsefjer ? (Lres0; 11); man trak for en
sikkerheds skyld altid hovedpuden fra den d0ende,
for der kunne vrere h0nsefjer i den (01sted; 12).
»De gamle på Agers0 fortreUer om, hvordan de
som stod ved d0dslejet stilfrerdigt trak den pude,
hvori der var h0nsefjer, bort under den d0ende ,
hvem de ville vise en sidste krerlighedsgerning«
(13). En kvinde lå meget syg og kunne ikke d0,
fordi dyne og hovedpude var stoppet med h0nsefjer ; de pår0rende lånte da nogle sengeklreder i
byen, og så d0de hun (14). I en tilsvarende situatio n fik man under et påskud puden byttet med en
anden , »da det var sket , drog den syge et suk og
d0de; den bortfjernede pude blev straks unders0gt
og det viste sig, at den var stoppet med h0nsefjer,
så det var ikke så underligt, at hun ikke kunne d0
med den unde r hovedet« (15).
Det hed sig på Falster, at man ikke kunne falde i
s0vn, hvis der var h0nsefjer i senget0jet (16).
En kone , der ikke kunne d0 fordi hun havde vreret
en sto r synder, fik en sort hane i sengen, og nu
d0de hun (Lej rskov S0nderjylland ; 17).
Under h0nens vinger sad de såkaldte urofjer, der
var lange som vingefjerene men ikke h0 rte til vingerne (18); på NFyn s0rgede en god mor altid for,
at der ikke kom urofjer i dynerne til b0rnenes brudeudstyr (19).
Når hanen har parret sig med h0nen, ryster (skudrer) hun sig; e n fjer taget af h0nen, for hun g0r
de t, srettes over en d0r elle r lregges på trerskelen passeres den af en pige, som har mistel sin m0dom,
ryster hun sig ligesom h0nen ; man kunne på samme måde opklare , o m en kone var gravid, og afsl0re en heks eller l0nhore (20). »Vor nabo havde en
pige, som de havde lidt mistanke om lå i med en
karl. De fik fat i en sådan fjer, det er nu slet ikke så
nemt, og satte den op i tagskregget over k0kkend0ren, hvor pigen skulle gå ind, når hun kom fra
malkningen. De lagde sig på lur, og rigtigt som de
havde trenkt skudrede hun , da hun kom under fjeren, og det så mrelken fl0j ovenud af strippen hun
gik med« (Hoven SVJylland ; 21).

Man troede, at en ildebrand kunne slukkes når
man f0rst kastede en håndfuld jord taget ved ens
fod og derefter en r0d hane ind i flammeme
(1621ff; 22). Denne tro skal have va:ret almindelig
på VSja:lland (23); om en pra:st på Om0 blev fortalt, at han kastede en levende hane ind i et bra:ndende hus og således forhindrede fremtidige ildebrande på 0en (24).
La:gges en hanefod under en sovendes hoved kan
han ikke vågne (25); ligger under kvindes hoved en
hanes lever og en seddel med hendes navn besvarer hun alle sp0rgsmål (26).
»At få ja når man bejler. Tag noget blod fra en sort
h0ne, der ingen hvide fjer har på sig, og skriv med
blodet dit navn i din hånd og hendes navn og ra:k
hende din hånd, så får du ja« (27).
Der findes en sten i en treårig kapun , med den sten
i munden bliver man ikke t0rstig. »Kommer en
mand til strid, som har mistel sine fa:dres land, g0r
den ham· sta:rk og den kone han elsker hjertelig
ka:r. Den er også god for konen som vil, at hendes
husbond har kende ka:r«. Med denne sten bundet
om halsen besejrer hanen alle andre haner (1400-t;
28).
Ba:rer man en hanes h0jre fod på sig, bliver man
ven med alle sine uvenner; at 0dela:gge ka:rlighed:
to fjer af to hanekyllinger taget, mens de slås, kastes i fandens navn mod parteme (29).
En hvid hanes kam bra:ndes til aske, den drysses i
0jnene og man ser, hvem der stjal fra en (fynsk
cyprianus 1761 ; 30). Et a:g lagt af en kulsort h0ne
onsdag eller ska:rtorsdag la:gges i fondens navn i et
kranium he ntet på kirkegården mellem kl. 11 og 12
nat ; efter ni dage findes i a:gget en sten, som hvis
den ba:res g0r usynlig (29).
En h0nnikes f0rste a:g slås itu, af de figurer der
danner sig i det kan man se, hvem der vil m0de en i
årets 10b (31).
Kommer en h0ne til at drikke vand af en a:ggeskal
vil et skib forlise - andre siger at den som spiste
a:gget får hovedpine (22).
Når h0nsene klukker advarer de mod noget ondt,
der er i vente (32). Skriger en h0ne ofte, må den
slagtes, da den skriger noget ondt til huset (3).
Begynder en h0ne at gale eller at parre sig som en
hane skal den straks aflives, for »den galer til ulykke«., der d0r en i huset den h0rer til, den sa:tter
splid mellem a:gtefolk (33), hver gang galer den en
krone ud af huset (Stevns; 34), to eller fire skilling
ud af gården (34a), tre mark ud af ejerens pung
(M0n; 35), ellers kan man let komme til at betale
tre mark i mulkt (Falster; 36):

når h0nen for sin hane galer
og konen f0rend manden taler,
h0nen straks på spiddet jag
og kvinden giv et godt mundslag
Peder Syv 1682 (37); sml. s. 106.
Man må ikke se på, at hanen parrer sig med en
h0ne, og langt mindre se på den efter at den er gået
fra h0nen og hun endnu ikke er kommet »i orden«;
en mand, som forsynder sig mod det, drukner på
havet (Bog0; 38). Når to haner slås, må man ikke
skille dem , så får man månesygen (Darum S0nderjylland; 39).
Den der er slem til at jage efter h0ns får uvejr på
sin bryllupsdag (Hjam0; 40). Det giver uheld at
tage a:g ind eller sa:lge dem efter solnedgang, og at
en kylling d0r i hånden på en (41); der er ni ulykker i et tilfa:ldigt fundet h0nsea:g (42).
Flyver en gulbenet h0ne over en gravid kvinde , får
barnet gulsot (43).
Galer hanen til forskellige tider på dagen er den
forhekset og skal sm0res med ska:versalve (44).
Hanegal om aftenen betyder, at der er et sp0gelse i
huset (SFyn; 45) ; galer hanen ved midnatstid går
de fredl0se over et markskel (Lundby SSja:lland;
46), så kommer en ildebrand (0M0n;47).
For mange år siden drunkede to ma:nd i Limfjorden, den ene blev fundet kort efter, den anden
blev forgreves efters0gt. Da fandt man på at tage
en hane med i båden, »når de var over liget ville
hanen gale; det pr0vede de og fandt liget der, hvor
hanen galede« (48).
Bliver gårdens h0ns syge skal en h0ne graves levende ned foran h0nsehuset (38). En gård ved
Kerteminde havde uheld med besa:tningen og meget kva:g d0de , en klog mand tilrådede at grave en
levende sort h0ne ned i porten, som kva:get blev
drevet igennem (49). Når noget af besretningen på
en gård er sygt eller der er uheld ved gården, skal
man bra:kke stenbroen op udenfor indk0rslen, grave et hul og la:gge en levende h0ne i det, derefter
la:gges stenbroen på plads, og »uheldet ved gården
skal da nok blive afl0st af held« (Kalundborg 1910;
50). En gårdmand i 0rby NSja:Uand, som havde
meget uheld med sin besa:tning, gravede en h0ne
levende ned ved gårdens fire hj0mer (50a). I et
nedbrudt stuehus fandt manet indpakket h0nsehoved stukket ind bag en loftbja:lke, sandsynligvis
som beskyttelse mod trolddom (51).
