
61). En nytårsmorgen kom gamle Jens Nielsen ind 
i stuen og sagde: »Ja , nu kan jeg sige jer, hvor 
meget kornet kommer til at koste i år«. Lige så 
mange gange den nytårsnat galede efter midnat, 
lige så mange mark kom en t0nde korn til at koste 
det år (NVSjrelland; 62). 
Går h0nsene langt fra gården eller huset de h0rer 
til, varsler det dyrtid, eller at kornet bliver dyrt 
(Fyn; 63). JEder en h0ne grres kommer dyrtid eller 
krig (Koldingegnen, Jungshoved; 64). 
Når h0nsene slås, kommer kvindfolk i klammeri , 
eller: så skal man snart til gilde (Jylland; 65). 
Ser man tilfreldigt en h0ne lregge reg, betyder det 
lykke (49). 
Vejrhanen på kirketårnet lregger undertiden et reg 
og lader det falde, det varsler en smitsom sygdom 
(66). 
At dr0mme om h0ns betyder, at man vil få gode 
dage (67). 

Vejrvarsler 
Flyver h0nsene sent ud om morgenen, eller l0ber 
de om dagen hurtigt til et sted, hvor det ikke kan 
regne på dem, og de tidligere end ellers kommer 
fra de steder, hvor de s0ger f0de, og s0ger skjul, da 
venter de regn, og regner det allerede bliver det 
langvarigt. - Går de ikke i skjul, når det regner, 
men ude efter f0de, venter de ikke en snarlig ende 
på regnen (1591; 68). Lader h0nsene sig overregne 
uden at s0ge t0rre , og de ryster sig i regnen, kan 
man med temmelig vished regne med 24 timers 
regn , l0ber de derimod straks ind i h0nsehuset, når 
det begynder at regne, vil regnen snart h0re op 
(1801ff ; alm., 69). 
Ofte lokker h0nen kyllingerne sammen og iler med 
dem under skuret, endog når man har det dejligste 
vejr, men det varer ikke en halv time, så har vi det 
frygteligste uvejr og plaskregn (1801; 69a). 
Når kyllinger, haner og h0ns ofte plukker, piller og 
kradser sig med nreb og k10er og ligger og skraber 
og slår med vingerne i 10s jord og sand, da mrerker 
de at regnen er nrer (1591; 68). Når h0nsene tidligt 
om eftermiddagen flyver til rane bliver det godt 
vejr den f01gende dag, men går de sent ude indtil 
det bliver m0rkt , regner det dagen efter (1816ff; 
70). 
Går h0nsene tidligt til ro, får vi regn eller blrest; 
kagler de og basker, begynder det snart at regne 
(70a). 
Der kan ventes dårligt vejr og uvejr, hvis h0nsene 
s0ger h0jt, f.eks. i trreer (71), at de går lrenge ud og 
s0ger f0de, »da de nreste dag ikke kan komme ud 
og samle noget« (Salling; 72), at de om aftenen 
ikke vil i h0nsehuset (Roskildeegnen; 73). 
Der kommer blrest, stormvejr, når h0nsene skra-
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ber meget , ofte tager sandbad og basker (0Jyl
land ; 74), hvis de går og gokker (stilfrerdig lyd), 
skrcever, hvejrer (skriger), skral/erer, skratber (kla
ger sig langtrukkent) , skrrepper op, reder grres 
(M0n); flyver de op i trreer, på tage etc. »henter de 
blrest« (75). 
En skrigende h0ne adskiller sig fra andre h0ns der
ved, at den altid går og skratver mod storm og 
uvejr. I h0sttiden kan den g0re manden opmrerk
som på, at en storm er i vente, så han får sit korn 
h0stet f0r stormen har 0delagt krernen. »En skri
gende h0ne i gården« bidrager lige så meget til 
velstand som en drivende plov i marken, idet den 
sparer bonden for uheld (Lindeballe SJylland; 76). 
Går gårdhanen omkring, mens det regner, klarer 
vejret snart op (77). Morgendagens vejr bliver 
godt, smukt, t0rt hvis h0nsene går ude sent om 
aftenen, eller omvendt går tidligt til ro (1816ff; 
78), eller de tidligt på eftermiddagen flyver til vejrs 
i trreer, på rrekvrerk etc. Pr0ver kyllinger en regn
ve j rsdag at flyve op på et grerde eller de sretter sig 
på en vogn, bliver vejret smukt nreste dag (49). 

Galer hanerne ofte om dagen og aftenen, f0r det er 
deres rigtige tid at gate, tilkendegiver de regn eller 
sne (1648; 79). Hanegal på usredvanlig tid betyder 
forandring i vejret (1798ft; 80). »Der er vistnok 
mangen bondemand, som har erfaret, at der er 
storm og andet vejr i vente når hanen midt om 
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natten vågner op som i en sknek, på en usa:dvanlig 
tid basker med vingerne og galer af alle kr.efter« 
(1801 ; 81). 
Vejret skifter, hvis hanerne galer meget (1816ff; 
82), tre gange i tra:k (Herf0lge; 82a), klokken 12 
(VLolland; 83), indend0rs (K0geegnen; 84), ved 
sengetid (Varde; 85), kort efter at h0nsene er 
kommet til ro på ranen (86); galer hanen mens den 
sidder på ranen, kommer andet vejr om tre dage 
(Darum S0nderjylland; 87); galer den kun et par 
gange bliver det dårligt vejr, mange gange: smukt 
vejr (Lem 0Jylland; 88); hanegal fär midnat bety
der vejrskifte (Harbo0re; 89). 
Galer hanen meget, mens det regner eller stormer, 
vi! vejret snart klare op (1794ff; 90); galer den i 
regnvejr kommer torden (Svendborg; 91). 
Galer den tiJ middag kommer regn inden aften 
(VLolland ; 92); det varsler regn at hanen galer i 
h0nsehuset eller straks efter solnedgang (77), om
kring midnat (S0nderjylland; 93), om sommeren 
inden kl. 3 (15), galer den efter kl. 4 (16) kommer 
et uvejr (M0n); h0nen skriger mod bl.est, hanen 
mod regn (94). 
En galende h0ne varsler uvejr og storm (VSja:1-
land; 32), bl.est og regn (Jylland; 95). 
Galer hanen ved sengetid kommer snevejr (S0n
derjy!Jand; 96), om eftermiddagen: frost om nat
ten (NVSja:lland; 97); galer hanerne i frostvejr 
usa:dvanlig meget om eftermiddagen eller aftenen, 
blvier det ti,wejr - »kokkene råber til t0« (Åsum; 
98). Havde det la:nge va:ret streng frost og man så 
h0rte en hane gale efter at den var fl0jet op, var 
det helt sikkert, at det snart blev t0vejr (Horns h. ; 
99). 
Fra det verdenshj0rne, hanen vender na:bbet mod 
når den galer nytårsmorgen, vi! vinden bla:se de 
na:ste tre uger (Sja:lland; 100). 
»En gammel hane er tit klogere på vejret end a!Je 
vejrprofeter tilsammen« (VSja:Uand ; 101). 

Et hanea:g (s. 104) bebuder en streng vinter (Fyn ; 
102), Ligeledes når h0nens lykkeben (smJ. neden
for) er blåt , er det hvidt kommer en mild vinter 
(103). 

Nytårsnat s0gte pigerne til h0nsehuset for at få at 
vide, om de ville blive forlovet eller gift. De banke
de tre gange på d0ren, og galede en hane derinde 
var det et godt tegn, men et dårligt hvis en h0ne 
lod sig h0re (Helsinge, Hornba:k; 104). 
I en h!'llnnike, som endnu ikke har lagt a:g, sidder et 
»lykkeben«. Holder to personer i det og rykker til 
hver sin side, får den lykken, der når benet brister 
har det st0rste stykke, og et samtidig ta:nkt 0nske 
går i opfyldelse (105). Det er alm. at tra:kke ~nske-
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ben (h0nens sammenvoksede n0gleben), når man 
spiser h0ns og har fundet det (106); den som fik 
det st0rste stykke blev f0rst gift (Give; 107) , man 
trak lykken fra den anden part (Grejs ; 108), sml. s. 
166. 
Sa:ttes et h0nsea:g mellem to foldede ha:nder med 
enderne mod tommelfingrene og man med alle 
kr.efter pr0ver at trykke a:gget itu, vi! det sjreldent 
lykkes. Det er for 0vrigt ikke godt for den mand, 
der formår det. Er han s0farende drukner han på 
havet; har han sit arbejde på landjorden d0r han 
for stål e!Jer lider på anden måde en voldsom d0d 
(Bog0 o. 1870; 101). 

Sybille spåede, at en hane som bor i G0ttrup bjerg 
kommer ud ved N0rbjerg, og da går verden under 
(109). Når alle baner h0rer op med at gale er ver
dens ende na:r (49). 

LITTERATUR: (1) 390 4, 355; 9 9,11 ; 390e tb. 3, 
142; 366 202; 366c 64; 219 8,13; 604 536; 178b 
2,247; 638 111 ; 384 146; (2) 131 1904/28:2133 
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SAGN 
Oldsagn: Ragnarok indledes med tre hanegal. 
Odins helte i Valhal vrekkes af Gyldenkam, den 
fagertr0de Fjalar galer hos jretterne, »men under 
jorden· galer en anden · sodr0d [sort] hane· i Hels 
sale« (1). Sagnkongen Hadding rejste til ånderiget, 
hans kvindelige ledsager skar hovedet af en hane 
og kastede det over grrensemuren, straks efter h0r
tes et h0jlydt hanegal (2). I Fj0lsvinsmål og i Wl
sungekvadet om Helge Hundingbane vrekkes aser
ne i Valhal tidligt om morgenen af hanen Sal
govner. 

Når en hane galer må sp0gelser flygte, hanegalet 
maner dem tilbage i graven: de onde m0rkets mag
ter må fly · når hanen galer i morgengry Mads 
Hansen (3). I folkeviser galer, efterhånden som 
natten skrider frem og daggryet nrermer sig, en 
sort, en r0d og en hvid hane; på kirkegården siger 
genfrerdet: Nu galer hanen den sorte, · så snarlig 
må jeg borte. · · Nu galer hanen den r0de, · til 
graven stunder alle de d0de. · · Nu galer hanen 
den hvide, · jeg må ikke lrengere bide. - H0r mid-

nattens haner de gate, · de d0de til graven kalde 
(Elskov mellem s0ster og bror) (4). - Ret galer 
hanen den r0de, · til jorden skal alle de d0de. · · 
Ret galer hanen den sorte, · så lukker de himme
rigsporte (Moderen under mulde) (5). - Nu galer 
hanen den sorte, · nu lukkes op alle de porte. · · 
Nu galer hanen den hvide, · til jorden stunder alle 
de lige. · · Nu galer hanen den r0de, · til jorden 
må alle de d0de (Aage og Else) (6). 
Ved midnat siger et genfard: Nu galer hanen den 
sorte, · nu åbnes himmerigets porte. · Nu galer 
hanen den r0de, • nu sover alle de d0de (7); et 
andet genfrerd: Nu galer hanen den hvide, · så skal 
alle vrere i himmerige. · · Nu galer hanen den sor
te, · nu skal alle djrevle vrere indenfor helvedets 
porte - og så forsvandt sp0gelset (8). 
En karl sov ved en h0j i 0ster L0gum s. , da han 
vågnede 10d der musik og ellekvinder dansede, 
men så galede en hane, og straks forsvandt det. 
H0jen blev siden kaldt Hanebjerg (9). I et eventyr 
af H. C. Andersen varsler hanegal, at nattefesten i 
Elverh0j er forbi; en mor frygter, at hun ikke kan 
nå at grave sit barns grav for hanen galer. 
Efter hanegal mister nissen sin magt til at udrette 
noget (10). 

Da en klog mands tjenestepige !reste i en cyprianus 
(tryllebog) kom der mange r0de haner ind i stuen, 
hvor de blev til arrige småtrolde (11); en karl be
gyndte at !rese i bogen, og stuen fyldtes med kyllin
ger fra gulv til loft (12). 
Under postyret om »K0ge huskors« 1607-08 kom i 
et hus satan til syne som et sp0gelse med h0nsek10-
er: han galede som en hane og klukkede under 
sengen (13). Mens en mand )reste fanden til sig, 
stod en stor hane pludselig foran ham omgivet af 
en masse hanekyllinger (14) ; konen til en mand, 
der ville forskrive sig til djrevelen, kiggede gennem 
n0glehullet og så ham ligge på lmre foran en stor 
hane omgivet af hanekyHinger (15). Han sad som 
en r0d hane på en ladebjrelke (16). Om en mand, 
som man mente stod i ledtog med djrevelen, blev 
det sagt, at han efter d0den optrådte som en r0d 
hane (17). En gammel kone på Bog0 blev regnet 
for en heks. Kort efter hendes d0d sad en fremmed 
r0d hane på stakittet ved huset - det måtte vrere 
hende. En mand ville stikke den ihjel, men han 
ramte sin ene hånd (18). 
En pige i Grenå var mare og efterstrrebte som en 
hvid h0ne nogle indlogerende mrend (19). To s0-
stre i Ketting på Als kunne skabe sig om til h0ns, 
der kaglede og lagde reg (20). En bondekone i Hol
sten ville bage reggekage til nogle soldater, men 
manglede reg og gik ud i Jaden for at hente dem. 
Hun kom ikke tilbage, og en mand gik ud for at 
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lede efter hende. Hun sad på en h0nserede med 
kjolen op om sig, kaglede og lagde det ene reg efter 
det andet (1813; 15). Om en mand i Funder 0Jyl
land, der bavde ord for at kunne hekse, hed det, at 
han havde en h0ne, som rugede penge ud, liggende 
på kakkelovnen - derfor manglede han aldrig pen
ge (21). Man havde set en gloende r0d hane i en 
heks' bageovn (22), der sad en sort h0ne på en d0d 
troldmands hoved (23). En rig mand skjulte sine 
penge under en lind og lod djrevelen bevogte den. 
Han fik dem f0rst udleveret , da det lykkedes ham 
at finde en begsort hane med hvid kam til djrevelen 
(24). 
To br0dre fra R0nnebrek SSjrelland fandt et ege
skrin i Navsh0j. Den ene åbnede det og blev 
drrebt; i skrinet varder lagt en hane i satans navn, 
den fo'r op og rev ham itu, men selv lå den nu også 
d0d på gulvet (25). 
En »h0jkrelling« optrådte som en h0ne med kyllin
ger (26), inde i en bakke fandt en karl en trolds 
hvide hane siddende på kanten af en åben ligkiste 
(27). 

I mange skattegraversagn bevogtes skatten af ha
ner eller h0ns, der kommer til syne og får en af de 
forbl0ffede mrend til at bryde tavsheden, så skatten 
forsvinder (28). Ud af en h0j kommer seks sorte 
haner trrekkende en karet, den ene sparker til 
vognstangen, så den knrekker (29). To haner trrek
ker et meget stort lies h0, en af dem slår bagud og 
knuser hammelen (30). En karet er forsprendt seks 
bovedl0se baner, den ene slår en dundrende fjert 
(31); han er kommer trrekkende med en tyr (32), en 
nisse rider på en hane (33) - o.s.v. Oven på en 
kedel med penge ligger en vreldig sort hane, som 
en af skattegraverne sretter på sin frakke (34), en 
h0ne sidder på en bunke s0lvpenge og anbringes 
på en karls vest (35), en sort, langbenet h0ne flag
rer op af pengekedlen (36). 
En dreng fandt i H0nemosen n.f. Dagbjerg en stor 
n0gle og smed den vrek. Da kom en h0ne frem af 
mosen og sagde, at det var n0glen til Dagbjerg 
Dås, hvori der lå guld og s0lv (37). 
Gaden i Viskinge VSjrelland blev engang helt over
sv0mmet, forinden så man en hane gå gennem by
en slrebende med et lressetrre (38). 

En heks hrevnede sig på en bonde ved at forvandle 
ham til en hane, den galede hver nat i Flensborg 
(39). 
En h0ne med kyllinger blev om aftenen set i Gislev 
og Vejstrup SFyn, »den er ikke rigtig, men har dog 
aldrig gjort nogen fortrred« ; en anden skruk med 
en flok kyllinger gik fra gammel tid ved Prrestevej
en mellem 0sterb01le og Vesterb0lle NJylland, og 
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folk var bange for at frerdes der om natten (40). 
Der skal sidde en h0ne under en sten ved en bro i 
Bratten i Vendsyssel (1909; 41) . Marsk Stig k0rer 
hver nytårsaften i en karet forsprendt 6 baner til 
Visborg og bliver der til nreste nytår (42). 
Da majstangen i Nordby på Fan0 var blevet flyttet, 
begyndte man at se »majkokken«; en gammel 
mand var den f0rste, som så den, han 10b efter den 
og blev syg, samme sommer viste den sig flere gan
ge ganske kortvarigt, men ikke siden - man mente 
det varet sp0gelsesdyr (43). 
På en gård i Bodilsker kaglede om natten en sort 
hane, så ild stod langt ud af halsen på den; under 
arbejde på Store Bjergegårds h0loft fandt en dreng 
en h0ne på rede og pr0vede forgreves at flytte den; 
en daglejer sagde, at den havde ligget deroppe de 
sidste tredive år (44). På en gård i Veddinge Ods
herred måtte kun manden gå op på stuehusets loft. 
Sneg andre sig derop stod der altid en h0ne og 
skrabede i sredbunkerne (45). 
To naboer i Bindslev Vendsyssel kom i trrette om 
deres h0ns og vedtog, at en slagtet b0ne skulle 
hrenges op under loftet hos hver is.er; den hvis h0-
ne sidst rådnede bort havde uret - og »den ene 
b0ne hrenger under loftet den dag i dag« (46). 
En fremmed sort h0ne sinkede en kone i Nr. Lyn
delse , så hun ikke kunne grave sin have; hun smed 
en klump jord efter h0nen, og den fl0j direkte til 
kirkegården, hvor den forsvandt. To dage efter 
blev hun syg og d0de (47). En h0ne med kyllinger 
blev set ved risten foran kirken i 1Er0sk0bing (48). 
En h0ne med kyllinger er Brenderups kirkevare 
(48a), sml. bd. 1 s. 190. Sejer0 kirke skal vrere byg
get over en h0ne med 12 kyllinger (49). 

