Hunden og hanen (18); Husbonden og hanen (19);
H0nen der druknede (20).
LITTERATUR: (1) 644 7,152f sml. 468 500; (2)
390 5,141; (3) 644 9,239; 244 233; 468 467; (4) 644
8,214-16; (5) 390b 7-13; (6) 390k 3,69; (7) Kl.
Berntsen, Folkereventyr (1873) 157-60; (8) 390
5,141,181 sml. 390k 3,81; (9) 366 134 sml. 390k
74,360; (10) 131 1930/5:1057; (11) 248 90; (12) 244
223f; 390 7,321; (13) 111 221; (14) 244 74-76; (15)
390 7,251; 644 8,81; (16) 390j 50f sml. 244b 113;
244c 214,397; 89 3,119; (17) 390j 51; {18) 244b
117f; (19) 644 8,674; (20) 390j 98-102.
STEMMETYDNlNG

H0nen synger f0r den lregger reg og kagler (vendsysselsk galper) efter denne handling (1).
Når h0nen har lagt et reg kagler den (i mange optegnelser på jysk): gak, gak, gak, g0r reg! (1823;
2), godt, godt, godt, g0r reg! (alm.; 3), kok, kok,
kok (eller: kak, kak, kak) g0r reg! (Sjrelland; 4),
kokka kokka reg! (Bornholm; 5); godt, godt, godt
go' reg (Odsberred; 6), ka, ka, ka, g0r go' reg! og
hanen svarer med en skurrende strubelyd: h0rrr!
(Ringsted; 7); det er godt, godt, godt at g0r' reg!
(Vendsyssel; 8); g0r reg, g0r reg, g0r otte! (0Jylland ; 9), gok, gok, gok de ot' (10).
Gåt, gåt, g0r reg, g0r i moven ijren! - got, got, got
g0r a i dav, a g0r i muen - omaka'! - jeg gjorde i
går, jeg gjorde i dag og g0r i mogen om jeg kan! gåt, gåt g0r a i dav, gåt gåt gjor' a i guer å gåt gåt
g0r a i muen ! - jeg gjore i går, jeg gjore i då, altså
[alligevel] går ja bårfod! (Bornholm); godt, godt,
godt g0r a, godt, godt, godt g0r a, a g0r en rek hver
evige daw!
Gåt, gåt, gåt gyr a, gyr a! a gjor i guer, a gyr i daw
- li gu tak hår a ! - godt godt godt g0r reg ! en i går
og en i dag, li go tak! - jeg gjorde et reg i går, jeg
gjorde et i dag- jeg får Lige stor ta-a-ak, kokkela-aak ! (Fyn; 11), jeg lagde i dag, jeg lagde i går og lige
megen tak, tak, tak får jeg! (MLolland; 12); jeg
gjorde i dag og jeg gjorde i går og jeg fik ingen taa-ak ! (Falster; 13), jeg gjorde i går, jeg gjorde i
dag, jeg får ingen tak -kakerlak! (Åsum ; 14), kak,
kak, reg! jeg gjorde i går, jeg gjorde i dag, jeg fik
ik' så meget som tak! (VSjrelland; 15) , gjort i går,
gjort i dag, ikke fået så meget for'et som tak, tak,
ta-a-ak! (SFalster; 16), kak, kak, jeg gjorde i går
og reg i dag og måske igen i morgen, men jeg får
slet ingen tak, tak, tak! (Munke-Bjergby; 17), jeg
gjor' i går og g0r i dag og får aldrig en havrekrerne
for det! (Birket VLolland; 18).
Til daglig siger h0nen: »kagle, kagle, g0r reg!« men
ved påsketid, når der er brug for mange reg: »skrertorsdag, langfredag, påskeaften !« (Odsherred;
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19); skrertorsdag, langfredag, påskedag g0r jeg ik'
reg, tilden tid får jeg ho'det hugget af! (0Jylland;
20), sml. s. 103.
