landet; 34); den flittige og opmrerksomme blev beh2lnnet med mandler, rosiner og svesker, som moderen sagde, at hanen havde lagt i bogen (35); man
opmuntrede barnet: strreb nu efter at lrere noget ,
så skal du få alle de reg som hanen g0r! (VJylland;
36).
»Jeg havde fået min f0rste bog, en ABC. Mit forste
indtryk af den , husker jeg, var ret nedslående. Den
var så lille og tynd, at den nreppe kunne kaldes en
rigtig bog, men da et af billederne på forsiden af
bindet var en hane hjalp det en del , da jeg vidste,
at der skulJe vrere en hane på den bog, man skulle
lrere at ]rese i - ellers kunne det ikke lade sig g0re.
Der kom da også snart til at bestå en forbindelse
mellem denne hane og min flid og fremgang med at
stave ved at hanen i rigt mål bel0nnede mit besvrer
med at granske de mrerkelige tegn, nu med bolsjer,
så med et stykke chokolade eller andet, som jeg
satte pris på, ja så alsidig var denne hanens kunnen , at den af og til »gjorde« penge, mest dog 20rer. Det var altid om natten, hanen gjorde disse
ting, og mrerkeligt nok aldrig når jeg så på det. Det
var derfor meget sprendende om morgenen at kigge op i avismappen på vreggen ved uret og se, om
hanen havde gjort noget til mig, Af og til kunne
bogen vrere gabende fuld af det hanen havde gjort.
Jeg husker således, at der engang lå en hel fuglerede med sukkerreg inde i bogen. Jeg troede vel til at
begynde med blindt på det med hanen, og hvorfor
skulle jeg ikke det, de voksne havde jo sagt det,
men på grund af pigernes og tjenestedrengenes grinen, når de omtalte forholdet, fik jeg nok i vinterens l0b en tvivl i sindet« Holger Munk (37).
»Hanen er bondens sejervrerk« (Peder Syv 1682;
38). I hjem, der ikke havde et ur, fungerede hanens galen om natten som et vrekkeur. »Da bonden
ej altid har stueur er det vigtigt at have en hane
som galer for at lade ham vide tiden om natten
eller morgenstunden« (o. 1800; 39).
»Sredvanligvis galer hanen tre gange hver nat:
klokken 12, 2 og lidt f0r dag« (1793; 40). Det hed
sig, at hanen altid galer klokken 12 (24) (NVSjrelland ; 41), fra kl. 1 hver time indtil daggry (SJylland; 42), fors te gang kl. 2 (Falster; 43), f0rste
gang kl. 2, derefter kl. 4 og 6 (0Jylland; 44), f0rste
gang kl. 3 (Stege; 45), hver nat kl. 12, 3 og 5, det
skal stamme fra den nat, hvor Peter fororegtede
Jesus (NVFyn; 46), kl. 2, 3 og 4 (K0geegnen; 47),
kl. 12, 3, 3½ og 4 (H0rsholm; 48) , kl. 2, 3, 4 og 5
(Kalvehave SSjrelland ; 49).
Hos en gammel kone i Trunderup på Fyn sad en
gammel hane hver nat ved hendes seng »fordi hun
ikke kunne h0re klokken gå, men når kokken råbte så vidste hun, hvad klokken var« (50). En kone i

S0by på 1Er0 plejede at sige: du skal op nu, Hans,
kokken har galet tredie gang! (51).
Indsiddere og husmrend ejede ikke et ur. »I de
m0rke vintermorgener, når det gjaldt for dem at
komme tidligt op ... var det vanskeligt at passe
tiden. Man måtte da rette sig efter hanen. Nogle af
disse dyr fik skyld for at vrere meget punktlige til at
gale til bestemte tider, kl. 2, kl. 3 og kl. 4. Hos
husmandsfolk havde man gerne h0nsene i forstuen, hvor der var sat nogle pinde op til dem, ja sine
steder havde h0nsene - en fire-fem stykker - deres
plads inde under bordet i stuen ... velsagtens fordi
man absolut måtte h0re , når hanen galede og kunne komme op til rette tid. Jeg har h0rt gamle folk
tale om, at de på ingen måde ville slagte deres
reldgamle hane fordi de var bange for, at en ny
hane ikke ville vrere så sikker til at melde klokkeslettet« (NVSjrelland; 52).