To r0vere listede ind i en m0lle for at udplyndre 
m0lleren. Da en hane pludselig galede, blev den 
yngste r0ver forskrrekket og ville vende om, men 
han deltog alligevel i drabet på m0lleren. Året ef
ter overnattede de i en kro, og en hane galede så 
h0jt at de vågnede. »De forbandede haner«, sagde 
en af dem, »siden den nat i m01len har jeg ikke 
kunnet holde ud at h0re dem gale«. Det b0rte vrer
ten, som lå i vrerelset ved siden af, han spurgte dem 
ud om morgenen, og således blev forbryderne fun
det. »Siden galede hanen om deres udåd« (50). 

Skremtesagn: 
Mens degnen sang for i Bregnet kirke 0Jylland 
kom en flok h0ns ind ad kirked0ren. Han kastede 
en salmebog efter dem, ramte hanen og stak den i 
sin frakkelomme. Under prredikenen sov han som 
sredvanlig, hanen smuttede ud af lommen og satte 
sig på alteret og galede. Degnen vågnede, og i den 



tro at prresten var frerdig med almesse, istemte han 
et h0jlydt »Amen!« (51). 
En mand forstod dyrenes sprog og blev hver dag 
plage! af konen, der ville lrere det. Til sidst beslut
tede han at d0 og lagde sig i en ligkiste. Hans hund 
stod bedr0vet, mens hanen galede lystigt, og hun
den spurgte, hvordan den kunne vrere glad, når 
husbond skulle d0. »Jo«, svarede hanen, »jeg har 
70 koner, når jeg finder et korn kalder jeg på dem, 
og de kommer straks; men jeg tager selv komet , 
sådan skulle husbond brere sig ad«. Det h0rte man
den, stod op og pryglede sin kone. Så fik han hus
fred. - I en anden version bliver manden mishand
let af sin kone, og hanen siger: han har kun en 
kone og han kan ikke styre hende; jeg har 70, men 
når de ikke kan enes skiller jeg dem, og slås de, så 
prygler jeg dem - det skulle husbond også g0re 
(52). 
De pludrende kyllinger (53). 
Krederemser: Den begrerlige h0ne; Hanen der 
drunkede i 0lt0nden (54), Hanen der blev rask 
(55). 

LITTERATUR: (1) 96 151,188; 560 386f; (2) 636 
129ff; (3) 262 103; (4) 216 38; (5) 121 45f; (6) 127 
1, nr. 89f; 2 473,479,486-88,496f; 3 871; 244g 14f; 
417 48; en parodi hos Peder Syv:390e tb. 1,110; (7) 
244 6; (8) 390f 5, 290 sml. 644 4,231; 5 98; 13 62; 
390 l , 207; 4 315; 244b 14; 244c 9; (9) 688 2, 32; 
(10) 390/2, 94; {11) 3661,108 sml. 390 8,278; (12) 
244b 237f sml. 715 177; (13) 760 8,1908,40f; 688 
2,31; {14) 390f 6.2, 253; {15) 390f 6.2, 258,316f; 
(16) 390 8,387; (17) 366c 224; (18) 366b 224; (19) 
390d 75f; (20) 714 210; (21) 259e 200f; (22) 764p 
47; (23) 390 3,260; (24) 468 203; (25) 105 26; (26) 
390f l , 186; (27) 390 8,62; (28) 390f 1,358 ,366,371-
78,382,425 ,434; 390g 1,243-45; 390 3, 36,299 og 8, 
12; 711b 48; (29) 764p 52 sml. 146 og 688 4,121 ; 
{30) 366 15 sml. 119,305,346; 390g 1,301 og 3,307; 
(31) 390f 1,369ff sml. 3,451; 390 8,11; (32) 366 305; 
(33) 390f 1,381 sml. 375; (34) 390g 3,321 sml. 390f 
3,455; (35) 390g 3,312; (36) 390f 449 ; {37) 764p 31; 
390f 1,35,182f; (38) 239 214; (39) 456 288f; (40) 
390f 5,27; 219 3,1930,192; (41) 131 1906/23:1186; 
(42) 390f 5,66; (43) 390/5,109 sml. 4812,220f; (44) 
638 109,123; (45) 17 4; (46) 390g 4,152; (47) 711f 
102; (48) 318 286; (48a) 390/2,359; (49) 644 2,191; 
(50) 145 nr. 15,1841,56; (51) 644 11,117; (52) 644 
7,157f sml. 390j 52f; (53) 390l 1,15f; (54) 397 114-
21; (55) 4261964,176. 

