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sredarter mellem hinanden. Denne uorden går ikke 
b0nderne synderlig til hjerte da de gerne sår bland
korn i alle deres marker. Lofterne er over hovedet 
på dem, og alligevel sidder de roligt og h0rer på, at 
et helt kuld nye h0ns l0ber omkring deroppe« 
(MSjrelJand 1770 i 6a). 
Nogle koner gav deres h0ns klude, luffer elJer sok
ker på benene for at hindre dem i at skrabe i k0k
kenhaven (7). 1803 tilrådes at anlregge m0ddingen 
i nrerheden af h0nsestien, »hvori orme og insekter 
kan udkJrekkes, jo flere sådanne dynger man har, 
desto bedre er det og desto lettere bliver det at 
opf!llde en stor mrengde h0ns« (8). 

Mange h0ns overnattede i det fri eller i utrette ud
huse; h0nsestien varet lille rum, hvor det blreste, 
regnede og sneede ind og rrev og mår havde her Jet 
spil; i en pjece 1817 oplyses, at måren alene på Fyn 
havde taget over 40.000 h0ns (9). 
I en folkevise hedder det, at »hanen galer i brenke« 
(10); pastor L. M. Wedel skriver 1793 (11): »Så 
meget h!llns ynder frisk luft om sommeren, så be
h0ver de dog en passende varme om vinteren. 
B0nderkonerne har reg af deres h0ns i de kolde og 
korteste dage fordi de går inde i stuerne og piller 
br0d, smuler og alt hvad der spildes, om aftenen 
kryber de i lune reder, der er indrettet under bord
brenkene« . .!Eg var n0dvendige til madlavningen, 
derfor fandt man sig i at have h0ns i stuen. 
I mange sjrellandske dagligstuer varder langs yder
vreggen anbragt en »gåsebrenk« med små rum for
neden, hvor både gres og h0ns om aftenen s0gte 
ind; ber lagde de reg, og når de rugede kom de af 
og til ind i stuen og blev fodret (12). Jyske små
kårsfolk tog om vinteren deres h0ns ind i stuen, om 
natten sad de på »skivebjrelkerne« eller trernmer 
under bordet, reggene blev lagt under kakkelovnen 
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elJer i sengen - som de gamle sagde: dyr har ingen 
anden Gud end mennesket (13). Når om vinteren 
en h0ne vilJe lregge reg, lod konen den komme ind i 
dagligstuen eller sovekammeret, hun trak senge
tllljet til side i sengens fodende og dannede der et 
leje til den i halmen (MJylJand; 14). Ingen fandt 
det mrerkeligt, at en hlllne rugede bag kakkelov
nen. En gammel kone havde nrer mistet sin bedste 
hlllne: den plejede at lregge regi en dragkisteskuffe, 
som ved et tilfrelde blev skubbet i og f0rst åbnet en 
uge senere (Bornholm; 15). 
H. P. Hansen fortreller fra MJylland, at h0nsene et 
sted sad på strenger i stuen over bilreggerovnen; 
når konen et andet sted satte en gryde fra sig på 
gulvet, stak h0ns og render straks nrebbet ned i den 
og hakkede l!lls af indholdet. Et mundheld l0d: 
»Sod i kålen er ikke skidt, men h0nsem0g i kålen 
det er skidt«; hvor h0nsene gik frit omkring i stuen 
og k0kkenet, satte de sig på kålgryden og tabte 
undertiden ,,noget« i den (16). 
H0nsene kunne vrere indkvarteret i forstuen elJer 
bryggerset (17), om natten og i dårligt vejr havde 
de deres plads på strenger over bageovnen (Frede
riciaegnen; 18). I et hus på Palstrup mark (MJyl
land) befandt deres rane sig over stuens store him
melseng, som familien sov i (19); hos en kone i 
Serritslev (Vendsyssel) lagde de reg i sengens ho
vedende (20). I en almueskildring sidder konen og 
spinder med en h0ne på hver skulder (21). 
»Hund og kat og h0ns gik som de ville igennem 
stueme, og kyllingerne kom og pikkede br0dkrum
mer af Johannes' hånd ... slog man 0jnene op om 
morgenen sad kokken og hans h0ne prent side om 
side på sengens fodende« (Jeppe Aakjrer, Salling 
o. 1870; 22). Det var på NFyn almindeligt at have 
kyllinger liggende ved kakkelovnen i en jydepotte 
foret med uld (23). 
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Har man k0bt en h!llne skal dens klo skrabe ned ad 
skorstenen, så l0ber den ikke bort, at lade den gå 
over et forkla:de skal have samme virkning (1860; 
24). Lader man h0ns skrabe lidt i stuens aske, går 
de ikke fra gården (Fyn); en k0bt h0ne skal skrabe 
tre gange over kakkelovnsmundingen (Fjends h.) 
og imens siges »lugt ild og em (eller: lugt r0g, lugt 
em) · og blive ved dit hjem !« (La:s0) (25). Får man 
en kylling sa:ttes den i ovnen mens man siger »tag 
det med, når du går!«, så 10ber den ikke va:k (An
holt; 25a). For at få en hane andetsteds fra til at 
blive, skal man lade den skrabe tre gange med h!llj
re ben i skorstenen og str0 salt på dens hale; den 
må ikke skrabe flere eller fa:rre gange, så bliver 
den lam eller 10ber va:k (26); man skal lade h0ns 
eller kyllinger kigge op gennem skorstenen f0r 
man slipper dem ud i ens egen flok (Sja:lland); en 
fremmed h0ne 10ftes ved vingerne tre gange op i 
skorstenen og sa:ttes derefter i h!llnsehuset (27); 
man skal stiltiende kradse dens f!lldder tre gange på 
arnestedet mens det er ta:ndt (28), bra:nde et par af 
dens lange fjer (29), binde nogle halefjer sammen 
og ha:nge dem over r0gstangen i skorstenen eller 
stryge dens hale tre gange mod muren i skorstenen 
over ovnsmundingen, putte den bagla:ns ind ad 
h0nsehuset den f0rste aften, lade den sulte de f0r
ste dage (30), la:gge et str0mpebånd på vejen og 
lade h0nen gå hen over det (SFyn; 31). 
H0ns må ikke tages med, når man flytter, det brin
ger ulykke (NSja:lland; 32). 