På et marked byttede en bonde sin gode ko for en
hane og fik endda ros af konen , da han kom hjem,
for som hun sagde: vi har så lrenge trrengt til en
»klokke« (53).
LITTERATUR: (1) 139 1924, lff; (2) 390e 4,55 og
tb. 4,1041; (3)6232.3,1891-93, 120og3.l,1896-98 ;
73; (4) 390e 4,31; (5) 267 252; (6) 131 1904/28:352
(1886); (7) 131 1904/28:336 (1883); (8) 199b 21;
644 5, 53; 1391924,4 sml. 390e tb. 4, 1041 ; (9) 199b
51; (10) 390i 264; (11) 64411,137; (12) 711d 141f;
(13) 248 15; (14) 105 66; (15) 267 288f; 131 19061
43:627; (16) E. Tang Kristensen, 0en Holmsland
og dens Klit (1891) 12; (17) 705 6,272; (18) 245
187; (19) 178b 2,251; (20) 1311906/23:2224; (21)
130 7, 9; (22) 242 28; (23) sml. Kristet. Dagbl. 18n
1963; (24) 352e 40 ; (25) advarsel: 622 1,1789,192;
(26) 178b 3,1087; (27) 547 8,1252 (1729) ; (28) 747
622; (29) 390/ 6.2, 3,317; (30) 573 6n 1958 sml. 491
20/9 1938; (31) 71 168; (32) 644 3, 124 og 5, 126;
178b 3,1087 ; (32a) 390i 165; (33) 3b 82; (34) 400b
138; (35) 537 41; (36) 178b 2,247; (37) 471 49; (38)
6761,23; (39) 331 (Rs. Rask); (40) 718 3,199; (41)
131 1904/27:303 (1882); (42) 131 1904/27:2304
(1885); (43) 390e tb. 1,110; 331 (Hesnres, Astrup);
(44) 1311904/28:2133 (1892); (45) 1311904/27:496
(1884); (46) 131 1906/23:972 (1935); (47) 112 155 ;
(48) 131 1904/27: 19 (1886); (49) 131 1904/27:613
(1887); (50) 644 7,1887,54f; (51) 267229; (52) 239
168f; (53) 408 19/12 1940.

B0RNELEG

H~g og kyllinger. Et barn er h0g, et andet skrukh0ne, de 0vrige b0rn kyllinger, og disse står et
stykke fra h0nen , h0gen lidt derfra. H0nen siger:
»Kom hjem, alle mine kyllinger«, kyllingerne »vi
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t0r ikke !« - hvorfor? - for h0gen - hvor er han? - i
haven - hvad bestiller han der? - plukker blommer
- hvad for blommer? - koblommer - kom hjem,
alle mine kyllinger! De 10ber hen til h0nen , kan
h0gen fange en af dem , skal denne vrere h0g.
H~g og h~ne. H0gen går ene omkring, h0nen står
vendt imod ham med alle kyllingerne , den ene holdende bag i den andens t0j. »Hvad leder du efter?«
siger h0nen , »efter en rusten synål«, svarer h0gen.
- hvad vil du bruge den til? - til at lappe min kedel
med - hvad skal du bruge kedlen til? - til at koge
kyllinger i - hvor vil du få kyllinger fra? - fra dig!
H0gen griber efter kyUingerne, som h0nen vrerner
så godt hun kan, h0gen må ikke bryde hendes udstrakte arme og skal tage den bagerste kylling
f0rst. Når han har fået den f0rste, begynder samtalen igen, og der fortsrettes indtil h0nen ikke har
flere kyllinger; så l0ber hun, og h0gen skal fange
hende (SFalster; 1).
Kyllingh~ne. H0nen går rundt med kyllingerne efter sig, og alle synger: jeg trrekker mine kyllinger
en gang om, to gange om, tre gange om og giver
dem havre og h0, vil de ikke leve så kan de d0;
eller: jeg snurrer mine h0ns tre gange rundt for en
h0g , for en g0g, for en lille kukkuk; imens sidder
h0gen og pirrer i jorden, de begynder samtalen
o.s.v. (2).
