
laded0r; »t0rret kalveskarn [fosterhinden] var det 
lige så n0dvendigt at have i huset som det var at 
have brrendevin, det blev brugt til at forbinde sår 
med« (S0nderjylland; 98) og lagt på gigtsmertende 
steder (Fan0; 98a); »kvinden som fandtes i mosen 
ved Ramten havde en sådan hinde i den ene lom
me, og dette lig var dog over 1000 år gammelt« 
(99). Bughulehinden fra en kalv lagdes på sår og på 
tindingerne for hovedpine (Frer0erne; 100). 
Oksegalde t0rret i en skorsten blev på VSjrelland 
brugt mod frost i hrender og fodder (101). 
Man lagde frisk kog0dning på bylder og bullenskab 
(102), en kone fra Ry kom til lregen med begge ben 
i denne forbinding (103). Hugormens bidsår skulle 
vredes med koens urin og denne drikkes, jyske hyr
dedrenge havde altid lidt kopis stående i en gam
mel trresko til det brug (104). 
En klog vestjysk mand tilrådede at behandle an
sigtspletter med kog0dning og eddike (105), på 
Falster lagdes denne blanding på hudpletter og 
skjolder, kog0dning med honning på rynker -
»hvilket jo ikke var nogen behagelig maske«, og 
kvinder badede ansigtet med tyreblod for at få en 
smuk teint (106). Solbrrendte piger sov om natten 
med en dej af kom0g og gammelt vreg-ler på ansig
tet, »så blev de hvide og smregtende« (Vendsyssel; 
107). 
Mod trering (oftest lunge-tb) kogte man en rå kal
velunge i brygningens f0rste »urt«, det skulle pati
enten drikke (108); på Frer0erne skulle kalvelun
gen spises (109). Langvarigt ophold i en kostald 
blev rneget anbefalet for lungesvindsot (110). 
For tandpine blev der lagt et varmt kalveskind 
(La:s0) eller varmt kom0g på kinden (Vendsyssel) 
(111); et afskåret for ben af en slagtet kalv daskes 
så lrenge mod kinden, at klovene falder af (112). 
Vorter blev badet med regnvand , der stod i fordyb
ninger i en kokasse (MJylland; 113). 
En hund gives kalvek0d kogt i et sygt menneskes 
urin , hvis den d0r bliver patienten rask (114). 

Når besten kommer hjem, i stalden skal han f0res, 
· med fodring skal der ej straks nogen [op-]vart
ning g0res, · slå kom0g om hans ben, lad sadlen 
sidde på · til han har pustet lidt, lad ham så rede få 
(1742; 115). Kom0g bindes på hestens muk = hre
velse i bagkoderne (1786; 116). Kan koen ikke uri
nere indgives en ituhakket koblrere (1700-t; 116). 

LITTERATUR: (1) 128 366; (2) Det alm. danske 
Bibliothek 4,1778,172f; (3) 718 3, 1793,67; (4) 584 

2,294; (5) 141 410f; (6) 184 9.1,1797,46{; (7) 735 

4,1826,298 ; (8) 628175,360; (9) 410 6/111840 (til
lreg) ; (10) 271 6,1912,lOlf; (11) 271 4,1931,41-44 ; 
477 1,214; (12) 219 4,1931,80; (13) 239 20f; (14) 

242b 177 ; 7591970,96; {15) 178b 2,247 jnf. 1,224; 
{16) 604 232; 112 88; 242b 115; 199b 48 ; (17) 172 

1,167; (18) 172b 2,320; (19) 199b 38; 711e 8ff; (20) 
628 175,360; (21) 667 125; (22) 718 3,67; (23) 584 

2,297f; 357142; (24) 365 2,472; (25) 735 3,1820,30; 
271 8,1914,41; (26) 178 88; (27) 770 1920,57; 131 

1906/46:2224; 360; (28) 722 1945,142; (29) 644 

3,1885,169; 172 3,131,133; 360; (30) 457 319; (31) 
457b 1,391 ; (31a) 722 1926,323; (32) 360 

(Haurum); (33) 210 4; (34) 584 298f; (35) 735 

3,1820,217; (36) 552 84; (37) 604 375; (38) 259g 88; 
(39) 599 97 ; (40) 199 52; 204 1918,20; (41) 201 

1920,90; (42) 407 2,297; (43) 257a 34; (44) 621 

1943/44,650; (45) 584 294; (46) 178c 107; (47) 365 

4,405 (1593ff); 461 359 (Vends.); 178b 1,103; (48) 
363b 624; (49) 360 (1811ff); (50) 390e 2,72; (51) 
172 3,134 og 4,218; (51a) 63 1,99 og 2,30; (52) 172 

2,288; 112 42; 141 411 (o. 1780) ; (53) 695 77f; (55) 
3900 115; (56) 390 4,107; 390e 3,54; (57) 239 53 
sml. 239b 119; (58) 178b tb. 251 ,256; (59) 253b 75; 
623 3,126; 400b 74; (60) 271 8,1914,30f; (61) 253c 