Ka-a, ka-a, ka-at, jeg g0r reg og g0r dem akkura-aat! (Als; 21); godt godt g0r a, det skal lille Karen
ha' (22); der lå det, der lå det! (VLolland ; 22),
dok-, dok, doktor Gad (23); (til hanen) put, put,
put den ba' op! (Fyn); jeg lregger mit reg! hanen:
lreg et for mig! (MSjrelland; 24).
En h0ne havde udruget otte rellinger og kom med
dem til en dam, som de straks sprang i; inde på
bredden stod hun og sagde: de otte, de otte dem
har fanden skabt skabt skabt ! (de sidste ord med
pibende stemme), I drukner, I drukner! (25).
F0rste h0ne: dajnsarijn er d0'0'0r! anden h0ne:
hajn lrevde i gå-å-år! hanekyllingen: dajnsa de kaja
ja-a-a ! (bornholmsk: danseren er d0d - han levede
i går - danse, det kan jeg; 26).
Hanens galen gengives oftest med kykeliky eller
kykliky; reldre nydansk (1672) kykkeh0-h0-e (27),
kacbe hye (28), jysk kokelyj-å, kåkeliky-ha (29),
vendsysselsk kokkelycha-a-le, på Lres0 kokkelylade (30), frer0sk kakkulårak6.
»Den ejendommelige afveksling af konsonanter og
vokaler giver ordet et vist stakkatoprreg« (31). Det
distinkte hanegal var og er genstand for talrige tydninger.
Om morgenen råber hanen: nu komer a å sidder
(eller:stiger) å-å-åp ! - klaren sol er sk0·0•0n !
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(Sams0; 32), når den ser morgenr0den: hille den
r0de sy-y-yge ! (MSjrelland ; 33).
Jeg kan se Ry-y-y! - jeg kan se K0-0-0ge - jeg kan
se M0-0-0n ! (Mem SSjrelland; 34); i eventyr og
fabler gater hanen (indgår i handlingen): nu kan
jeg se L0gst0-0-0r! - Helsing0-0-0r! - - Ly-y-ybrek! - - Ni-i-ibe! (34a), kykkeliky, der kommer
Guld-Marie! {Hanved SSlesvig; 35).
K0r til K0-0-0ge ! (Stevns; 36), jeg rejser til K0-00ge ! (SYSjrelland; 37), i morgen k0rer vi til K0-00ge ! - k0r til K0ge og k!llb mig en ny tr0-0-0je !
(begge Stevns; 38); tysken ligger ved K0-0-0ge !
(Roskildeegnen; 39).
Tyrken er d0-0-0d ! ( Anholt 1891; 40), tyrken er
d0d i å-å-år! (1881; 41), kejseren af Kina er d0-00d, å-bå! - Mikkel [rrev] er d0-0-0d! (Sundeved,
Als; 42), liggeh0nen {eller: skruk) er d0-0-0d !
{VHanherred; 43) ; jeg kan se sme-e'en ! (smedien)
(Fyn; 44), nu går jeg i haven, så ved I hvor jeg er!
(NVFyn), jeg skal til bo-o-ojl (gilde] i morgen!
(Nr. Nissum; 45).
Kykeliky, jeg er manden i by-y-y! (0Jylland; 46),
alle mine koner er s0-0-0de ! - gifte vor m!ll-0-0 !
(SJylland; 46), fars lue [hue] er r0-0-0d! (Odense,
Assens ; 47), sukkeret er dyrt i å-å-år! (Sreby
VSjrelland; 48), du kan godt gå-å!