Sno kyllinger. B0rnene tager hinandens hrender og
danner en krede, et barn er rrev, og man synger: jeg
snor mine kyllinger tre gange for en h0g o.s.v., så
l0ber kreden hen og hilser på rreven. »Er rreven
hjemme?« »nej , han er ude i skoven« - hvad er
han der efter? - hente brrende - hvad skal det
brrende vrere til? - til at varme vand med - hvad
skal det vand vrere til? - til at slibe knive - hvad
skal de knive vrere til? - til at skrere hovedet af alle
kongens h0ns med - hvor får du alle de h0ns fra? nogle fra prresten og nogle fra degnen og nogle fra
dig! Rreven snapper så mange kyllinger han kan,
de tilbageblevne danner ny krede og legen begynder forfra, de indfangne kyllinger er nu med til at
snappe de 0vrige, den sidst indfangne skal vrere
rrev nreste gang (NVSjrelland; 3).
Tri:ekke eller kalde kyllinger hjem. H0nemor står
ved den ene ende af pladsen, kyllingerne i den
anden, rreven midtvejs og lidt til siden. H0nen råber »kyllinger, kyllinger, kom hjem !« kyllingerne:
»vi t0r ikke !« - hvorfor? - for rreven - hvor er han?
- i skoven - hvad bestiller h~n ? - han plukker brer
- kom, kom alle mine kyllinger! De l0ber, og rreven skal fange flest mulig, f0r de når den anden
e nde af pladsen (4).
Plukke h~ns. Man står i en cirkel med et barn inden for den , napper hinanden og siger: jeg plukker
mine h0ns. Når et andet barn siger »jeg plukker
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min kok« skal den plukkende afl0se det (MJylland; 5).
Pikke i h(me. Et barn lregger hovedet i et andet
barns sk0d og holder en håndflade opad på ryggen,
et tredie barn slår i hånden, og der skal grettes
hvem der gjorde det (Thy; 6).
Slå kokken af h~nen. Fra en bestemt afstand skal
deltagerne med småsten pr0ve at ramme en rund
sten lagt på en st0rre flad sten (7).
Slå kokken af ranen. To stole stilles lidt fra hinanden , på srederne lregges en stang, en dreng sretter
sig overskrrevs på den og 10fter benene så de hviler
over kors på stangen. Med en krep skal han, balancerende på stangen, slå en genstand ned, der er
lagt foran barn (8).
Hanekamp. To drenge står overfor hinanden og
synker lidt ned i knreene så en stang kan stikkes ind
under dem. Armene f0res udenom benene, stokken skal ligge over albueleddene. Hrenderne f0res
frem foran knreene og bindes sammen. I den stilling hopper de frem mod hinanden og s0ger at
skubbe den anden part over ende (9).
Styrkepr0ve: de to plader forn eden på h0nens gaffel ben (»0nskebenet«) holdes mellem hver hånds
tomme!- og lillefinger, og man skal derefter pr0ve
at rive benet itu, hvor det er samlet foroven (10).
Skal jeg veje dine h0ns? - lillefingeren b0jes sammen indtil barnet skriger (Vendsyssel; 11).
B0rn lregger korn eller majskrerner i sprit og fodrer
h0ns med dem, så de bliver berusede (12).
Et alm. leget0j var en hane med en fl0jte i balen
(13).
H0ne og rrev (14), K0be h0ns (11), Kloge h0ns,
H0ne stjreles af gammel krelling (15), Slå h0ns ned
(16).
Lange legeremser: En stegt h0ne; Jeg sender dig
en gulbenet h0ne; H0nsef0dder og guler0dder
(17).
LITTERATUR: (1) 644 4,1885,108f sml. 14; (2)
178b 2,348; (3) 239 147 sml. 644 4, 95f; (4) 178b
2,348; 8515; (5) 259g 163; (6) 178b 1,751 ; (7) 390i
257,551,594; 178b 2,251; 178 148 ; 662 18, 66; (8)
390i 594; (9) 390i 611; (10) 390i 274; (11) 178b
1,751 ; (12) 50 8/4 1948; (13) 178b 2,814 ; (14) 695
284f; (15) 390i 506,537; (16) 199b 58 (Kyndby
1820-40); (17) 390i 137,381,490f.
GÅDER

Lille Grålente (eller: Gente) · sprang over en stente · så lådden som et får· men ejed' ikke et hår (1),
lille Mette (eller: Brunette) sprang over en slette,
hun var lådden som et får, men havde ikke et hår
(2). Lille hvidt i en lådden pose = h0ne med reg
(3).