EVENTYR, FABLER 

I eventyr sretter en pige kyllinger på en troldmands 
hoved for at slippe for at lyske ham = stryge ham 
gennem håret (1); en tro Id kon ge har tre h0ns med 

guldfjer (2); troldmand og heks skaber sig om til 
h0ns (3). I en skov skyder to drenge efter en gulbe
net hane, den 10ber ind i skoven og bliver til en 
heks, men den drrebes til sidst af en s0lvknap (4). 
En hane hjrelper en pige med at vaske garn, trern
me vilde dyr m.m. hos en heks; hanen er en for
vandlet prins, men hanen bliver igen et menneske 
og gift med pigen (5), hane er en forvandlet prin
sesse (6). 

En kones gulbenede h0ne lregger sine reg i en 
bjergmands bakke, en af hendes piger binder en 
tråd til h0nens ben og finder reggene, men hun 
drrebes af bjergmanden, og det samme g0r hendes 
ene s0ster, den anden s0ster finder ligene, tager 
h0nen og guld med hjem, den lregger hver dag et 
guldreg (7). Bjergmand giver en dreng en h0ne, der 
lregger reg, når man siger »h0ne, kagl !« til den (8); 
en h0ne lregger et guldreg for hvert skridt (9), en 
mand ejede en sådan h0ne og mente, at den måtte 
indeholde en guldgrube; men da han havde slagtet 
den, var der ikke andel i den end i alle andre h0ns 
(10). 
En fattig mand tilbytter sig hos tanden en lille h0-
ne, som på befaling lregger en hel redefuld reg {11); 
med den ondes hjrelpe skaffes en hane, der lregger 
fireskillinger i stedet for reg - den rejser til sidst til 
Rom og vil vrere pave (12). Når en trolds h0ne 
rystes over en hue, fyldes denne med penge (13). 
H0nens d0d {14). 
I en 10gnehistorie bruges h0nsefjer som master på 
el skib (15). 

En hane fik 0je på en rrev og fl0j op på et byled og 
galede. »Det er du dygtig til«, sagde rreven, »men 
ikke så dygtig som din formand, han kunne gale 
med lukkede 0jne«. »Det kan jeg også«, sagde ha
nen og gjorde det - så blev han snappet af rreven. 
»Det er du dygtig til«, sagde hanen, »men ikke så 
dygtig som din formand, han foldede aJtid poteme 
og bad en bordb0n f0r han spiste«. »Det g0r jeg 
også«, sagde rreven - i det samme fl0j hanen opiet 
trre og råbte: ha-ha-ha , du skal aldrig takke for 
mad f0r du har spist! (16). 
H0nsene kom tidlig ud en morgen og fl0j op i 
buskene. Rreven kom forbi og spurgte: »Har I h0rt 
der er lyst fred mellem rrev og kok?« Nej , det hav
de de ikke h0rt. »Jamen, det er sandt, så I kan godt 
komme herned til mig«. Hanen kiggede ben over 
skoven. »Hvad ser du efter?«, spurgte rreven. »Åh, 
det er bare to mynder, der kommer derhenne«. 
»Farvel !« sagde rreven. »Vent lidt«, sagde hanen, 
»der er jo lyst fred mellem dyrene«. »De har må
ske ikke h0rt det«, sagde rreven, og så kom en 
jreger og sk0d den (17). 
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