Naboeme til en gård i Hjerm mente, at dens hane
galede: vi får en fåle f0-0-0de , å ! - en dreng sagde
til sine kammerater, at på hans gård galede hanen:
vi får en god f0-0-0de ! men på de andre drenges
gårde: vi sulter, til vi snart er d0-0-0de ! (VHanherred; 49). Når hanen står midt i sin flok , gater den
vigtigt: sikken hale jeg ha-a-ar! og f0jer mere sagte
til: den bedste i vor by-y ! Men begynder det at
blrese, siger hanen: den forbistrede ha-a-ale og tilf0jer ydmygt: den vrerste i vor by-y-y!
En gammel mand sagde, at det var godt haneme
ikke som i hans unge dage galede: i morgen skal vi
til hove! (Dreslette 0Fyn; 50).
Kyk kyk kykkeliky, en forgyldt jomfru er kommet
til by-y-y! (Vendsyssel; 50); kokkeliky, å hår von
te markend i Ry-y-y å fået en ny gry-y-y! - min
kuen re i Ry å kyev en swot [sort] gry-y-y! (begge
0Jylland; 51).
Kykeliky, min far er fra Ry, min mor er fra Oes
(Odense] og d0ren er i lås, jeg kanik' kom' ind og
få min tobaksdås'! (VJylland; 52).
Hanen kurrer omkring en kaglende h0ne: ta dina
regj å gå te bys å kj0v daj sko for- du ska-a-arn får!
- ta' dett regj å lregj i korr [kurven] å gå te bys å
kj0v daj hozzer å sko, for du ska-a-arn får! (Bornholm; 53) = hanen skammer hende ud: hun går
barfodet og kunne k0be sko og str0mper for sine
reg; smJ. s. 114.
Hanen kalder på h0nsene: kom hjem , kom hjem!

eller: kom til den anden end'! (VFyn; 53a); når
h0nsene får kom: det er m0j [meget] , det er m0j ,
det er go-o-odt; ja såmrend, ja såmrend, ha, ha-håhå-å-å ! (Salling; 54); når den har fundet noget,
kalder han: koner, koner (MSjrelland; 54a).
En mand gik sent hjem og var bange for, at Maren
hans kone var vred. Kokken galede »kykeliky«,
han syntes det 10d som »Maren er itt gal i dav!« og
gik dristigt videre og kom til brekken. Hanen råbte
»spring kun te - spring kun te!« Det gjorde han så
og faldt i vandet. Maren varmeget gal, da han kom
hjem (Vendsyssel; 55).
I eventyr og fabler råber hanen (indgår i handlingen): kast en krog i hans r0v og trrek ham her op ! eller: smid mig harn her op! (56); gid s0ndagen
aldrig fik ende! (57).
»Nogle gr0nlrendere kom til os ... en af dem spurgte , om ikke hanen , som han havde set på et af
skibene i sommer, var en angekok (troldmand), thi
den råbte: marlorakan, kauterpok og sielysevok ( =
han har fået to srelhunde; det begynder at dages ;
det trrekker op til regn)« (o. 1740; 58).
Om morgenen eller forrniddagen skråler hanen til
h0nseflokken:
- A ska nok pas 0-0-0 [på] jer!
- Der er engen få-å-r ino! [ingen fare endnu]
- A ska vogt jer for åll re h0-0-0ge!
- A ska nok fri jer frre all re h0-0-0ge !
- Jeg kan slås med to h0-0-0ge!
- Kok er karl for femten h0-0-0ge!
- A ska vrerre [vrerge] jer for fem ten h0-0-0ge !
- A tor mavelig bind an mre sejsten h0-0-0ge!
- A kan hyt jer om der så er hundred h0-0-0ge!
- A flygter ik' for hundred og ty-y-yve h0-0-0ge!
- A ska nok fårsvar jer får h0-0-0g å hu-u-und!
- Jeg kan se h0-0-0gen !
Men såsnart rovfuglen viser sig er hanen den f0rste
til at flygte, mens den knurrer eller skralder:
- Hver beskytter sig!
- Brav karl hytter sig selv!
- Hver hytter sa: sjrel !
- A hytter mre sjrel !
- Hver passer sit, jeg passer mit !