Hvad er det, der går omkring huset, og tarmene
slreber bagefter? (eller: og taber sine tarme) = h!llne med kyllinger (4). Hvem har den st0rste snipdug (lommet0rklrede)? = h0nen, den har hele
jorden (5). Hvad g0r h0nen, når den har skrabet?
= trreder to skridt tilbage (6).
Hvornår er der flest fjer på en h0ne? = når hanen
sidder oven på den; hvad er det f0rste en h0ne g0r,
når den har lagt reg? = snerper r0ven sammen (7).
Foran som en pregl (spidst redskab til rebsplejsning, en syl, p0lsepind), bagved som en segl, midt i
som en melsrek = en hane (8). Lap på lap og klud
på klud, · sådan ser en hofmand ud (9).
Det står på en sten, basker med benene og flrekker
hornet at tude i (9a), det står på en sten med bryst
og ben og flrekket horn og tuder i, - - og b0rster
ben og letter horn og tuder, - - og b!llrster ben og
kl0ver horn og råber ind til marv og ben, - og
flrekker ben og råber alle mand af gärde, - råber
over alle huse, - fletter sine ben og råber himmelh!lljt, - med flrekket ben og råber op tiJ Vorherre
(10).
Hvori ligner en hane og en rytter hinanden; = de
har begge sporer (11), hvad g0r hanen når den står
på et ben? = l!llfter det andet (12), hvorfor lukker
hanen 0jnene når den galer? = den kan sin lektie
udenad (13).
Hvilken hane kan l0be omkring uden at vrere levende? = en vejrhane (14); hvorfor er der en hane
og ikke en h0ne på kirken? = hvis det var en h0ne
skulle prrest og degn hver dag derop og f0le, om
den lagde reg (15); hvordan ved man, at det er en
hane og ingen h0ne, som sidder på Petri kirke? =
man har aldrig fundet reg under den (14); hvilke to
haner kan ikke gale? = vejr- og vandhanen (16).
De d0de over de levende står, · og vandet over
alverden går, · nu vågned op en sand profet · med
hornmund og k!lldskreg = hanekylling (9).
Der er en profet i vort land, som hverken reder salt
eller drikker vin, men han går hver dag i statelige
klreder med en r0d krone på hovedet. - Der er en
mand i vort land, · han drikker ikke vin, men vand,
han taler hver dag om dagens lys og går hver dag
med en r0d krone på hovedet. - På nrervrerende tid
opholder sig her en profet, som er klredt i en kjole
af adskillige farver, på hvilken der ikke findes nogen s0m (17).
Jeg er en stor person , mit åsyn er prydet med et
r!lldt skreg, hvad andre brerer på hovedet brerer jeg
på bagen, jeg var med Noa i arken og råber og
skriger hver dag (18).
Jeg har vreret til siden verden blev skabt, jeg var
med Noa i arken, jeg mindede Peter om hans fald ,
jeg har mange koner, men ligger aldrig ved dem,
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jeg har mange b0rn, men tugter dem ikke, jeg har
krone på hovedet og er dog ingen konge (19).
Der er en profet her i egnen, der brerer en krone på
hovedet, som hverken konger eller kejsere kan
forbyde ham. Han tager ofte 10-12 koner med sig
til sengs om aftenen, men for b0rnenes opdragelse
s0rger han slet ikke. Han går om aftenen tidligt i
seng og väger ved midnat med udstrakte arme over
den onde verden. Man tror han skal drrebes med
ild og vand og med en kniv og aldrig stå op igen
(20).
Den nylig ankomne profet, som på nogle steder
har ladet sig h0re, er den reldste i verden. Han har
aldrig kendt sine forreldre, ej heller nogen ammes
bryst, han var med Noa i arken og har formanet
apostlen Peter. Han går med bare f0dder i den
koldeste vinter ligesom de franciskanske munke
plejer at g0re. Hans klredning er hverken syet eller
vrevet, hverken af uld eller linned, men dog altid
på moden så han ret herligt fremtrreder i den. Han
lever af nresten intet, han drikker hverken 01 eller
vin, men lader sig n!llje med lidt vand og er veltilfreds. Men hvad kyskhed angår regner han det ikke så n!llje, han har ofte 10-12 koner, dog sover han
aldrig hos nogen af dem, men står aJtid oprejst i sin
seng og sover aldrig lrengere end et midnat, så råber og skriger han ud over den onde verden, hvad
enhver mand kan forstå uden tolk. Det mest lastvrerdige er, at han ikke tror på nogen opstandelse,
han ved heller ikke, at han skal ende sine dage i ild
og vand eller drrebes med en kniv (21).
