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Når dette læses har vi forhåbentlig fået fint sommervejr, måske sensommervejr med sol, klar himmel, lidt køligt om 

natten. Hvor jeg vil hen med dette indslag, er, fordi jeg en dag blev spurgt om hvornår og hvor langt hundedagene 

strakte sig over, da det trælse vejr, vi var i nu, da snart måtte få en ende. Jeg vidste det ikke, men gik i gang med at 

finde ud af det. 

Efter leksikonet er hundedagene fra d. 23. juli til 23. august, - efter andre oplysninger, fra pålidelig kilde, kommer der 

3 kattedage derefter, anden kilde siger at der er 7 kattedage! 

Men hvilke varsler tog man sig af i disse dage? Var det den første dag i denne periode, som så ville fortsætte de 

følgende dage eller hvad? – der er jo flere andre dage- såsom d. 27. juni … det er syvsoverdag. Der er d. 2. februar …. 

Som er kyndelmisse. 1. maj er Valborgsdag. Hvad med Sct. Hans d. 23. juni, eller var der noget med Hellig Tre Konger 

d. 5. januar. 

Jeg synes at det kunne være spændende hvis ældre landmænd, nej, vi skal tilbage til ”de gamle bønder”, kunne 

fortælle os, hvad vejrvarsler man tog deraf – og så sætte dem her i bladet. 

Jeg har fundet nogle citater i en gammel vejrbog, men der står jo ikke hvad de bestemte datoer varslede. 

- Hvis fårene om efteråret æder ud på aftenen, varsler det hård vinter 

- Sidder hønsene tæt sammen på pinden, varsler det vinterkulde 

- Hvis køerne er urolige, bisser og stamper i jorden, er det tegn på kraftig regn og torden 

- Når gås går til hav … og grævling i grav – kommer vinteren ikke … i skridt, men i trav 

- Høsten bliver god, hvis rugen kan skjule en krage på Valborgsdag (1.maj) 

- Hvis en pige er god mod katten, får hun godt vejr på sin bryllupsdag 

- Springer ask før eg … bli’r sommeren hed – springer eg før ask … går sommeren i vask 

                                                 Her er et par billeder jeg har fundet – går vi sådanne tider i møde ?? 

 

                                                    