- A prise mi raske bjren (ben]!
- Hille pine d0, vrerre jer om I kan!
- Hille pokker, hille pokker!
- Hille fanden lyn' me!
- Jeg slap dog nådigt!
- Kom kom og luk mig ind!
Når faren er drevet over trreder hanen frem fra sit
skjul og galer:
- Nu er h0-0-0gen af by-y-y!
- Hå hå, dre ski engen skå-å-å! [der skete ingen
skade]
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- Så I, a stu-u-u mre!
Der blev sået havre på naboens mark og kokken
fll~j op på diget og sagde til h0nsene »kom hier
0ver, kom hier ~:iver!« De svarede »de t0r vi it få
h0gen«, men kokken skreg »hå hå! A skal hyt jer
for hu'u-und å h0-0-0g!« Så fl0j de derover, men
bedst som de gik og pikkede krerner kom der en
h0g, og kokken var den f0rste , som tog flugten,
mens den sagde: hille pokker å drevvel [djrevel],
hille pokker å drevvel! (59).
Manden Per Kok gik ud i h0laden for at sove til
middag. D0ren stod åben, på gårdspladsen galede
hanen - det 10d som den sagde: jeg kan slås med ti
par h0-0-0ge ! I det samme slog en h0g ned og
huggede kl0erne i hanen, men rovfuglen kunne ikke 10fte den tunge hane, der 10b rundt i gården
med h0gen på ryggen, og hver gang de kom forbi
laden råbte hanen »Per Kok, Per Kok!« Manden
gik derhen , hjalp ham fri og sagde: nå, nu er det
måske ikke så drabeligt med dig, din pralhals!
(MSjrelland; 60).
Mellem klokken tolv og to (14) gater hanen til minde om Vorherre og Sankt Peter (NVSjrelland; 61).
Myndighederne har adskillige gange måttet d0mme i klager fra byboere , der f01te sig generet af
hanegal om natten eller morgenen. Odense kommunes milj0kontrol bestemte 1977, at en hane i
Fruens B0ge ikke måtte gate f0r klokken 7 (62).
Hanen gater hver gang den h0rer en 10gn. - Hvorfor galer hanerne så meget tidligt om morgenen?
spurgte en dreng sin far. - Jo, for så trykker man
morgenaviserne !
Samtaler:
Om morgenen siger hanen »her bor jenne [ene,
kun] ri-i-ig! - andrikken svarer: stårrer [stoddere]
å prakkere (Hjerning S0nderjylland; 63) , »her bor
ri-i-ig folk« - andrikken: sawt , sawt [sagte] (64);
jeg kan se K0-0-0ge! - gressene: sikke noget snak,
sikke noget snak (Fyn; 65). I en dyrefabel er en
hane og andrik ved at forlise på et skib; »det ser faa-arligt ud!« råber hanen , andrikken: det går an ,
det går an (66).
En hane gater: min kam er st0rre end dii'in! - en
anden svarer: det er 10gn i din ha-a-als! (VFyn ;
67) ; hanen i den forste bondegård: jeg vit ha fi-iitte ! - hanen i den anden gård: så gå til h0nser0000ven ! (NVFyn ; 68). En kok flyver op på grerdet
og råber over mod naboen: jeg har tjent Ma' Jensen! - svaret kommer prompte: det har jeg sgu
ooosse! - En hane råber: nu kan jeg se din r0-0-0v
igen! eller: 0j hall0j, fitten å [på] h0-0-0nen!-den
anden svarer: hilledenondered-mig! (Skamby
NFyn ; 69).
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F0rste hane: vi får en ussel f0'e her i går'n, å-håhå!
Anden hane: om' te wås er' t en let breje [lidt bedre], å-hå !
Tredie hane: her er gåt å vre-re-r, hå-hå-hå! (70).
H0nen: jeg gjor' i går, jeg gjor' i dag, jeg får lige
tak!