En heks kunne få naboemes h0ns til at la:gge a:ggene hos sig og på lang afstand trylle dem til sig; en
mand så dem komme rullende hen over sin mark
med retning mod hendes hus (52).
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De aftener i året, hvor heksene red ud til deres
sammenkomster, skulle de glinsende sorte h!llns
holdes indelukket, heksene valgte gerne de smukke h!llns som ridedyr (42). »Har nogen forgjort en
mands h!llns skal den, der led skade, hente lige så
mange majskorn hos gerningsmanden som han har
h0ns tilbage, og give hver af h0nsene et korn, så vil
der ikke ske disse h0ns nogen skade« (Lres!ll; 53).
En tjenestepige på Fyn skulle bver måned anbringe to sorte h0ns et bestemt sted i et markhegn,
ellers varder ikke til at vrere på gården (54).
Havde man et h0nnikereg på sig blev man synsk og
kunne skrertorsdag i kirken se, hvilke af sognets
kvinder der var hekse: de sad oppe ved alteret med
en spand, balje, sm0rkrerne, si eller malkeb!lltte på
hovedet (55). A::gget skulle en sort h!llnnike have
lagt samme dags morgen , brereren måtte ikke vrere
konfirmeret og skulle forlade kirken f!llr gudstjenesten var forbi, da heksene ville hrevne sig (56).
Man listede et sådant reg i lommen på en lille pige,
og i kirken sagde hun til moderen: se alle dem med
en strippe [malkeb!lltte] på hovedet - og se, bedstemor har også en på hovedet! (57). En karl lagde
regget i en drengs tomme, i kirken udbr!lld han: kan
du ikke se, der kommer vor mor [gårdens kone]
med en fl0deb0tte på hovedet! - så vidste karlen ,
at man ikke uden grund mistrenkte hende for at
vrere en heks. Men da drengen kom ud af kirken
gik han fra forstanden. - To karle, en dreng og en
gårdmandskone blev 1788 id0mt otte dages frengsel
på vand og br!lld: skrertorsdag havde de i Vemmelev kirke »for0vet en slags g!llgleri«, Lagt et h!llnnikereg i en drengs lomme og i kirken fået ham til at
udpege »fire kvindfolk siddende med baljer og gryder på hovederne« (58).
Når hanen har en vis alder - der nrevnes 3, 5, 7, 9,
12, 14, 18 og 20 år gammel - kan den lregge et reg,
og så d!llr den. Dette hanereg, heksereg (VFyn) eller troldreg beskrives som ganske lille, på st!llrrelse
med et lrerkereg, uden skal og blomme (eller uden
blomme). Man skulle brrende det , ellers lagde h!llnsene ikke flere reg (Bornholm; 59). »Finder manet
hanereg må man hverken se for meget på det eller
r!llre ved det , men skal tage det med en ildklemme
og straks kaste det i ilden« (NSjrelland; 60); det
skulle stiltiende kastes baglrens over hovedet op
over et hus (SFyn).
»Derhjemme kom vi sommetider råbende: 'mor,
mor, hanen har lagt et reg!' Det gav mor os ret i,
når hun så det var langt og smalt, men det var
farligt at spise og blev derfor smidt ud« (MSjrelland ; 61).
Et hanereg er if!lllge folketroen lagt af en hane,
deraf udruges en basilisk (o. 1700ff; 62); man sag104

de: det er bedre at drrebe regget end at basilisken
drreber dig (1735; 63). A::gget skulle lregges i et hut
boret i en bjrelke og en prop slås i, så at udyret ikke
kunne slippe ud ; nogle folk havde flere året sådant
hul i en m0rk krelder (Slesvig-Holsten; 64).
Basilisken drreber folk blot ved at se på dem, men
dyret d!llr hvis man holder et spejl hen foran det,
»så hresligt er det, at det ikke kan overleve at se sig
selv« (1820; 65); kaster det et blik på en, f!llr man
opdager dyret, d!llr man , men får man 0je på dyret
f!llrst, så d!llr det (66). Et menneske, som får det at
se, kan ikke leve og sygner helt hen.