Gik en fremmed bag ind i et hus, f.eks. ad k0kken
d0ren, tog han husets »h0nselykke« eller »a:gge
lykke« med sig = så h0rte h0nsene op med at la:g
ge a:g (Thy 1857; 33). En ga:st måtte ikke gå ind ad 
en d0r og ud af en anden, men skulle bruge den 
samme d0r (34); er en ga:st kommet ind gennem 
hovedd0ren og belaver sig på at forlade huset ad 
k0kkend0ren, lyder det straks fra husmoderen: 
nej, nej! du vi! da ikke gå den vej ud, så går du 
med vor h0nselykke! (Vendsyssel 1941; 35). 
En heks kunne tage h0nselykken fra folk, så de fik 
uheld med fjerkra:et (36). 

»Om fasten [i februar] begynder h0ns at g0re [a:g], 
hvilket man kan bema:rke derved, at de går og 
kagler og synger og har smukt r0de kamme« (1634; 
37). Går de tidligt ud om morgenen og sent ind om 
aftenen vi! de snart la:gge a:g (VFyn; 38). Peders
dag 22/2 skal redeme sa:ttes op og g0res klar til 
h0nsene, så la:gger de den sommer mange a:g og 
holder sig til reden (39). Sorte h!llns skal va:re de 
bedste a:gla:ggere (Vi borg, T0ll0se), gråspraglede 
er de bedste (S ja:lland) ( 40). I julen fik h0nsene 
boghvede, så lagde de mange a:g det kommende år 
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(Slagelseegnen; 40a). lager man meget med h!lln
sene, g0r de mange a:g (Horsens; 41). Har man 
den bedste hane, kan man få naboens h0ns tit at 
la:gge a:g hos sig (NVSjrelland; 42). 
Når man har spist a:g, skal man knuse skallen 
(1860ff; 43) eller bra:nde den, ellers g!llr h0nsene 
ingen a:g ( 44); skallerne må ikke graves ned, så 
h0rer h0nsene op med at lregge reg (44a), men de 
skal knuses, for ser h0nsene de tilsyneladende hele 
a:g, får de smag på at a:de deres egne reg; får h0ns 
a:ggeskaller at a:de, la:gger de mange reg, men det 
må ikke va:re af kogte a:g, så begynder de at a:de 
deres egne (45), sml. nedenfor. 
Vit en h0ne ikke lregge reg, skal man kl0ve en af 
dens fjer, stoppe dyvelsdrrek i den og f0re h0nen 
tre gange frem og tilbage gennem ild, »det skal 
va:re et ganske fortrinligt middel«, eller man giver 
den tygget br!lld - men tygger man br0d til andre 
folks h0ns, bliver de forheksede og la:gger ingen 
reg (Bornholm; 46). 
Når h0ns ikke vit s0ge deres reder, skal man koge 
små glimmersten fra vejen og en håndfuld h0rfr0 
sammen med en håndfuld kirkegårdsmuld og lreg
ge det i fodertruget samt str0 noget af det i reder
ne; »når h0nsene har a:dt af denne blanding skal de 
nok s0ge deres reder for fremtiden« (47). 

Konen eller pigen skulle »finde h0ns« for de blev 
lukket ud om morgenen, d.v.s. f0le på en h!llne, 
om den ville la:gge a:g i l0bet af dagen, så man 
vidste hvor mange reg der den dag skulle ligge i 
rederne; de h0ns, der havde reg, blev holdt inde 
indtil regget var lagt (Fyn, Sja:lland, M!lln; 48). 
»Mor brugte den skik, at hun »greb« h0nsene for 
at ma:rke, hvor mange a:g hun kunne regne med at 
få den dag. Der skulle et bestemt greb til at f01e, 
om a:gget varder: jeg pr0vede tit, men blev aldrig 
sikker« (49). 
Sidder en h0ne på reden og ikke kan la:gge sit reg, 
skal man give den en håndfuld byg taget på nabo
ens loft (49a). »Når den har redt lidt af byggen skal 
det nok hja:lpe, men hun må naturligvis ikke sige 
et ord f0r h0nen har a:dt af det« (VSja:lland ; 41). 
Når h0nen forlader reden skal man la:gge ma:rke 
til, hvorledes den holder halen: holdes fjerene 
samlet er der i a:gget en hanekylling, holdes de 
spredte bliver det en h0nekylling (VSjrelland; 39). 
/Eg må ikke tages fra reden mens de endnu er 
varme, så går skallen af dem når de koges (Sja:1-
land ; 42). Man skal lade tre eller fem a:g blive i 
reden, h0nsene kan kun ta:lle så langt og savner 
altså ingen, men bruger fortsat reden (50). 

Nogle h0ns lagde ikke deres a:g i h0nsehuset, men 
på loftet , i laden, et buskads etc. , og så gjaldt det 



om at finde skjulestedet og hente reggene for de 
blev for gamle. »Man gnider den h0ne, som stjreler 
sig til at lregge sine reg i hemmelige reder, i gumpen 
med salt . . . såsnart dette er sket l0ber h0nen i 
st0rste hast til sin rede for at lregge reg , og man kan 
da blot f0lge h0nen (1819; 51). 
Der vankede gerne en lille dus0r til finderen. Tje
nestedrengen »får to skilling for hver snes reg han 
skaffer husmoderen, og så skarpsynet som nogen 
indianer på krigsstien opsporer han h0nsenes mest 
skjulte vr9Jvler. Kan han finde en rigtig stor rede og 
komme ind med en kasketfuld kan det nok vrere, at 
han er en stor karl, og der er et overlegent smil om 
hans lreber når vor mor skrenker ham en kop kaffe , 
mens hun roser ham for hans dygtighed og giver 
ham et stort stykke brunt sukker og en sigtebr0ds 
mellemmad« (vestlige S0nderjylland o. 1860; 52). 
JEg samlet i månens nre er de bedste; marmers<Eg 
(Mariemessereg) kaldtes i Harbo0re betelmejdes 
r,eg (af Bartholomreus' dag 24/8), de blev lagt mel
lem de to fruedage 15/8 og 8/9 og gemt til brug i 
julen eller påsken, for de kunne holde sig »år og 
dag« (53). 

Kastes reggeskaller på ilden lregger h0nsene vinde
r,eg = reg uden skal (1860; 24). Et vindr,eg skulle 
brrendes (SFyn), kastes over huset, stiltiende put
tes gennem et vindue (Kertemindeegnen) eller ste
ges helt på en pande og gives h0nsene at rede 
(Horns h.) , så lagde de ikke flere (54). H0nsene fik 
kirkekalk for at de ikke skulle lregge vindreg 
(N0Fyn, Odsherred; 55). En h0ne måtte aldrig 
trrekkes i halen, så gjorde den vindreg; nogle men
te , at det var en h0nes allersidste reg (Sjrelland; 
55a). »H0nen g0r undertiden et Wlebitte rundt reg, 
som kun indeholder reggehvide, det kalder man et 
skader,eg og siger, al når en h0ne lregger et sådant 
har en skade drrenket hende« (SFyn; 56). 
Lange nretter giver magre h0ns, magre h0ns giver 
små reg, og små reg giver små pandekager (56). 
Havde en h0ne ikke lagt reg inden fastelavn , f0r 
hvidetirsdag eller askeonsdag i påskeugen skulle 
den slagtes (57) ; ved den tid gik hanen og råbte: I 
må ikke ha' lov at skrere hovedet af mine overfl0d' 
h0ns! (Mors; 38). 

»Den rugende h0ne indgiver det befrugtede reg ik
ke andet end den udvortes varme. Derfor udruges 
kyllinger selv i vintermånederne i enhver g0dnings
m0dding, hvilket nogle gange er fors0gt med held i 
vor storkansler Christian Thomresens palads. De 
udklrekkes her hurtigere end under h0nen, dog må 
man se vel til , at en alt for strerk hede forbrrender 
reggene, hvilket ofte sker, derfor må der g0res åb
ne huller 0verst i m0gbunken« (1655 ; 58). 

Christian IV interesserede sig bl.m.a. for kunstig 
udrugning af reg; hans fors0g dermed strakte sig 
over i al fald femten år. 
»I hele A=:gypten plejer h0nekyllingerne ikke at bli
ve udruget af moderen, men man har kunstigt ind
rettede ovne, hvori man lregger tre eller fire tusin
de reg og forstår at temperere således at alle reg 
bliver udruget på en gang . . . Dette artige natur
kunststykke har vor salige kong Christian IV gjort 
efter ved at opf0re ovne i en gård i Frederiksborg« 
(58). 
F0rste gang ovnene nrevnes er i el brev 5. februar 
1630 til Frederik Urne, slotsh0vedsmanden på Fre
deriksborg. Han skal lade den tidligere ovn ned
bryde, og marts samme år giver kongen instruks 
vedr0rende pigen, der passer ovnen. Så snart reg
gene er udruget skal hun straks have nye friske reg, 
også af vildrender, og om muligt svane- og kalkun
reg. Fra hreren i Holsten 1631 minder han Urne om 
at s0rge for friske reg til »h0nsekvinden«, og at det 
meddeles ham, om der er kommet kyllinger ud af 
ovnene efter hans afrejse. Sidste gang kongen om
taler kyllingeovnene er i et brev 4. april 1632, hvor 
Urne får besked om at skaffe 400 friske reg til den 
mand, der nu passer ovnene, og som skal »vare 
dem vel med varmen således som jeg har vist 
ham«. 
I et brev 15. september 1644 fort.eller Iregen og 
oldforskeren Ole Worm: 
»August måned året 1640 var jeg blevet kaldt til 
Frederiksborg for at tilse nogle hoffolk, som led af 
epidemisk dystenteri. Så skete der det, at der var 
sat kymnger frem til frokost på det kongelige taf
fel. Da nu kongelig majestret begyndte at sp0rge, 
om jeg vidste hvordan disse kyllinger var udruget, 
svarede jeg, at reggene vel var blevet lagt under en 
h0ne. »Nej, slet ikke«, svarede han, »men i srerlige 
ovne på regyptisk vis, og for at du kan se hele 
kunstvrerket skal jeg s0rge for, at du efter frokost 
bliver fort ud til den gård, hvor de bliver udruget 
og opdrrettet, så kan du selv se det hele med dine 
egne 0jne og beundre kunstvrerket«. 
Da jeg kom derud fandt jeg i et dertil indrettet 
aflukke seks ovne anbragt i en rrekke. Deres udse
ende var ikke meget forskelligt fra almindelige ov
ne, hvori man bager br0d, bortset fra at der foran 
åbningen var indrettet et srerligt fyrrym af jernpla
der med en lille rist, hvori der lå små stykker trre
kul , som var gl0dende, de forsynede meget be
kvemt hele indretningen med en mild varme. I ov
nen varder en flad kurv foret med en pude stoppet 
med bl0de dun og indeholdende cirka 40-50 reg. 
Ved siden af stod en gammel kone, der var lejet til 
mod betaling at varetage pasningen af det altsam
men. Da hun blev spurgt om hele fremgangsmåden 
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med udrugningen svarede hun, at hun f0rst ved 
hjrelp af et lys unders0gte, om reggene var drrenke
de eller golde. Så anbragte hun en cirka halv
tredsindstyve ad gangen i en ovn, trendte det svagt
brrendende fyr, således som vi så det, og passede 
det omhyggeligt, for at det ikke skulle gå ud, indtil 
der var gået cirka fyrretyve dage, hun vendte dem 
desuden to gange daglig. Og således kom der til 
den bestemte tid pippende kyllinger frem, omend i 
et så begrrenset antal, at nreppe hvert tiende reg 
svarede til forventningen. Når de er udrugede bli
ver deres pasning overladt til kapuner med plukket 
bryst, som hun opdrretter til det formål, og srettes 
på skamler i en lunkent vrerelse for de må koltlme i 
åben luft. De spiselige kyllinger bliver sat på kon
gens taffel, isrer når hans majestret vrerdiger at ind
byde videbegrerlige fyrster eller lrerde mrend til sit 
taffel.« (59). 

»Tidligere var h0ns på landet et farverigt skue, de 
var bastarder, som gik rundt og fandt sig en rigt 
varieret kost. Det kunne naturligvis ikke blive ved. 
Menneskehjernen ... gjorde sig klart, at man måtte 
kunne for0ge overskudet ved at rendyrke racerne 
og beregne foderet med grams n0jagtighed så h0n
sene kunne blive fuldt effektive reglregningsmaski
ner. Og h0nsene fandt sig i dette - indtil videre. De 
kommer til verden i rugekasser, de varmes af kun
stige m0dre, de unddrages for flertallets vedkom
mende et k0nsliv, de »drives« ved kunst til top
ydelser, og endnu er der ikke sket sammenbrud 
ved dette indgreb i naturens rytme ... Dog brrender 
der »m0dre« i tusindvis her i landet i de barske 
forårsmåneder, og kyllinger i hundredtusindvis ny
der livet under det beskyttende bliktag. På kolde 
martsdage ser man på jernbaneperroner papresker 
i h0je stabler, fra• hvilke der lyder livlig pippen. 
Det er sresonens nye kyllinger, tusinder og atter 
tusinder. Indviet til et kort og mekaniseret liv.« 
Jacob Paludan {1944; 60). 

H0nsene bliver skruk når de får kogte reggeskaller 
(38). Vil man vrenne en h0ne fra rugelysten, skal 
den dyppes tre gange ned i vand, som vil man 
drukne den, og srettes under et kar ; den anbringes 
under et sold ellet tre dage i et m0rkt rum (42). 

Kimen i regget kaldes (jysk) kokkespring, -sprut, 
-trin {61). 
Kyllingens k0n skal kunne påvises således: regget 
holdes med dets runde ende opad, og man lader en 
synål (eller en strikkepind) i en tråd dingle med 
spidsen mod regget: foretager nålen efter kort tid 
cirkelformede bevregelser kommer der en h0nekyl
ling af regget, mens pendulsvingninger viser en ha-
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nekylling ( 62); står nålen stille er fosteret d0dt. 
0nsker man h0nekyllinger lregges korte, glatte, 
runde reg under h0nen, af lange, spidse, på spidsen 
ru reg får man hanekyllinger (63). 
H0nen skal lregges på et ulige antal reg-11 , 13, 15 
eller 17 {1789ff; 64), man lregger den som regel på 
tretten ( 65); idet h0nen anbringes siges for at få 
held med rugningen og mange h0nekyllinger (66): 

det rykker og slider i min top, 
tolv hanekyllinger og en kok! 

eller 

jeg lregger min h0ne på tretten reg 
og sretter min fod ved en stok, 
Gud give mig en fager flok, 
tolv h0ner og en kok. 