Hanen: du skul' sank' din reg sammen og brer ned
til skoma'rn og la' ham sy dig et par sko!
H0nen: ka' en skomager sy sko til tre tre'r, er du
ga-al? (Marvede SSjrelland; 71).
H0nen: godt godt godt reg, jeg gjorde i går, jeg
gjorde i går, jeg får lige god tak!
Hanen: så tag dine reg i en pose og gå til Lund og
k0b dig sko!
H0nen: jeg tror du er gal, gal, gal, hvor kan jeg få
sko med tre treer? (Sreby VSjrelland; 72).
H0nen: jeg gjore i går og jeg gjore i dag og alligevel går jeg barfod' !
Hanen: tag dine reg, gå til byen og k0b dig et par
trekantede sko, du skoen få-å-år!
H0nen: der er ingen mand i det hete land der kan
sy et par trekantede sko, jeg tror du er galen.
Hanen: det kan snedkere n, det kan pikkeren, det
kan potteren, det kan lille Per Larsen (73).
H0nen: jeg gjorde i dag, og jeg gjorde i går og
alligevel går jeg barfod'.
Hanen: så tag dine reg og gå til R0nne by og k0b
dig nye str0mper og sko, ellers du skam får!
H0nen: der er ingen trekantede str0mper og sko i
hele R0nne by, jeg tror du er gal!
H0nen : jeg gjore i går, jeg gjore i dag og alligevel
går jeg barfod'.
Hanen: tag dig en snes reg og gå til byen og srelg
dem og k0b dig et par sko, du skam får!
H0nen: der er ikke nogen skomager i hete R0nne
by, der kan sy noget par tregrenede sko, jeg tror
du er gal! (Bornholm; 74) ; sml. s. 113.
Kyl/ingen siger »jep! « allerede tre dage f0r den
kommer ud af skallen, og derfor må mandsnavnet
Jep(pe) vrere det ringeste navn (75), kyllingen jreper (76), den siger jelp! jelp! jelp! [hjrelp] (Bornho lm ; 77).
Kiv, kiv! sagde kyllingen, den havde ingen mor og
ville k0be en (Kvrerndrup ; 78).
Hanekylling: jeg kan drink en h0-0-0n ! - en anden
svarer: det har jeg pr0vet så ti-i-it (79); f0rste hanekylling: jeg ka' drrenk e n h0-0-0ne! - anden hanekylling: det ka' jeg med! - tredie: ikke andel
end det? - fjerde: det har jeg pr0vet så ti-i-it !
(Kerteminde; 80).
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SKJK

lndtil slutningen af 1800-t blev hanen brugt eiler
rettere misbrugt til fastelavnsl0jer (1). I Yendsyssel, 0Hanherred og Silkeborgegnen, på Mors,
Djursland og YSjrelland slog man hanen af t0nden
(i stedet for en kat, bd . 2 s. 22), vinderen blev årets
»hanekonge« (2). »Man satte e n hane i t0nden, og
munterheden blev stor hvis det stakkels krre galede
eller skreg ved slagene mod t0nden ... da t0nden
faldt og hanen blev fri var den så fortumlet, at den
ikke kunne sanse at finde i hus. Man fortr0d sin
adfrerd , og ved gildet bagefter blev det bestemt, at

der ikke oftere måtte srettes levende skabninger i
t0nden« (Mols o. 1850; 3).
En mere udbredt skik varat slå, trrekke, vride halsen af en levende hane ophrengt i et reb. På Mols
(Torsager) slog man med en trresabel til en kok
hrengt med hovedet nedad mellem to gadetrreer,
indtil dens hoved faldt af (4). Andre steder skulle
mrend til hest i strakt galop ride under rebet, gribe
om dyrets hals og fors0ge at rive det af; den som
gjorde det blev »hanekonge«. For at g0re det mere
vanskeligt var hovedet og halsen smurt med gr0n
srebe, så det kunne vare lrenge f0r det lykkedes (5);
i Koldby på Sams0 tog karlene en lommefuld aske
med hjemmefra for bedre at holde fast på hanens
hoved (6). I Odsherred og på Reers0 var hanen
anbragt i en ophrengt t0nde; rytteme skulle gribe
efter det fedtindsmurte hoved, når hanen slak det
ud af spundshullet (7).
På M0n og Bog0 gik karlene og spillemrendene om
tirsdagen rundt til alle gårdene med hanens hoved
(der havde en m0nt i nrebbet) sat på en lang stang
og pyntet med brogede bänd. I nyere tid trak man
ber hovedet af en d0d hane, thi »det var skrrekkeligt at se, hvorledes hanen f0r trrekkeme havde
drrebt den kunne svinge sig op på rebet og skrige«
(8). Ved hver gård sang man bl.a.
Så snart den t0nde nedtrrenges
en hane hrenges op,
ved benene skal den ophrenges,
vi trrekker dens hoved fra krop.
Og den , som hovedet nedtrrenger
han holder det udi sin hånd
og f0rer det hen til stokken,
vores piger har pyntet med bånd.
En anden fastelavnsskik var »at 10be en hane ind«.
Man slap en hane 10s på marken, og en karl blev
valgt til at fange den og dreje halsen om på den. I
Horns h. oph0rte skikken o. 1830 (9). Den indgik i
SSjrelland i et vreddemål: mens en karl 10b et bestemt stykke vej, skulle en anden fange hanen og
rykke hovedet af, dens hals var smurt med gr0n
srebe, så »det smuttede og gled, når man snappede
efter det , og der kunne gå lang tid for han fik hovedet rykket af« (10). På Falster skulle den ene part
»10be hanen trret« og den anden l0be en bestemt
distance med bind for 0jnene (11).
I Hombrek gik drenge fastelavns s0ndag fra d0r til
d0r med et afhugget hanehoved, pikkede med dels
nreb på folks ruder og bad om penge (12).
Man morede sig i Yendsyssel med at lade to haner
pr0ve krrefter. »Engang kom Hejlimanden med en
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vreldig stor hane og ville have den byttet for en
h0ne. Han var stolt af den svrere hane og roste den
for, at den kunne tugte alle byens haner derhjemme. De satte nu hanen ud i gården til de andre
haner for at se, om han også var så dygtig. Han
spankede nok så strunk hen imellem de andre ...
men i samme gode lag kom der en bitte pjusket
hane og belavede sig til at tage imod den fremmede. 'Nu skal I se', sagde Hejlimanden, 'at T0mmerbys hane kan tugte Filholm ha ner'. Men det
var aldrig så snart sagt, f0r den bitte hane huggede
den store lige oven i kammen , så han drev baglrens
over så d0d som en rage« (13).
Under en juleleg i SSjrelland (R0nnebrek} spurgte
de dansende piger hver af karlene, om han ville
k0be kyllinger, hvortil han svarede ja. Han fik nu
tildelt en pige, hvorefter pigerne igen dansede og
sang:
Her hopper en h0ne på vort gulv,
hun har kyllinger, de er små.
Kyllingerne er hakkede
og grynene de er stakkede.
Trreder omkring, trreder omkring, trreder omkring,
trreder mig kongens kyllinger ind (14).
F0r et st0rre bryllup på Tåsinge og VM0n holdtes
et htnsegilde. Man medbragte en plukket h0ne eller to h0ns, det kunne blive til ialt et hundrede.
Med hjem fra gildet fik pigerne på Tåsinge fjerdedelen af et hvedebr0d, som blev kaldt htnsekagen
(15).
Som bryllupsl0jer t0jrede man en hane udenfor
kirked0ren (Holmsland; 16) og anbragte en levende hane i sengen eller oppe i senge»himlen«, »for
at den med sin galen kunne minde parret om at
våge over sig selv og ikke som hin apostel fornregte
sit l0fte« (17).