A::gget lregges på et m0rkt sted , og dyret er så frelt
at alt revner hvad det ser på. »Et sådant dyr er en
gang udruget ved Salling sund« (67). Kommer regget til at ligge i en staldm0dding ruger g!lldningsvarmen det ud (det siges også, at en skrubtudse ruger
det ud i m!llddingen eller en krelder). Basilisken
s0ger straks til en br!llnd, og man må vogte sig for
at kigge ned i den, thi m!llder man dens blik forvandles man til sten. En kone ville trrekke vand op
af br0nden og styrtede d!lld om; »nu kom manden,
og da han så det l0b han ind og hentede et spejl og
holdt det, så basilisken så sig selv og d0de«. I andre
optegnelser kommer af regget en hanekylling, skrerer man dens sporer af og anbringer dem på dens
pande gror de ud som to horn (Horsensegnen); der
udruges en slange, krokodiJle eller skorpion, en
nisse (Viborgegnen), en djrevel som vil tage h!llnsene, og regget er ikke til at skelne fra rigtige h!llnsereg (Grynderup NJylland) (62).
Basilisken kommer frem af et h0nsereg, der har
ligget tre år i en t!llnde med gammelt 01 (0sl!lls Thy;
68). Det er en h!llnes allersidste reg - lregges det i
solen udklrekkes en stor orm med hoved i begge
ender eller et hanehoved i den ene ende og et h!llnsehoved i den anden (Ullerup S!llnderjylland; 69);
hvor man har en h0ne , som lregger et sådant reg,
sker der mange ulykker, som f0rst h0rer op, når
den er aflivet (SSlesvig; 70).
En h0jseriejer i Skensved ved K0ge havde 1951 en
helt hanelignende h!llne, der lagde flere reg end
normale h!llns (71).
Når b!llrn i 0Jylland legede »to mand frem for en
enke« og den som stod enke så sig tilbage, råbte
man: du g!llr kokreg! Et kokreg var i 0Jylland også
en lort, sort i den ene ende og hvid i den anden
(72).
S!llrger man for, at en h!llne som den f0rste går ind i
et nybygget hus, så vil alle ulykker ramme den og
ikke beboerne (73).
Nogle fiskere satte en h!llnes brystben indvendig i
båden, så kunne den ikke forlise (Kirkehelsinge;
74). Går man med »lykkebenet« (s. 108) i lommen

får man lykke (Vendsyssel ; 75).
Når en h0ne kommer h0jt til vejrs, bliver den
svimmel, derfor må en s0mand ikke spise dens
hjerte, så kan han ikke tåle at klatre i de h0je
master. - To små stumper halm lagt på en h0nes
bryst skal »forhekse« (hypnotisere) den, så den ikke kan r0re sig, for korset er fjemet (Bog0 o. 1870;
38) . Det hrevdes, at slår man en kridtstreg foran en
h0ne, der ligger på et bord og holdes for 0jnene
imens, bliver den i Oere minutter liggende som
hypnotiseret af stregen (76).
LITTERATUR: (1) 390n 143 ; (2) 390 4,157 ; (3)
178b 1,109f; (4) 604 40; 390/ 6.2,322; (5) 644
5,1886,207 og 11 ,205 sm1. 409 1884,217 ; (6) 574
XXVIII ; (7) 355 121; (8) 244b 110; (9) 366c
66,142; 239 217; 199b 33; 245 193; (10) 644 7,55;
(11) 172b 2,138 ; (12)13/ 1906/23:46 (1909) ; (13)
224 262; (14) 131 1906/23: 313 (1933) ; (15) 131
1906/23:491 (1909); (16) 242b 41; (17) 131 1904/
27:2663 (1887); {18) 644 5, 39 ; 178b 1,310 og tb.