Er der et lige antal reg skubber h0nen det ene vrek 
(67) ; et reg bliver aldrig udruget , det giver h0nen i 
told (Taps S0nderjylland ; 68). 
Lregges reggene en fredag under rugeh0nen redes 
kyllingerne af fugle {1734; 69). Man må ikke lregge 
h0ns om mandagen og tirsdagen , så får man ingen 
kyllinger (70) , heller ikke i hundedagene 22/7-23/8 
{38) eller på Valentinsdag 14/2, så bliver kyllinger
ne blinde og lamme (1634; 71) ; de skal lregges un
der h0nen Pedersdag 22/2, da får man store kyllin
ger (62). En kone i Kvistrup S0nderjylland lagde 
altid en h0ne på skrertorsdag og påstod, at så blev 
kyllingerne meget k0nne med mange farver, som 
skiftede hver gang de freldede (72). 
Rugeh0ns skulle helst lregges i nymåne og om for
middagen (NFyn; 73), i fuldmåne og på en fredag 
(56) ; »lreg dem f0rst i nre, ellers kommer der ingen 
kyllinger frem , lreg dem ikke i midsommers nre« 
{1640; 31). 



For at få held med kyllingerne skulle h!llnen ligge 
på andre folks a:g, et barn blev derfor sendt i byen 
for at bytte a:g (74); når en kone fik byttet a:g gav 
man et mere, det skulle give held med rugningen 
(VFyn; 24). 
H!llnen skal ruge på jorden , ikke i en opha:ngt re
de ; den skal la:gges der, hvor den selv lagde sig da 
den blev skruk (75). Man må ikke stå op mens 
a:ggene la:gges under h!llnen, og de skal anbringes 
med den h!lljre hånd (76). Vil man have kyllinger 
med en stor top, skal man have en nathue på hove
det mens a:ggene la:gges (77); vil man have h!llne
kyllinger skrives nogle kruseduller på a:ggene (78). 
Sa:ttes h!llnen på a:ggene mens folk kommer fra 
kirke får man mange kyllinger; g!llres det når vin
den er i !llst tager udrugningen to dage mere end 
normalt (79). Den kone, som vit have mange h!lln
sea:g, skal la:gge h!llns når skovens vilde fugle ruger 
(38). De a:g, som h!llnsene la:gger de f!llrste tolv 
dage efter jul, giver sorte, smukke og fede kyllin
ger (79). Lader man en skade ruge på h!llnsea:g 
bliver kyllingerne som voksne gode a:gla:ggere og 
skal kunne give to hver dag (Bog!ll; 39). Det giver 
uheld at ta:lle kyllingerne under h!llnen f!llr alle er 
udruget (VSja:lland; 80). Rugea:g som blev bäret 
over rindende vand kan ikke udruges (Mors; 81). 
Skallen af kogte a:g må ikke bra:ndes mens h!llnse
ne ruger, så udt(llrres kyllingerne i a:ggene (Fyn 
1734; 81a). 

Maj må neds kyllinger bliver aldrig gode, mens ma
riemessekyllinger udruget i tre uger efter 15. 
august bliver gode la:ggeh!llns (38). Kyllinger udru
get omkring Bartholoma:usdag 24/8 mente man på 
VSja:lland blev tidlige a:gla:ggere, men som regel 
små h!llns (82). 
Det forebygger sygdom at give kyllinger et peber
korn straks de er kommet ud af a:ggene (56). Kyl
linger udruget i august fik lov at gå på stubmarker
ne og kaldtes stubkyllinger (0Sja:lland; 83). 
Nytårsaften skal man ha:nge en karklud ud, så ta
ger h!llgen ikke h!llns og kyllinger; de udrugede kyl
linger skulle f!llr de havde r!llrt jorden puttes gen
nem mandens bukser, så skete der dem intet ondt, 
men ingen måtte se det (Bornholm; 84). 

LITTERATUR: (1) 178b 1,753; 400b 61; (2) 604 
246; (3) 178c 318; (4) 406 37; (5) 229 25; (6) 381 
35ff; {6a) 198 1,175; (7) 239 192; 130a 1939, 75f; 
(8) 381 36; (9) 893,169; (10) 127 nr. 52; {11) 640b 
95f; {12) 239b 40f; 537 33; 112 88; {13) 695 108; 
178b tb. 238; {14) 707 24f; {15) 633h 83; {16) 259c 
12,20,27; {17) 199b 49; 390 8,117; 390e 1,70; {18) 
715 52; {19) 390e 3,30; (20) 390/ 6.2,314 sml. 297 
1959,94f; 390p 30 (o. 1880) ; {21) 390e 3,105; (22) 

7640 94; {23) 604 32; (24) 688c 60,66; (25) 390e tb . 
1, 108; 644 7, 1887, 53; 1311906/23:305 {1909); 245 
218; (25a) 390d 113; (26) 390 9, 7; 390/ 6.2, 322f; 
{27) 390/ 6.2, 322f; (28) 366 184; {29) 644 5, 39; 
{30) 390 6,258; 644 4,155; (31) 390e tb. 1,108; (32) 
366c 65; 131 1906/30:82 {1911); (33) 131 1906/ 
23:1308; {34) 390/ 6.2,314; 390 6, 258; 390e tb. 
1,111 ,159; 644 7,1887, 53; 1911955-59, 222; 172 2, 
88; 172b 2, 138; 131 1906/23:789 {1090); {35) 131 
1906/23:1257; (36) 244c 159; (37) 76611; (38) 390e 
tb. 1, 109f; {39) 366c 65,67, 81; (40) 644 4, 158; 
(40a) 644 3, 122; (41) 644 4, 155, 159; {42) 644 5, 
44, 106, 124; (43) 688c 39; 644 7, 53 (Loll.); {44) 
644 4, 1885, 122; 695 305; (44a) 428 nr. 15,1927; 
(45) 644 4 , 122f, 154; (46) 638 43 ; (47) 390 9,7; (48) 
552b 103; 711c 167; 330 86; (49) 130a 1939, 76; 
(49a) 390/ 6.2, 314; (50) 244b 111; 644 5, 39, 47; 
131 1906/23:622; (51) 388 54 sml. 130a 1939, 76; 
(52) 178c 318; (53) 688c 60; 644 5, 36 (Thy); 622 
1941, 106 {1698); 695 304; (54) 428 nr. 15, 1927; 
644 7,1887, 53, 154; 366 200; (55) 644 7, 154; 17 7; 
(55a) 644 5, 1886, 107; 131 1904/27:19 {1886), 338 
{1884), 475 {1882); (56) 644 6,53f; (57) 644 7,53; 
390 4, 370; (58) 351 1827.2, 216-18; (59) 50 21/5 
1970; 351 1827.2, 218; (60) 549b 26f; (61) 178b 
2,253; (62) 69 327f; (63) 366c 67; 178b 1,749; 390 
6,257; 644 5,155; (64) 6221,1789,197; 355188; 644 
4,155 og 5, 59; 126 1,280; (65) 242b 102; 390e tb. 
1,109; 426 1964, 58; 131 1906/23:2224; 1904/28: 
292; (66) 644 3,159; 390 9, 7 sml. 390/7,316; (67) 
1311904/27:1; (68) 1311904/27:2398; (69) 390e tb. 
1,1148; (70) 644 7,154; 390 9, 7; {71) 766 7; (72) 
131 1904/27:3017 {1886); (73) 604 507; 644 5, 124; 
(74) 366c 66; 130a 1939,75; (75) 644 5,124 og 7, 51; 
(76) 390e tb. 1,110; 644 5,124; (77) 644 4,154; 428 
nr. 15, 1927; (78) 644 5,124; (79) 428 nr. 15,1927; 
(80) 366199; (81) 1311906/24:1408; {81a) 390e tb. 
1,109; (82) 239 222; (83) 552b 69; (84) 644 7,76; 
638 42 sml. 89 2, 89. 

»Et stridbart og modigt kreatur er vor hane, hvor 
stolt en person viser han ikke både når han forret
ter sin galen og når han går omkring blandt sine 
mange koner. Jo st(llrre, mere munter, modig og 
anselig han er desto bedre ; når man vil va:lge sådan 
en til levehane må man se efter, at han har en lang 
krum hals, en stor og h!lljr!lld kam, runde og store 
halslapper eller ska:g, store og fyrige !lljne, et 
sta:rkt na:b, h!llje og sta:rke ben, lange skarpe spo
rer og korte sta:rke kl!ller« (1796; 1). 
Smager en hane menneskeblod bliver den mand
olm, forf!lllger det menneske, hvis blod den smag
te, og vit slå det ihjel ; den bliver meget kamply
sten, som rasende i kamp med andre haner og med 
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