Efter vielsen gjaldt det for bruden om hurtigst muligt at komme til sit nye hjem og fodre h0nsene
med nogle håndfulde byg, mens hun kaldte »tip,
tip, tip! « (Lres0 ; 18).
Det var i Jylland alm., at konfirmanderne gav prresten en hane som julegave (19).
I en syd0stjysk egn måtte tjenestefolkene ikke tiltrrede en ny plads mens kokken stod på m0ddingen, men skulle vente med at m0de op til om aftenen (1938; 20).
Man fortalte mindre b0rn, at den nyf0dte var hentet fra H0nekilden i S0nderborg (21).
Hanen på kirkespiret: i kristen symbolik står den
årvågne og stridbare hane for lysets sejr over
m0rket, den forkynder opstandelsens (påske)morgen (22), eller den skal minde os om Jesu ord til
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Peter efter hans fornregtelse (Matthreus 26,24)
(23).
Man risted dig på gravens sten,
du som besejred m0rkets men
og rredslen og bedraget.
Du kaldte sjrel af d0dens blund,
og himmerigets morgenstund
så du fra kirketaget.
Axel Juel (24).
En voksen holder sine hrender på hver side af et
barns hoved og l0fter det til vejrs, så kroppen hrenger frit , og der sp0rges: kan du se K0ge h0ns?
(eller man stiller forst sp0rgsmålet). Oprindelsen
til denne ikke ufarlige »leg« (25), der nu sjreldent
praktiseres, er omstridt. Det kan vrere en omtydning af at ktge e ller k<Ege h0ns (i K0benhavn og på
Bornholm hed det »at k0ge h0ns« ; 26), krege er
reldre nydansk for kaje 'krebeben' (jf. »hold kaje !«), og grundbetydningen skulle da vrere at kvrele
h0ns, videreudviklet til at blive hrengt og fra galgen
se K0ge h0ns (27) ; fra byens rettersted kunne forbryderne kaste et sidste blik ind over bl.a. byens
h0nsegårde (28). K0ge havde en muret galge ved
Vesterport - »man må vrere en af stadens borgere
for at kunne dingle der, komme op så h0jt at se
K0ge og K0ge h0ns« (H. C. Andersen , Gudfaders
billedbog (1868) sml. Nabofamilierne (1847).
»Talemåden stammer fra , at de hekse, der var i
K0ge, solgte skoldede h0ns til K0benhavn, men
når k0berne var kommet ud på vejen fl0j h0nsene
fra dem, og de så dem ikke mere« (29). Endnu en
forklaring: de mange hvide vindm0ller ved 0lby
v.f. K0ge lignede h0ns (30). Hedeboerne mellem
Roskilde og K0ge blev kaldt K0ge h0ns (31). Der
blev på Sjrelland også spurgt »vil du se kongens
h0ns?«, i Horsens og Ringgive »vil du se Vorherres
kyllinger?«, i S0nderjylland sagde man: nu skal du
se Vorherres fugle (32), andetsteds: skal jeg vise
dig Vorherres k0er? (32a).
På vore ABC'er var fra 1500- til 1900-t afbildet en
hane, den blev derfor ofte kaldt Hanebogen, og
hanen kom til at symbolisere al skolegang, således
har Krebs' skole i K0benhavn , Dansk predagogisk
Selskab og Dansklrererforeningens skoleudgaver
en hane som bomrerke (33); »hanen i det store A
strålede med n.1de , blå og gr0nne fjer; han brystede sig, for han vidste, hvad bogstaverne bet0d og
at han var den eneste levende i dem« (H. C. Andersen , ABC-bogen (1858)).
Når barnet var flittigt til at !rese sin ABC, listede
moderen sig til at lregge et stykke sukker ved hanen
i bogen, det var dens gave for fliden (vistnok hele