144; (19) 604 533; (20) 366c 66; 644 11,1889,93;
131 1906/23:3148 (1945) , 1904/28:948 (1885); 259h
1,38 ; {21) 644 11 ,1889,93; (22) 365 5,414; 688c
33,39; {23) 131 1906/23:294; (24) 224 248; {25) 216
174; (26) 146 45; (27) 259h 2,108; (28) 272 226f;
390n 206 ; (29) 623 4,1872-73, 157f, 164; (30) 219
8,1936, 45 ; {31) 390e tb. 3,136; (32) 644 5,42; 390e
tb. 1,110; 644 3,158; 5 43; 7 54; (34) 552b 103;
(34a) 644 7,54; 366 199; (35) 1311906/30:333; (36)
426 1964, 58; (37) 676 105; (38) 366c 64f; (39) 131
1906/23:2694 {1885) ; (40) 1311904/27:2276 (1886);
(41) 42 nr. 15,1927; (42) 644 3,93,153; (43) 390/
4,630 ; (44) 644 7,54; (45) 1311906/23:1057 (1921)
sm1. 390/ 5,460; (46) 131 1904/27:589; (47) 331 ;
(48) 131 1906/23:1681 (1921) ; (49) 366 202 sml.
390/ 6.2, 314,482 (Sdr. Saltum) ; (50) 131 1906/
23:228; (50a) 711c 68; (51) 390/ 6.2, 228f; (52) 390/
6.2, 315,319 ; (53) 245 218; (54) 711/ 181; (55) 688
3,124; 711d 45; 711c 18,140; 496 33f; 537219f; 330
151 ; 644 10,1888,111; 481 2,51f; (56) 390/ 6.2, 63
sml. 65f; (57) 390/ 6.2,67 ; (58) 366 201; (59) 638
43; (60) 366 202 ; (61) 131 1906/23:425 (1934); (62)
467 H76 ; 644 3,1885,103; 5 36,112,123 ,156; 390 3,
81 ;4 61 ; 6 258; 7 54f; 9 6; 390/ 2, 226; 390g 2,144;
456 57f; 727 10,1940, 12; 172 2,187; 492
ll ,1894,169ff;746 70-79; (63) 451 2,594; (64) 468
237 ; 456 57f; (65)688 3,122f; (66) 1311904/27:2361
(1882) ; (67) 644 7, 162; (68) 131 1904/28:1321
(1892) sml. 891 ,296 ; (69) 31 1904/27:3243 (1884);
(70) 131 1906/23:3282 (1942); (71) 51 26/9 1951;
(72) 178b 2,253; (73) 644 8,177; 390 9 ,60; 767 2,57;
(74) 131 1906/23:294; (75) 131 1904/27:1173
(1882) ; (76) 172 2,202.

VARSLER , ORAKLER, SPÅDOM

Galer hanen ved indgangsd0ren, på trappestenen,
i forstuen, bryggerset kommer der uventede fremmede inden aften (1); den indbyder grester (2),
man siger : »vi får fremmede, kokken galer ind ad
d0ren« (3); når den galer og imens ser ind ad vinduet: »nu venter kokken fremmede« (4) ; andre
siger: »ti stille, din tossede kok , vi har ikke tid til at
have fremmede i dag!« (5) eller: er det en ven, · så
gal igen, · er det en fjend' · så hold kun ind' ! (S0nderjylland; 6).
Galer hanen på en usredvanlig tid på dagen , isrer
nrer stued0ren, skal der ses efter 01t0nden, thi da
kommer der grester, og Iige så mange h0ns han har
hos sig, lige så mange fremmede kommer der
(1734; Jylland; 7).
Der kommer fremmede hvis den galer tre gange i
trrek (0Jylland, NSjrelland; 8), om eftermiddagen
(SSlesvig; 9), s0ndag formiddag (VJylland ; 10);
galer den i middagsstunden kommer en, man gerne
vil se (Kirkehelsinge; 11). Galer hanen i forstuen
eller ved bagd0ren, får pigeme fremmede (12);
vender den hovedet mod stued0ren kommer der
velkomne grester (ueborg S0nderjylland; 13); gresteme kommer fra den side, halen vender imod, og
jo nrermere stued0ren den galer, desto mere bekendte er de (K0benhavn, H0rsholm; 14). Sidder
hanen på en halvd0r og galer med nrebbet vendt ud
af huset, betyder det glade grester (Bornholm; 15).
Galer den ved hovedd0ren, kan der ventes fine
fremmede - men tiggere hvis det er ved bag- eller
bryggersd0ren (SJylland; 16).
To haner som slås varsler damefremmede (S0sum
NSjrelland; 17).
Galer hanen på usredvanlige tider om aftenen eller
natten, da skal man straks f01e på dens f0dder. Er
de kolde, kommer der snart Jig af gården (1734;
18). Der d0r snart en i huset, hvis hanen galer
oftere end den plejer (Djursland; 19), eller den
galer f0r solnedgang, Iige f0r eller efter midnat
(NJylJand, VFyn, NVSjrelland; 20), eller om natten samtidig med at en hund tuder (Sjrelland ; 21),
eller den flyver op på en vogn og galer (22); sidder
den på en halvd0r og galer med nrebbet ind mod
huset, skal husbonden snart d0 (Bornholm ; 15).
Når hanen galer om aftenen, betyder det ulykke
(23); galer den efter at have sat sig, d. v.s. f0r kl. 12
nat, kaldes det et vildgal, som varsler ulykke (Oppe-Sundby ; 24).
Hvor en hane galede om natten mente man, at
»den r0de hane« snart ville gale samme sted
(VM0n ; 25). Det varsler gårdens brand, at hanen
galer i utide, eller hvis den galer på rygningen eller
en hanebjrelke (26) og f0r midnat (27).
105

En h0ne kan begynde at udst0de nogle klynk, der
har nogen lighed med en hanes galen; det h0res
isrer om dagen, undertiden om natten, og der varsler en ulykke eller at der snart sker et d0dsfaJd i
familien (28).
Begynder en h0ne at gaJe, forestår der en ulykke ,
som kan afvrerges ved at haJshugge h0nen (1860ff;
29); den »galer til lig« (NVSjrelland; 30), sml. s.
103.
»En kone jeg kender h0rte en h0ne gale og gav
straks ordre til , at den skulle drrebes, og ingen på
gården måtte spise k0det, den blev givet vrek. Jeg
har set en karl 10be hen for at holde en h0ne på
nrebbet , da den galede, og da jeg spurgte hvorfor,
svarede han , at husmoderen ikke måtte h0re det«
(R0snres; 31). I 0stjylland sagde man : hvis en h0ne gaJer, d0r enten »koen i klåven eller manden i
stäven« = koen i b0jlen i båsen eller manden i
stuen (32). De gamle sagde at »galende h0ne er
ikke god, elsk den og hadden ikke«. Hans J0rgensen i Brundby påstår, at de havde en galende h0ne,
da hans far d0de , og siden, da to af konens fretre
d0de (33). Aten h0ne galer er et meget o ndt varsel. De havde en galende h0ne både hos Thomas
Yding og J0rgen Je nsen her i Elbrek, og begge steder d0de en ko (18).
En dag kom fremmede k0rende til gården, og hestene blev sat på stald ved siden af en toårig plag.
Noget efter kom karlen over gårdspladsen, og da
han passerede m0ddingen gav en h0ne sig til at
gale. »Hvad mon der nu skal ske?« trenkte han.
H an var nreppe kommet ind i stalden for ulykken
skete. Plaggen var kr0bet under spilbommen for at
komme ind til de fremmede heste, og dens brede
lredergrime var gledet ned over nreseborene og
havde kvalt den (Bornholm ; 34).
Når en h0ne råber, kommer der spektakel i huse t
(35); gater e n h0ne tager konen magten fra manden (36), gården skal brrende (Odsherred; 37) eller
det betyder, at h0nen snart vil blive forreret til et
bryllup (Veders0; 18).