LITTERATUR: (1) 244b 123; 644 1,30; 6 52 sml.
26,57; (2) 131 1906/38: 19; 1904/27:506; (3) 131
1906/38:1047; (4) 244b 132; 178148; 6449,192; (5)
178 88; (6) 131 1904/28:2313 (1892); (7) 390m
220,222; (8) 244 235; 178 26; 390m 37 ; 764p 14; (9)
644 9,133,218; (9a) 235; 178 143; 644 2,130; (10)
366 244; 390m 38; 644 9,91,109 sml. 137; 1311904/
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30:341 (1890), 1904/27:478 (1888) ; (11) 390m 160;
(12) 644 9,191; (13) 131 1904/27:3001 (1894); (14)
390m 221,281; (15) 178 88; (16) 1311906/38: 1024 ;
(17) 390m 38; (18) 178b 2,250; (19) 644 6, 62; (20)
644 3,184 og 6,62; (21) 178 87; sml. 131 1906/
38:2517 (1918), 789 (1927).
ÅNVENDELSE AF KROPSDELE

De hvide hanefjer er meget efters0gt til hatteduske
(1793; 1), hanens r0de halefjer bruges til pynt
(1839; 2), halefjerene til officershjelmes fjerbuske
(1907; 3); b0rn bruger h0nsefjer til indianerlege.
Rokkehjulet blev smurt med h0nsefedt, man havde en gammel kop stående med det (Vendsyssel,
Lres0; 4).
~rter skulle g0des med h0nsem0g (Langeland; 5).
»At fäde bier uden honning. Slagt og pluk en h0ne, steg den uden salt, hreng den i bikuben så den
hrenger frit, da har bierne f0de deraf hele vinteren
og sparer honningen« (vestjysk cyprianus; 6).
Lcegemidler
Harpestrreng-afskrifter 1400-t (7): indvoldene tages ud af flrekket h0ne, den lregges endnu varm på
hovedet for galskab; det yderste vingeled af kogt
h0ne spises for pestilens; mod koldfeber (malaria)
indtages en brrendt og pulveriseret h0nemave, for
gulsot suppe på en gul benet h0ne; for blreresten:
en h0ne druknes i eddike, brrendes til pulver og
indtages.
Christiern Pedersens lregebog 1533:. for epilepsi
spises hanens knuste testikler (6b), for mavesot
drikkes h0nsek0dsuppe (31b), det t0rrede skind på
h0nsekroen indtages med drik eller mad (31a); for
impotens gnides k0nsorganet med h0nsegalde
(47a), mod tarmvrid og sidesmerter spises k0det af
en gammel hane sprekket med roden af engels0d,
agerkål og safran - eller suppe på hanen drikkes
( 47a) ; for diarre spises k0det af en gammel hane
sprekket med b0nner eller prerer (42a); en rå reggeblomme og uld lregges på kvindebryst hvis »patten er stor og brevet« (22a); hanegalde blandet
med svaleurt og honning gnedet i syge 0jne g0r
dem klarsynede (9b); nresebl0dning stilles med
brrendte h0nsefjer appliceret i nresen (10b) , gnidsår på f0dderne gnides med h0nsem0g, «det Jreger
meget snart« (76b).
Skindet på h0nens kro dyppes tre gange i vin og
t0rres, det gentages to gange og indgives for modsot (8). For krampe breres ni d0gn krampebenet
(en knogle yderst i vingen, sml. nedenfor) af en
sort h0ne i en snor om halsen, hvorefter det brrendes (vestjysk cyprianus; 9); mod epilepsi indgives
kammen af en gul hane brrendt og pulveriseret
(10).
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Mod koldfeber (malaria): patienten skal drikke vin
hvori et h0nnikereg har ligget tre dage, og et sundt
menneske brere regget stiltiende til rindende vand,
»da vil sygdommen efterhånden forsvinde« (Odsherred; 11) ; der slås hul i den ene ende af et h0nsereg, patienten skal spytte deri på fastende hjerte en
torsdag morgen, hvorefter regget anbringes i et trre
til fuglene (12).
Mod gulsot spises suppe kogt på en gulbenet h0ne
(13), for svindsot suppe på en gammel hane (1796
14), mod diarre indtages den t0rrede og pulveriserede binde på en hanes kro (1695; 15).
Patient med gigt tog en sort h0ne med til en klog
mand på Als, han tog et bestemt lille ben ud, det
skulle breres i en pose om halsen (16).
En h0nnike, som f0rste gang er med reg, slagtes og
regget tages ud, det koges til patient med blodstyrtning (Fals ter; 17).
En brrendt og pulveriseret kam fra en sort bane
indtages for blrereslaphed (1807ff; Falster; 18).
H0nsefedt kunne lrege svage 0jne (SJylland; 19),
det blev gnedet på dårlige fingre og seneforstrrekninger (Tarmegnen; 20) og på hudafskrabninger
(SSlesvig; 21). H0nsefedt anf0res i apotekertaksten 1619.
H0nsem0g kogt sammen med b0geaske og egeblade lregges på hrender sprukne af frost (22); reggeblomme stegt i varm aske og blandet med perikon
lregges på brandsår (Mors 1811 ; 23). For sår eller
skurv på hovedet: hovedet af en sort h0ne med
gule ben flrekkes på langs og lregges endnu varmt
om barnets hoved (10). Hanefjer og reggeskaller
brrendt til pulver og lagt på sår stiller bl0dning
(24).
For hareskår hos b0rn srettes et stykke k0d skäret
af en levende h0ne i spalten (25); der sidder under
h0nens vinger et stykke k0d, der kaldes menneskek~det, »det bruger lregerne at srette ind når nogen
har hareskår« (Nebel 0Jylland 1884; 26).
Tandk0det gnides med blod fra en sort hanes kam
for at lette b0rns tandfrembrud (27), så får de ikke
tandpine (28), noget af en h0nsehjerne lregges i
smertende hu! tand (29).
På vorter dryppes blod af r0d hanes kam, »da forsvinder de« (30), vorter dryppes med haneblod
(Frer0erne; 31), ansigtspletter gnides med blod af
en hvid h0ne, det skal t0rre ind i huden (32).
En hane slagtet en torsdag blev af kloge folk meget
brugt ti1 lregedom (NFyn; 33).
Mod koens forstoppelse indgives h0nsem0g udr0rt
i 01 (34), ni h0nse- og fem kattelorte (35), blod af
en sort h0ne blandet med eddike for bestens forfangenhed (36); svin med stivsyge skulle have h0nsem0g at rede (SSlesvig; 37).

LITTERATUR: (1) 718 3,199; (2) 370b 74; (3)
457 230; (4) 172 2, 87 og 3, 200; 245 226; (5) 235
1,501; (6) 259h 2,129; (7) 275b 56,121 ,135,170,
188, 210; 275 38 ; (8) 390/ 4,599; (9) 259h 1,40; (10)
623 4,1872-73, 240; (11) 366 201; (12) 75 89; (13)
178b 4,395; 688c 110; 131 1904/27:1658; (14) 184
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Peder Laale (og senere varianter)
H0nen lever af sin skraben som l0ven af sit rov;
na:rgangen h0ne får enten knep [knips, knus] eller
kom = om påtra:ngende folk; na:rig/na:bbet/na:svis/na:rgående/nysgerrig h0ne får enten knep eller
korn, - somme tider begge dele , - somme tider
korn og somme tider hug (1).
Stakket er h0neflugt når hanen ikke flyver med
(thi kvinden forrnår intet uden mands hja:lp).
Der kommer lidt ukaglet fra h0nser0v ; der kommer [kun] Lidt godt ukaglet fra h0nserumpen (Syv),
der kommer intet ukaglet fra h0ner0v (S0nderjylland; 2).
