Kalkunen
Meleagris gallopavo

»Lille dreng og
kalkun«.
Maleri af August
Plum, 1850.

Kalkun reldre nydansk d.s. fra plattysk, egentlig
'(fugl) fra Kalikut' (ostindisk stat og by) idet man
fejlagtigt mente, at den stammede fra Indien, men
dens hjemsted er Amerika. Kalkunsk h~ne VSjrelland {l), kåskeh~ne MSjrelland (2).
Tommerkruk (om hanen) Skagen o. 1800 (3),
pludderh~ne, -kok S0nderjylland o. 1800ff (4),
Mors, Thy (5); »Når kalkunskhanen bliver vred,
og det bliver den når man fl0jter for den eller den
ser noget r0dt, blreser den sig op, bruser med fjerene, lregger hovedet og halsen tilbage mod ryggen,
udbreder sine halefjer som en vifte, drejer den til
den ene og den anden side, lader vingeme stå stift
ned mod jorden og sparker nogle trin stolt frem,
hvorved vingerne ber0rer jorden, og pludrer uoph0rlig, som har skaffet den navn af pludderhane«
(1802; 6), jf. pommerkok Vendsyssel , Sams0 (7) af
pomre 'svulme op, blive oppustet' (8), skrogi,
skrogge, skråge (-h0ne, -hane) Jylland o. 1800ff
(9); burlh~ne (-hane) Lolland, Falster (9a) ; tovlig
h~ne Sjrelland, VLolland (1).
Stor-, storreh~ns {-kok), storeh~ns Mors 1811ff;
MJylland, Salling, Vendsyssel (10); sommerh~ns,
-kok S0Jylland o. 1840 (11).
Spansk h~ne Jylland o. 1900 (12); krigsråd (om
hanen) 1820 (13), konstitorialråd Fyn (14) , St. St.
Blicher brugte navnet til urfuglen; det var indtil
medio 1800-t en titel givet til navnlig fortjenstfulde
prrester. - De r0de hrengende lapper på kalkunhanens hoved kaldes på Lres0 sl~ret {15).

LITTERATUR: (1) 331; (2) 330 43,85; (3) 535
381; (4) 357193; 178b 2,852; (5) 178b 2,851; 651
1,95; 297 18,1968-70, 299f; (6) 357 193; (7) 178b
2,860; 172 3,138; (8) 735 10,1136; (9) 461 494f, 500
(1808); 178b 3,317; (9a) Geogr. Tidsskr. 1882,54;
(10) 628 162; 461 555; 178b 3,590,594,597; 259/
1,80; 269e 114; {11) 461 534; 178b 3,464; (12) 178b
3,477; (13) 735 3,320; (14) 7172; (15) 172b 2,272.
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Tegning af Otto Bache til Christian Richardt og G. Rode: Forta!llinger og Vers for Store og Smaa.
K;benhavn u.å.
HISTORISK

Kalkunen kom her til landet i 1500-t og blev sammen med fasanen regnet til de fineste festretter.
Den blev kun holdt på godser, st0rre gärde, prrestegårde og af embedsfolk, med enkelte undtagelser altid fåtalligt. I Frederik II's store dyrehave på
Frederiksborg varder bl.a. kalkuner. 1575 fandtes
et par med kyllinger på Herlufsholm; i 1580'erne
blev opdrrettet fors0gt, tilsyneladende uden held,
på Avnsbjerg MJylland; fogeden skriver her 1589
til sit herskab: »De kalkunske h0ns lå på mere end
30 reg, af dem blev 8 kyllinger, og de er d0de«.
Antvorskov Ladegård havde 1609 firs og H0rsholm 1619 halvfjerds kalkunske h0ns, der senere
blev sendt til Frederiksborg. Lensmrendene fik
gentagne gange besked om at indk0be kalkuner til
hoffet, således 1628, 1634, 1639 og 1642 (1).
Ved et bryllup 1634 blev der spist bl.a. 130 kalkuner, til et andet 1653, hvori deltog 18 adelige, 90
gejstlige og to b0nder, medbragte gresterne alene
af fjerkrre 82 kalkuner, 24 gres, 64 duer og 37 h0ns
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samt 4.950 reg, og 1659 omtales eksport af kalkuner fra Sjrelland til England (2), 1804 fra Thy til
Norge (3). Iflg. en indberetning 1735 holdt to-tre
af Skagens indbyggere kalkuner (4).
På Frer0erne var de o. 1780 »ikke sjreldne hos de
fornemme« (5), og o. 1800 hedder det: »Sjrellrenderne kan tillregge så mange kalkuner de vil og
altid vrere sikker på at srelge dem til h0jeste pris tiJ
omrejsende h0nsekrremmere. Jeg kender en bonde, som engang tjente 75 rigsdaler på kalkuner,
men hvad hjrelper det jyder og fynboerne, der ikke
kan afsrette deres kalkuner«. Adskillige b0nder på
Sams0 holdt kaJkuner, og fra Herlufmagle s. berettes: kalkuner tillregges i mrengde som en handelsvare i byerne Spragelse, Tybjerglille, Torpe med
flere byer. »Med stor forn0jelse har jeg der set
b0nder have en flok på 50 til 60 kalkuner, de går
om sommeren i et hj0rne af en toft og passes af
bondens b0rn« (6). St0rre sydsjrellandske gärde
havde om vinteren op til et par hundrede, der om
foråret solgtes til K0benhavn, og »Valbyborgerne

er sikre k0bere til dem om efteråret« (7).
Mens man i Jylland regnede kalkunavlen for en
urentabel luksus, var den betydelig i SSjrelland og
srerlig på Bornholm, »der ses de ved nresten alle
huse, og det er den almindelige mening, at de betaler sig bedre end andet fjerkrre« (1889; 8). Ingen
anden dansk provins udf0rte så mange kalkuner
som Bornholm, årligt sk0nsmressigt 6.-8.000 til
Kiel, K0benhavn og Stockholm (1875; 9). Omkring sidste århundredskifte spillede kalkunavlen
kun på Bornholm en 0konomisk roUe (10).
Ved husdyrtrellingen 1888 var der 32.200 kalkuner.
Antallet har varieret meget efter konjunkturerne
for afsretningen: 1898 52.200, 1914 49.400, 1923
50.885, 1933 116.100, 1946 47.000, 1956 128.000,
1963 149.000, 1977 180.000 og 1985 390.000. Der
er oparbejdet en stor eksport, isrer f0r jul, og i flere
og flere danske hjem spises kalkunsteg juleaften men st0rsteparten af befolkningen kender stadig
kun kalkuner af navn.
»Kalkuner, som er blandt de mest forslugne fjerkreaturer, kan til korns besparelse hele h0sten og
vinteren lettest fodes med r0nnebrer, som visse steder vokser i stor mrengde« (1821; 11). På Langeland gav man dem agem, som hurtigt gjorde dem
fede (1806; 12). »I flere år har jeg fedet mine kalkuner med hesteg0dning hvori er blandet havre;
såsnart det varme hestem0g kommer af stalden
blandes deri nogen havre, og både m0g og havre
fortreres med begrerlighed af kalkuneme , de fedes
hurtigt derefter« (1819 ; 13). På MSjrelland blev de
opfodt med nreldeblade og eUers vogtet på en
mark, men regn kunne de ikke tåle, så skulle de
straks tages hjem (14).
Kalkuner blev udelukkende holdt for k0dets skyld,
kun fra Mors oplyses 1811 , at fjerene bruges som
fyld i simple dyner (15).
Omkring århundredskiftet, da man begyndte at
holde mange h0ns, benyttede man ret ofte kalkuner tiJ udrugning af kyllinger. De beh0vede ikke at
vrere »liggegale« for at man kunne få dem til at
ruge, de 10b ikke fra reden , og når et kuld var
udruget blev det sat til en skrukh0ne og kalkunen
lagt på andre h0nsereg. Men efter at have udruget
tre hold kyllinger var kalkunen så afmagret, at den
nreppe kunne stå på benene (14). Det hed sig i
S0nderjylland, at lagde man 19 reg under en kalkun, så fik man 24 kyllinger (16).