137,140f; (62) 259c 56; (63) 172 2,131; 172b 2,150; 
(64) 644 10,144; (65) 360 (Borris, S0nderho) ; (66) 
178b 2,80; 682 1928,265 (Als) ; 707 28; (67) 259/ 

1,82; 172 2,191; 70728; (68) 360 (Todbjerg); (69) 
462 367; (70) 574b 4,707; (71) sml. 60 67; 245 58; 
(72) 633/ 109; (73) 390d 99 sml. 60; (74) 178b 

2,101; 395 2,250; (75) 921954-55,51; (76) 564121; 
(77) 633e 50f; (78) 178b 2,875 ; (79) 130 10,456; 
(80) 644 3,1885,21 ; (81) 770 1937,148; 178b 2,256; 
390 9,100; 172 2,187; (82) 224 200; (83) 172b 

2,162; 633e 52; (84) 633/ 78,95f; (85) 275b 17,57,-
64,79,122, 139,217,224,277; 272 55f,126; (86) 8 

8,11,84f,93; (87) 390n 163f; (88) 390n 181; (89) 
390n 219; 667 199; 259h 1,180; (90) 259h 1,104; 
(91) 146 34; (92) 390n 187; (93) 259h 1,170 sml. 
205; (94) 390/ 4,603; (95) 259h 2,87; 390n 105; (96) 
390/4,598; (97) 1311906/46:2224 (1937); 375 59; 
667 86; 563 33; (98) 68115,135; (98a) 3951,341; 
(99) 390/ 4,602 ; (100) 598 83f,94; (101) 239 186f; 
{102) 191 1955-59,222; 395 1,340; 131 1906/ 
23:2708; 555 133; (103) 131 1906/23:292 ; (104) 319 

15 ; (105) 259h 1,177; (106) 667 195; (107) 722 

1951,56 (1839); (108) 259/ 1,125; (109) 598 62; 
(110) 323 25; {111) 172b 2,309; 172 2,187; {112) 
644 11,1889,116; {113) 259/ 1,114 smJ. 644 4,136; 
{114) 390/ 4,612; (115) 405 upag. ; (116) 612 72. 

GÅOER 

Lådden inden, lådden uden og fedt derimellem = 
en kalv. 
Lap på lap, men ingen s0mme; - der er klud på 
klud og lap på lap og alligevel hverken tråd eller 
s0m = en broget ko. Hvad er f0rst lådden, så k0d, 
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så lådden, så k0d, så k0d og så lådden? = en ko 
med kalv (1). 
Fire hamgende, fire grengende, og oksehorn og en 
fluepisker; - fire hrengende, fire sprrengende, to 
viser vej, en gammel man = manke (haJen, ordspil 
på mand) kommer daskende bagefter; - to opstå
ende, fire nedad, to vejvisere og en gammel mand 
kommer bagefter ; - to stikkende, to vrikkende, 
fire hrengende, fire rendende og en, som dasker 
bagefter; - fire opstandere og fire nedgangere, to 
vejvisere og en tjener (halen) bag ved;-to står op, 
fire basker ned, en slasker bagefter; - fire hrenger, 
fire svinger, to viser vej, to vrerger for hunden, den 
gamle mand kommer bagefter godt beskidt; - to 
stikker op og fire stikker ned, fire trrek-og-slip og 
en lang klasketjask (2); - to opstandere, fire dikke
dangere, to eller ti (hrender, fingre) trrekker fire 
(3). 
Fire br0dre står på en tue og skyder hvide pile fra 
sig = yveret der malkes (Frer0erne; 4). 
Foran som en fork, bagtil som en stork = en stud 
(5). 
Et hus fuldt af hvide kalve og en r0d r0gter midt 
imellem dem; - en r0d vogter og to båse hvide 
kalve = menneskets mund, trender og tunge (6). 
Hvor mange kalvehaler skaJ der til for at rrekke fra 
himlen til jorden? = så mange at der er nok (7). 
Narresp0rgsmål: hvor mange studekalve fädes der 
mellem år og dag? - hvor mange studekalve blev 
sidste år fädt bos jer? (8). 
Hvad forskel er der på en ko- og en tyrehale? = 
koens sidder et hul h0jere; - hvad forskel er der på 
et vognhjul og en ko?= en bremse standser hjulet , 
men får en ko til at bisse ; - hvad forskel er der på 
en kalv og et lokomotiv? = kalven er kalveknreet, 
lokomotivet hjulbenet; - hvad Ligbed er der mel
lem en snedker og en ko?= de laver begge kasser; 
hvad ligner koen mest? = tyren (9); hvorfor kan 
en ko ikke vrere bager? = den laber kagerne (10). 

LITTERATUR: (1) 244 234; 644 9,137; 390m 75; 
(2) 491 4/10 1953; (3) 390m 72-75; 244 235; 383 

100; 688c 183; 25 1849-51,54,320 (Frer0.); 764p 92; 
172 2,182; (4) 25 1849-51, 320 (Frer0.); (5) 644 

2,43; (6) 644 2, 130 og 6,56; 131 1906/38:1047; (7) 
178b 2,80; (8)644 4, 12 og 9,174; (9) 390m 160; 644 

6,58; (10) 131 1906/38:1024. 

0ROSPROG, TALEMