Den må lude lavt, som skal kysse h0nserumpen
(Fa:r0erne; 27).
»Hanen er et modigt og ha:vngerrigt dyr; den bliver straks opbragt, når den ser en fremmed hane
blandt sine h0ns, og slås uoph0rligt med den indtil
en af dem flygter. Derimod er hanen også meget
omhyggelig for sine h0ns og finder ikke så snart
nogen rede f0r han kalder dem til sig og ra:kker den
det med na:bbet, som kommer f0rst« (1802; 28).
Hanen symboliserer årvågenhed, stridbarhed,
kamplyst, den kristne mission, lysets sejr over
m0rket, sja:lens opstandelse, pressen, reklamen,
ukyskhed, jalousi, la:gekunsten (29) - kampens hane (Chr. Winther), kampens blodr0de hane (Edv.
Lembcke) (30). Et satirisk »kistebrev« fra 1700-t
viser gammel mand og kone ridende på hver sin
ka:mpestore hane, advarende mod at forstna:vnte
gifter sig med en ung kvinde og vice versa (31).
Peder Laale (og senere varianter): den hane som
galer ilde galer allermest; den hane galer mest,
som galer ilde (Syv); hjemme er hanen modigst;
hanen er fri på sin m0dding (Syv), hver hane er kry
på sin egen m0dding (32), hanen er kun helt på sin
egen m0dding (1820; 33), va:re hane på sin egen
m0dding.
Peder Syv (og senere varianter)
Hanen fodes bedst på egen m0dding; den som kan
smigre er bedste hane i kurven; du er den bedste
hane i kurven, når alle de andre er borte (S0nderjylland; 8), va:re bedste, f0rste , ene hane i kurven
(o. 1700ft; 34) = den foretrukne , bedste anskrevne, mest popula:re isa:r hos damerne; den hane,
der galer h0jest, får de fleste h0ner (Erik Skram
1895; 35).
To baner i et hus og katten med en mus lever sja:1dent uden kiv; en kat og en mus, to baner i et hus,
to kvinder om en mand ej godt forliges kan (36), to
baner kan ikke forliges på en m0dding (VSlesvig;
37).
Det bliver vel dag, selv om hanen ikke galer.
Tit nok galer hanen uden sejr (o. 1700; 32). God
hane bliver aldrig fed = »af sp0g til en mager
mandsperson« (1802; 38) med hentydning til potensen.
Den r0de hane galer = ildebrand (1632ft; 39), lade
den r0de hane gale over et hus = ta:nde det i brand
(o. 1700; 19), sml. s. 103, »den r0de hane bruges
som en trussel af mordbra:ndere til at betegne ildebrand, såsom: den r0de hane skal gale over dem :>:
der skal blive sat ild på deres hus« (1802; 38); på
Fa:r0erne derimod: nu galer r0dhanen i 0st = solen står op (40).
Når hanen vinder en lille kamp, giver den et stort
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skrald (5); hanen va:kker f0rst sig selv (19); hanen
styrer tolv koner bedre end manden en kvinde
(41); den kok har skidt på vor m0dding = de er
langt ude i familie med os (Vendsyssel; 42); der
kan godt va:re en god kok (penis] i et par ra:delige
(dårlige] bukser (Agger; 43); der er ikke mere end
det lotar (bla:ser svagt] ud af hanena:bbet = det er
na:sten l0gn (Fa:r0erne; 44), sml. nedenfor.
Som h0ns er d0ve i h0sten er menneskene det for
god la:rdom i modgang (Syv); i h0sten er alle h0ns
d0ve (5), sml. nedenfor.
Han går tilbage som h0nen skraber (Syv); det går
den vej for barn som h0nsene kradser = tilbage
(8).
Gå i seng med h0nsene [tidligt] og stå op med soen
[sent] (Syv), la:gge sig [til at sove] med h0nsene og
stå op med soen (o. 1700; 32) , han går i seng med
h0nsene og står op med svinene (8) , den som går i
seng med h0nsene og står op med svinene kan nok
få udsovet (Jylland; 45).
Have en h0ne at plukke (med nogen] = et uafgjort, evt. pinligt mellemva:rende (o. 1700ff; 46).
Hvad kom f0rst - h0nen eller a:gget? = årsag og
virkning (47), »lige så umuligt som det er at sige,
om a:gget er a:ldre end h0nen, efterdi h0nen kommer ud af a:gget og a:gget igen af h0nen, så umuligt
er det også at fa:ste verdens skabelse« Ludvig Ho/berg, Epistel 24 (1748).
Det varede fra h0ns stod op til de fl0j ned = meget
kort (1802ft; 48). Den som har mange kyllingesorger [små sorger] bliver ikke h0negammel (VJylland; 49). Han gjorde et a:g udenfor reden = fik et
»ua:gte« barn (S0nderjylland ; 10).
Dra:be h0nen, som g0r gulda:g - talemåden går
tilbage til /Esops fabler, hvor der er tale om en gås
(50).
Tage pippet fra nogen = »stammer fra [sygdommen] pip blandt h0nsene og som fremkommer ved,
at de fodres med havre, bliver pippet ikke skäret
bort d0r de« (51), sml. nedenfor.
Den misundelige tror, at naboens h0ns er lige så
store som hans egne ga:s (Vendsyssel; 52). Han har
ikke mange h0ns at lukke ud = om den ikke sa:rligt
kl0gtige (53); til vigtigper: en ra:v kan nok drrebe
en gammel h0ne som er syg (S0nderjylland ; 8) ;
han er ikke bange for en d0d h0ne, når han har en
krep i hånden (Langeland ; 54).
Til den tra:ttekrere: hvis du var lige så god til at
vende a:g som til at vende ord, kunne du blive en
god lreggeh0ne (Stevns; 55). Snak du med vore
h0ns, de har smalle ben = tilden der forer dum og
urimelig snak (S0nderjylland ; 56). Han skrerer

hakkelse til h0nsene = unyttigt arbejde, om den
der intet udretter (VJ ylland; 57).
Den altid småskrendende kvinde galper til reg (kagler) (VJylland; 8). Det er godt nappet af en h0ne
(VJylland), du er ingen h0ne = opmuntrende til
den der vis te mod ; jeg er ingen h0ne, det er min
mor heller ikke = vrere karl for sin hat (S0nderjylland; 8). De har selv kyllinger på ranen = de foruretter andre og har b0rn, der kan rammes til gengreld (Mors; 58). »Skal«, det er til h0nsene (VFyn;
59).
Vande h0ns = grrede (1849ff; 60); han ved nok,
hvad han g0r, når han vander sine h0ns {Salling;
61), - - for så lregger han klaptrreer på dem {3);
den gra:dende: han koger vand til h0nsene (o.
1800; 62).
Sove h0nses0vn = et kort blund (16), falde i h0nsedr0m = falde i staver {MSlesvig, S0nderjylland,
VJylland; 63) ; fuld som en h0ne, h0nefuld (måske
oprindelig: fuld som en h0ne, der åd 0lbrerme)
(64), den meget berusede ser hvide h0ns (65).
Han har mere ondt af at kagle end af at g0re det =
ta ler mere end han handl er (S0nderjylland; 66);
han har ikke vand til en h0ne = er ludfattig (Vendsysel; 8); få arme som h0nsehud {af skrrek) (67).
Det må vore h0ns vide (Ange!; 68).
Han galer som en vejrhane = spår fejl (måske omtydning af hvejreh0ne, hvejre 'skrige skringrende'
som h0ns mod ondt vejr, sml. nedenfor) (Peder
Syv; 69). Han er så hed, at man kan skolde en kok
i hans- r0v (Jylland o. 1700; 70), så r0d i hovedet
som en kok i r0ven {Anst S0nderjylland), han
snerper munden som en h0nser0v (Thy) (71), vrere
rynket i ansigtet som en h0nser0v (Vendsyssel;

72).
Den smalskuldrede er så bred over skuldrene som
en h0ne mellem 0jnene (73), han har lregge som
grev Moltkes hane = den hjulbenede (NFyn; 74).
Ha:nge med nrebbet som en syg kylling (74), bleg
om na:bbet, blegnrebbet (som syge h0ns) (75), se
ud som en h0ne med mreslinger = tra:t, udaset;
ligne noget h0nsene har trådt i (53).
Han passer sig selv ligesom de store h0ns; han har
sine egne skikke ligesom de store h0ns (76), han er
så bange som en afslået h0ne; han er så tungh0r
som en h0ne i h0sten (o. 1700; 76), sml. ovenfor,
hun går Ligesom en hoved10s h0ne (Sundeved; 2),
vrere så fortumlet som en h0ne i snefog (77); om
den meget bange: han tåler ikke en lot (svag vind)
fra hanens kreft (Frer0erne; 77a).
Han bryster sig som en hane, - som en kok på en
m0dding (S0nderjylland; 78), hun kraner [knejser]
som en h0ne med et stykke la:der om halsen = er

stolt, forfrengelig (3); om den listende: han kom
ligesom han ville stjrele h0ns {Agger; 8); han skraber bagud ligesom h0nsene (79), han hjrelper nok
den vej som h0nsene skraber (74).
Han er indviklet som en h0ne i blår {Syv), han er
(står, sidder, sparker) som en h0ne i en tot blår =
er bundet på alle leder, ilde stedt (o. 1700ff; 80);
han sidder som en h0ne på en pind = stiv, a:ngstelig (o. 1700; 32), de sidder på rad ligesom degnens
h0ns (81).
Du tripper som en h0ne på rerter (Sja:Uand; 82),
trippe som en h0ne i en vandpyt (83); han l0ber
omkring som en lreggesyg h0ne = er altid på frerde
(o. 1700; 32), springe som en kokkemand i snevejr
(Åbenrå; 84), han farer [l0ber] som en vingel0s
h0ne (Anhalt; 85), - som hanen, der fik hovedet
hugget af (19). Hun er så dum som en sort h0ne
med gule ben (86), va:re nrerig som en m0llerh0ne
(Syv; 87).
De går i rad ligesom Per L0tes h0ns, han havde
kun en h0ne; - - ligesom Per Lotis' h0ns, han
havde kun en, og det var en kok (Vendsyssel; 88).
Lad kyllingerne patte deres mor, sagde k0benhavnerinden, det har jeg gjort (89). Det er nemt at
vrere den m0dding, som ingen hane skraber i, sagde pigen til s0steren, der bebrejdede hende, at hun
var blevet gravid (VJylland; 90).
Tag foden til dig, sagde hanen, for at den ikke
skulle trrede hesten i stalden (Peder Syv), tag dine
f0dder i agt, sagde hanen til hesten, ellers trreder
jeg dig (90). Der er langt labbende, sagde hanen,
han så ned i en br0nd (S0nderjylland; 91), der er
langt at 10be, sagde hanen, den sad i br0nden =
den sag kan trrekke lrenge ud (S0nderjylland; 92);
hall0j ! jeg kommer k0rende, sagde hanen da rreven 10b med den (Fredericia; 92). Alle vil ha' mad,
og en kok kan ikke rede h0 (74).
H0nserumpe = udbygning med spejl agter på mindre skibe (1839; 93); h0nser0v = nedsrettende, et
skreldsord; lave h0nser0v = spidse munden (som
når der fl0jtes) (Langeland; 94); h0nseben = krelenavn, mest til b0rn og unge piger. Hvor dejligt at
krele for slig en lille en, · at kalde ham sit »lam« og
sil »lille h0nseben« Erik B~gh (95); h0nselår =
skreldsord til lille pige der dummer sig (Vendsyssel; 96); h0nsepind = kort jernstang på cyklens
baghjulsnav {97); h0nsehus = dametoilet (53);
h0nsehus med bliktag = gamrnel Ford-bil (98); en
10jerlig person er et h0nsehus (8).
H0nsehoved = person der let bliver beruset (1802;
99); h0nsehoved, h0nsehjerne = indskramket person (100); have en ja:vn god h0nseforstand (96);
h0nsehandler = skreldsord (101).
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Gamle tandl0se folk skrerer h0netrapper i br0dskorper (98); h0nsef0dder = m0nster klippet i randen eller flige af ligt0j; h0nsefod = kage med tre
runde flige (VJylland; 8); h0nserede = rundt nedslidt hul i vejbanen med l0se småsten i bunden
(102); h0nseabort = reg (53).
H0nsehyrde = spottende til drengen, der Syvsoverdag fik k0eme sidst ud om morgenen (8); h0nsehjertet = meget frygtsom (VJylland; 8), den
m0rkeblinde er h0nseblind (103).
Morgenh0ne = pige der står tidligt op (Holstebro;
104); sysleh0ne = lille pige, der i leg farer ivrigt
omkring (ligesom sv0mmebillen hvirvler, der også
kaldes sådan ) (VSlesvig; 105); pylreh0ne = kvinde der al tid klager sig (VJylland; 104); byh0ne =
kone som l0ber meget i byen (Århus; 8); kvinde
der l0ber med slader (102); hvejreh0ne = sladdertaske, også om ofte rå ben de og syngede kvinde;
h0nen hvejrer, når den skriger mod blrest (106);
sm0rh0ne = kvinde der gik omkring og solgte
sm0r (o. 1700; 102); penalh0ne = pige som ikke
bliver inviteret til bal eller ikke kommer på dansegulvet (107), gumpeh0ne = lavbenet kvinde med
vraltende gang (108); barriereh0ns = kvinder ved
seksdagsl0b; burh0ns = beboere af store betonkarreer, også om småb0m i institutionernes tremmesenge og kravlegårde (109); Man0h0ns = kvinderne på Man0 (102) ; lårh0ns = bave samleje
(VJylland; 110); skatteh0ne = bonde beskattet
hårdt af staten (1663; 111); tapeth0ns = vreggelus,
sjokh0ne = lus, bobh0ne = fladlus (112).
Lave h0ns = når et fly hopper (»h0ner«) under
landingen (112); få d0de h0ns på maven = gå i
seng, sove (109); den brune h0ne = kaffekande,
»nu må vi se at få h0nen lagt« :, : få vandel i kog
(110); den toppede h0ne = gammel bondedans
(113); d0de h0ns = fjerklumper i dynen (109); pigen som hvidetirsdag i påskeugen kom f0rst til skole blev kaldt »hvide h0ne« - var den f0rste en
dreng hed han »hvide kok« (VJylland; 114).
En net h0ne = smuk pige (1834ff; 115) ; en knibsk
h0ne (116); h0ne = nedsrettende om en lidt dum
kvinde , forhen dog også et krelenavn til konen
(117), ung og uerfaren, lidt indskrrenket kvinde
(LoIland; 118); skreldsord til en tåbelig kvinde (8);
kvindes k0nsdele: pas på han ikke tager din h0ne;
den der lyver vil stjrele h0ns = l0be efter kvindfol.k
(Jylland); en kone kom til Hj0rring for at srelge en
slagtet h0ne; for at slippe for at betale told holdt
hunden skjult mellem lårene; på tolderens sp0rgsmål, om hun havde noget at fortolde , svarede hun
nej - »jeg har rigtignok en h0ne mellem mine lår,
jeg ved ikke, om De vil se den« - og det ville han
ikke (119); h0ns = vanvittige, urealistiske ideer
(53); h0nen = det nederste halsstykke mod brystet
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på en slagtet gris (Fyn o. 1840; 120); murerslang
for pind med opviklet ståltråd til r0rvrev (Fyn;
121), nederste brerekrog på en talje (122) ; H0nen
var den sidste hestetrukne sporvogn i K0benhavn,
driften blev indstillet 14. juni 1915; DSB's f0rste
motorvogn blev kaldt H0nen (122).
Kyllingesorg = lille un0dig bekymring (1600-t ff;
123), vrere kyllingeklog (74), sml. ovenfor; kyllingehoved = person der ikke tåler strerke drikke (o.
1700; 124) , en for stor knude på gam (Gilleleje ;
125); kyllingeben = krelenavn til b0rn (Bornholm;
126); kyllingehvide = klump i melgr0d (VJylland ;
127).
Kylling, hanekylling = ung helt uerfaren stridbar
eller hidsig mand (1700-t ff ; 128) ; om den opfarende: han er en rigtig kokkekylli (NFyn ; 129), kokkyllinger vi! gate og slås (Vendsyssel ; 130). Kylling
= krelenavn til småpiger (131) , kyllinger = unge
pi ger på Kommunehospitalets forskole (132); kylting = en lussing (Fyn), snapseflaske med 1/10 liter
(133); brrendt kylling = forelsket pige (53); kylling
= tvebak bl0dt op i brrendevin og spist med ske
(JEr0; 134).
Kagle = skrende, bruge mund (135) ; pip, reldre
nydansk d.s., have pip = vrere tosset, have dilirium, det rene pip = vr0vl; egenlig en katarralsk
sygdom i h0nens luftveje, så den udst0der pipende
skrig, omtrent »pip-pip« (1796; 136).
Hanefjed, lrengden af en hanes skridt brugt som
mål, ofte i sagn om kirker og genfrerd, f.eks. flytter
H0jerup kirke sig hver julenat et hanefjed ind mod
land (137); den nedmanede Frederik Kjrer må hver
julenat nrerme sig Voergård et kokketrin (138) ;
efter jul sagde man, at dagene blev et hanefjed
lrengere hver dag (139); koktrin = små spankende
skridt (Mors; 140); hanetrin, -trit = hos hes ten en
rykvis b0jning af haseleddet når baglemmet l0ftes,
»så bevregelsen ligner hanens snappende fjed«
(1879; 141) , besten er kokketrinet når den under
gang l0fter benene meget h0jt - siges også om
mrend (Vendsyssel ; 130).
Haneskrab = g0re uformodet fortrred (o. 1700;
142); g0re haneben = kurtisere, indynde sig hos
(som hanens optrreden overfor h0nsene), isrer om
mrends fors0g på at besnrere kvinder (o. 1800ff;
143).
Hanebjrelke = tvrerbjrelke mellem tagsprer, hvor
hanen (og h0ns) sad om natten, idet stald og lo
uden loft st0dte op til beboelsen (o. 1700; 144).
Hanekam = mandsfrisure med håret redt fra begge
sider op til en kam, den blev moderne o. 1807; en
slags wienerbr0d med takker i den ene side (145) ;

en hos pigens forreldre uvelkommen bejler (152a).
Hane = lukkemekanisme til aftapning på telnde,
kar etc., tidligere på temaskine og kaffekande;
slagboltudlelser på gevrer og pistol (153); Villingbrekkerne kaldes »haner« (Gilleleje; 154); den
stumpn,l)vede kok = nedsrettende om kjoleklredt
mand (Vendsyssel 1800-t; 155); kok= penis (1700t ff; 156), talemåde: alt fors tår sig undtagen fattigmands kok, den forlregger sig (lagt så det ikke kan
findes igen] - ordspillet hentyder til fattigfolks
mange b(llrn (VJylland; 157); kok= lille hvidtoppet bellge (Holmsland), lille helstak; kokke = srette
hel i små stakke (158).

Titelblad regnet af Vilhelm Kyhn til »Hanebogen«,
udgivet 1875 af Julie Heins.

hanefod = kort tov med fastgjorte ender (1839;
93), forbindelse mellem arm og liner på et hestevod (Vendsyssel; 146); hanefodsnelgle = topnelgle
med tvrerpind; koklår = spydigt om knrebenklreder
(Mors; 140) ; kokkelår = tykt sted på spundet tråd
(Vendsyssel; 138); tråd med aflange klumper er en
kokkeskank, et kokkehoved en ujrevn tråd (Lresel;
147); kokkehoved = klump i greld (148); hanespil
varet kortspil på Sejerel (149) og hanegal en folkedans i Hundested.
»Fordum kaldtes vore selr(llvere eller kapere se1haner eller snaphaner, formodentlig fordi de har felrt
billedet af en hane, som er årvågenhedens sindbillede, på deres skibe, eller også har deres hurtigt
sejlende skibe vreret bygget omtrent lignende en
hane« (1802; 38); spejterkok = laps, person der
går med benene heljt l(llftet for hvert skridt (Vendsyssel; 10); morgenkok = hyrden som pinsedags
morgen felrst fik kelerne ud (VJylland); pjadderkok = vr(llvlehoved (Fredericiaegnen) (150); snurrekok = en snurretop; pillekok = småkage (151).
Vejrhane = vindflelj ofte af form som en hane, i
overf(llrt betydning en holdningslels, upålidelig person, en vendekåbe (o. 1700ff; 152), snushane =
pralhals (1700-t), person der »snuser« for at skaffe
sig viden om noget, tidligere også en skelrtejreger,
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PROSA OG POESI

H0ne og hane har fulgt os frem gennem tiderne,
ganske mer og dog fjernere end de fleste andre
husdyr - imperfektible, bytte for en evig forfjamskelse, billedet på n0dstedthed og forstands utilstrrekkelighed. Deres aktivitet er stor, men munter
er den ikke. En reldre h0ne kan drive det til en vis
tamhed overfor den hånd, der rrekker den majsen,
men blikket står stadig stift og rredselsslagent midt
i hovedet på den , fuldt af slregtserindringer, der
alle nåede enden ved en 0kse ... fra h0nsene lyder
den evigt bekymrede småjamren - man reder ganske vist, men sorgfuld, og pylrer om natten i stille
kvide. Foruden ved h0j grad af forvirring udmrerker disse dyr sig ved det idylliske billede på moderlig omsorg, deviser; intet kan vrere mere henrivende end den store, struttende h0ne, der klukker sine
mindelige anvisninger Jacob Paludan (1).
Gives der en mere idyllisk eksistens end en h0ne?
Trind, trivelig og såvidt man kan se i jrevnt godt
hum0r, med et hoved, der ganske vist ikke synes at
vidne om intelligens, men når alt kommer til alt
f0res livet måske allerbehageligst uden for meget
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af denne artikel; fremdeles med en toupe og nogle
små hvide indretninger på »kinderne«, der minder
om soignerede stive flipper og giver den lighed
med en reldre piUen sekretrer (2).
Kun h0nsene opfatter et snefald som en rrekke personlige fornrermelser. De ungeste, som er f0dt i
foråret, kender slet ikke denne barske foreteelse
og står ubeslutsomme på trerskelen, tilde mases ud
af dem, der kommer bagefter, og får f0dderne ned
i det hvide treppe; så skrå ler de op, synes at samle
sk0rterne om sig som damer, der ser en mus, og
farer i lange ubehjrelpsomme hop over gården til
de havoer i lreskuret, hvor de får maden serveret
inger Bentzon (3).
Usigelig komiske og groteske [ser] de i grunden ud
i deres derangerede freldekostyme. De ellers så pilne og pyntelige h0ns ligner for tiden sjuskede,
uredte krellinger, der »lyner« både for og bag, så
man ser deres bare, nubrede hud både her og der.
Og det er ikke blot deres kjoleliv, som er i uorden ,
også deres stemningsliv er strerkt oprevet, de er
hysteriske og ufordragelige, under ikke hinanden
maden ; sk0nt der er nok af den og rigeligt til alle
farer de l0s på hinanden med en så indredt arrigskab og et så ondsindet oag, at man ikke skulle tro
det var en flok h0ns, der fik deres morgenmåltid,
men snarere en flok folkekirkeprrester af forskellig
afskygning, der holdt offentligt diskussionsm0de
om kristenlivets grundvrerdier Knud Poulsen (4).
H0ns er af Vorherre temmelig stedmoderligt behandlet. Forstand har de praktisk taget ingen af,
og den charme, som andre tobenede vresener klarer sig med i stedet, har naturen heller ikke undt
dem. I stedet har de fået den knejsende vigtighed,
som under alle forhold er ulidelig, og som kun til
n0d kan tolereres når der står en betydelig personlighed bag. Og bag en h0nes knejsende hals står
der overhovedet ingenting. Hvis disse dyr ikke lejlighedsvis klattede et bl0dkogt reg havde de forlrengst vreret d0mt til undergang Gunnar Munk
Nislev (5).
For 0vrigt er de flinke nok til selv at skabe livsindhold, det sker ved en rangforordning, der siger
sparto til enhver nok så indviklet hofetikette. Reglerne har jeg aldrig kunnet hitte ud af udover, at
jeg ser at ungdommen med hård hånd holdes nede
så lrenge som muligt - for som anden ungdom skånselsl0st at hrevde sig, når den bliver sig sin magt
bevidst. Men man kan stadig se en lille ilter h0ne
kuske med seks-syv andre, der ikke vover at r0re
den bid hun har fundet , for så uden mindste indvending at vige pladsen og bidden for en lille forpjusket morlil, der kommer trippende og som en
selvf0lge tager lrekkerbiskenen lige for nrebbet af
hende. Der pr0ves vist sommetider et statskup, når