Peder Syv (og senere varianter)
Hver h0ne skraber for sit na:b; når h0nen har skrabet ser den til kloen: når h0nen har skrabet ser den
gerne, hvad der kan va:re kommet frem (3), når
h0nen ikke skraber så godt som hanen er der vr0vl
med husholdningen; det er sva:rt at vogte den h0ne, som vit skrabe borte; lange na:tter g0r magre
h0ns; det er en god h0ne, der holder sig selv til
hanen ; den h0ne som sidder hanen na:rmest er altid fedest; det er en skams h0ne, der ikke kan f0de
en kylling; det er en s01le h0ne, der ikke kan skrabe for en ky!Hng (3), det er en dårlig h0ne, der ikke
kan skrabe til mere end en kylling (Thy; 4), - for
sine kyllinger (VJylland; 5); det er dårlige h0ns,
som reder hjemme og la:gger a:g andetsteds, - som
g0r a:g udenfor gården = om dårlige tjenestefolk;
det er ondt at vogte den h0ne, som vil la:gge a:g
borte.
Den som f0der h0nen b0r have a:gget; den som vil
spise a:g må kunne tåle h0nsenes kaglen; h0nen
kagler så h0jt for et lille a:g; de h0ns som kagler
mindst la:gger fa:rrest a:g; der er h0ns, som kagler
mere end de g0r a:g (6), h0ns som kagler meget
la:gger få a:g (7) ; fede h0ns g0r få a:g; fede h0ns
g0r store a:g (VJylland; 8); en sort h0ne g0r et

hvidt a:g; sorte h0ns la:ger også hvide a:g (9); når
unge h0ns skal ruge forda:rver de mange a:g; de
kyllinger, som er i kurven, vi! gerne ud og de, som
er udenfor, vil gerne ind (om a:gteskabet).
JEgget springer op og la:rer h0nen; nu siges: a:gget
vil la:re h0nen = når den helt unge eller uerfarne
vit va:re klogere end de a:ldre; a:gget vi! va:re klogere end h0nen (Slesvig; 10), a:gget skal ikke la:re
h0nen visdom (11); det er ilde for h0nen, når a:gget vil la:re hende at kagle (o. 1700; 5); det er på
verdens sidste tid, når en kylling vil la:re h0nen at
kagle (Bornholm; 12); det er ikke godt, når kyllingerne vi! la:re de gamle h0ns at skrabe {Fredericiaegnen; 13); sml. nedenfor.
En h0ne kan adsprede mere end ti haner kan samle
= om 0dsel kone (o. 1700; 14).
Klog h0ne kan også g0re [a:g] i na:lderne = ba:re
sig dumt ad (1700-t ff; 15), store h0ns kan også
g0re i na:ldeme = om fornemme folk (3), klog
h0ne kan også g0re a:g uden en rede (VJylland;
10), en klog h0ne kan også la:gge et a:g udenfor
reden (16). Blind h0ne kan også finde et kom =
om den der klarer sig uden den forn0dne indsigt
(1700-t ff; 17).
Dersom h0nen ikke kaglede, vidste man ikke hun
gjorde [a:g] {1796; 5), h0nen r0ber a:ggene med sin
kaglen {18), h0nen mister tit et a:g fordi hun ikke
kan tie (5).
Bedre a:gget i dag end h0nen i morgen (1796; 5).
Ved korn på korn bliver h0nens kro omsider fuld
(19), af lidt og lidt sanker fattig h0ne a:g (20).
Husmands h0ne la:gger også a:g (19); h0nen la:gger
kun et a:g ad gangen (3); mange bilder sig ind, at
hans a:g er bedre end en andens h0ne (1796; 5);
det er ikke altid af gla:de at h0nen kva:der (21).
En sort h0ne og en sk0ge skal man vogte sig for
(K0ge; 22); man skal ikke sa:lge sin h0ne på en
regndag (3); gal ikke f0r du er kommet ud af a:gget
(5).
Huskonens h0ns sidder altid bja:lken itu (o. 1700),
Syv: gårdkonens h0ne bryder al tid bja:lke i huset
ned = rige og fattige får ofte skyld for, hvad ondt
og skade der sker (19). Mange d0tre og mange
h0ns giver en fattig bonde (MSlesvig o. 1860; 23).
Det er ikke sa:rt en h0ne er mager, når den har
mange lopper (24). Der skal lykke til at la:gge gumpeh0ns i nordenvind (Bornholm; 25).
En lille fjer kan blive til fem h0ns (H. C. Andersen, Det er ganske vist (1852)). Ingen h0ne l0ber
hurtigere end hanen.
H0nen skraber bedst, når den har mange kyllinger
(3); den som er kyllingeklog, elJer: den som har
mange kyllingesorger (un0dige bekymringer) bHver ikke h0negammel (Jylland; 26).
121