Kagler h0ns på ranen (strenger i h0nsehuset] skal
de snart slagtes til begravelse (38) ; kagler de efter
at de har sat sig til natten sker snart et d0dsfald i
huset (0J ylland ; 39); kagler de efter klokken syv
(19) d0r snart en af familien (18).
Ser man en h0ne slrebe med et langt strå o m benene elle r over ryggen, vil man snart sp0rge lig i den
nrermeste familie ( 40); ligeså hvis den med nrebbet
slynger et strå over sin ryg (VLolland; 41); hrenger
strået på dens h0jre side, d0r en mand - på venstre
side en kvinde (også o mvendt) (42); går h0nen
med et strå i nrebbet , varsler det krig (43). H ar
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h0nen en kor (10s vingefjer] i siden , skal der snart
sp0rges tig (44).
Det varsler ulykke, sorg, d0dsfald i huset, at en
h0 ne får m ange sorte kyllinger (32), når h0ns og
haner slås (45), en h0ne står på en vogn (Stevns ;
46), h0nsene skraber på husets m0nning (Thy);
flagrer de med skrål mod vinduerne, skal de snart
slagtes til en begravelse (NVJylland) (47); de betyder også ulykke at en h0ne lregger et ganske lille reg
(Grredstrup 0Jylland; 48), et reg med dobbelt
blomme ( 49), eller hvis spidsen af en h0nnikes reg
vender mod husets d0r (NSjrelland ; 39); kommer
man til at k0re en sort h0ne over, skal man selv
snart d0 (VJylland ; 32).
»Sidste sommer gik jeg ind til min nabokone Mette
og sagde for sp0g: her vil snart ske en ulykke.
' Hvoraf ved du det?' spurgte Mette. Jo, for jeres
hane har en hvid fjer i sin hale, og det må en kulsort hane ikke have, det betyder d0dsfald, sådan
sagde min gamle mor altid. 'Så vit jeg have den
hane slagtet', sagde Mette, men hun nåede det ikke , for hun d0de pludselig« (Lyby Salling ; 50).
Finder man en selvd0d h0ne, vi! der ske d0dsfald
eller en ulykke i huset (51) - så skal »enten manden (ud) af ce ståv [stuen] eller koen af ce klåv (52),
sml. ovenfor. Ma n fa ndt en hvid h0ne under h0stvogne n, og samme dag indtraf et d0dsfald (NFyn;
53).
Går et reg itu, når det tages fra reden , kommer
man snart ud for noget ubehageligt (49).
For nylig bosatte folk er det et dårligt varsel, at det
f0rste husdyr de mister ikke er en ko eller hest ,
men en h0ne (54): hellere e n ko fra båsen end en
h0ne fra rikken (stang i h0 nsehuset] (Agerskov;
55). De gamle kunne ikke !ide at miste en h0ne ,
det var et o ndt varsel. »Man må hellere miste den
bedste hest end den bedste h0ne«, sagde en kone i
Str0by på Stevns (56). Et nygift par fiket lille sted
med to k0er, kort efter d0de den ene ko. »Ja, det
er slemt nok«, sagde hendes far, »men det havde
rigtignok vreret vrerre, hvis det var en h0ne, for det
f0rste kreatur jeg og min kone mistede var en h0ne , og vi har altid haft meget uheld« (Egtved; 57).
Gater hanen , f0r man går på arbejde, skal man
vrere forsigtig den dag (58).
Den, der pinsemorgen f0rst h0rer hanen gaJe, bliver gift inden året er gået (59). Galer hanen juJenat, bliver det et dyrt nytår (Koldingegnen; 60).
Man skulle nytårsnat lregge mrerke til , hvor mange
gange i trrek hanen galede, thi så mange rigsdalere
pr. t0nde ville kornet komme til at koste i det nye
år. F0rste hanegal gjaldt rugen , det andet byggen,
det tredie havren og det fjerde hveden (VJylland;