(14) 331 926; (15) 628 192; (16) 131 1904/27: 3105
(1891).
STEMMETYDNINGER

En kalkunh0ne var altid utilfreds med sine kyllinger og gik og pludrede »alle de unger jeg har, dem
har fanden skabt, skabt, skabt«. Så kom rreven og
snappede en kylling, hun sagde »kvit!« og gentog
det hver gang rreven tog en kylling til (Jylland; 1).
- Kalkunhanen er et utaknemmeligt brest, selv om
den har redt sig stopmret siger den bare »kvit !« og
går sin vej (SFyn ; 2). Han pludrer: bi-bi-i-mjn,
mjn - jeg kan ikke gå, gå, gå, bullebullebullerup!
(F0vling 0Jylland; 3).
Når folk står og glor på kalkuneme skrelder de ud:
dit ene ben er ikke langt nok, nok, nok! I er noget
rigtigt rakkerpak , pak, pak! I har skab [fnat], skab,
skab ! (Fyn ; 4).
Kalkuneme er altid uenige og skrendes. Hanan siger til h0nen »dit slemme pjok, pjok, pjok !« og
hun svarer »dine ben har fanden skabt, skabt,
skabt!« - de er nemlig knudrede og skurvede (Jylland; 1).
LITTERATUR: (1) 390 6, 296 ; (2) 644 9,214; (3)
131 1904/27:2199 (1885); (4) 216 166.
Genfrerdene af herskabet på Visborg (Sams0) k0rer om natten til Kolby i en vogn forsprendt seks
kalkuner (1); man sagde, at mod tordenvejr k0rte
Visborg-manden med syv sorte kalkunhaner (2).
Skattegravere får pludselig 0je på fire kalkuner
sprendt for en plov og k0rt af en hane (3).
I et eventyr har kongens tjenere stjålet en ring og
tror sig afsl0ret af en tilrejsende mand, som lover
at hjrelpe dem ud af kniben. Han får ringen, sretter
den i et stykke k0d og kaster det for en kalkunhane, som sluger det. Kongen sp0rger efter ringen,

»En vandgang«.
Tegning af
Henrik Hansen
til Kaj Munk:
Knaldperler, 1936.

LITTERATUR: (1) 108 68f; 705 3,108; Geogr.
Tidsskr. 1882, 52f; (2) 381 18,21-23,40; (3) 763
120; (4) 378 182; (5) 14115; (6) 442,477; (7) 436
242f; (8) 4091889,813; (9) 389 6,288; (10) 457386;
(11) 148 5,1821,287 ; (12) 44b 1,597; (13) 330 85;
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og manden svarer, at den har kalkunen redt. Således genfindes ringen »og alle kom godt fra det«
(Fyn; 4). Prinsesse beder en bondekone om kalkuner, der skal tilberedes som mad, konen udbryder:
er de til at spise? det har jeg aldrig vidst! (5).
LITTERATUR: (1) 390/ 5, 67; sml. 390/ 3,451;
(2) 203 1960, 15; (3) 244c 96 (R0nnebreksholm);
(4) 711g 114; (5) 390b 297.
TALEMÅOER

Kalkuner g0r også reg i nrelder = også store folks
b0rn kan det gå ilde (Vendsyssel o. 1900; 1}.
Kalkunen er et sindbillede på dumhed og stolthed
(1802; 2). Kalkun = hovenperson (Agger o. 1900;
3), kalkunsk, kalkunsk hane = vigtigt knejsende,
brovtende, vred (1700-t ff; 4), han ser noget kalkunsk ud (5); kalkunske b0nder = selvejerb0nder
o.a. rigfolk, »derfor modige og stolte« (1820; 6),
rige og fornemme b0nder, isrer når de også er hovne (Bornholm 1856; 7); kalkunske flovser = velha-
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vende s0nderjyske b0nder når de kom k0rende i
stadsvogn til Ribe marked (1820; 8).
Pommerkok = vigtig, storsnudet person, så stolt
som en pommerkok (Vendsyssel; 9), pludderkok
= vr0vlehoved (S0nderjylland), sludreb0tte, barn
som ikke kan tale rent (Mors; 10).
Bryste sig som en kalkunsk hane (o. 1700ff; 11),
bruse op som en kalkunsk hane (12); den vrede
eller skamfulde bliver r0d (eller: blå) i hovedet
som en kalkunsk hane (o. 1700ff; 13); han trreder
hvert trin som en kalkunsk hane (o. 1700; 14), han
ser ud som en kalkun i regnvejr (o. 1850; 15).
Når kalkunerne flyver op på de h0jeste tage, skifter vindretningen til 0st (1822; 16).
LITTERATUR: (1) 178b 3,590; (2) 357193; (3)
178b 2, 77; (4) 5479, 1121; (5) 772 5,1916, 111; (6)
735 2, 28; (7) 4 49; (8) 461121; (9) 178b 2,860; 172
3, 318; (10) 178b 2, 852; 651 1, 95,274,280; (11)
451 1,437; Hans Bjerregaard, I gamle Skove
(1944) 164; (12) 131 1904/27:2694 (1884); (13) 467

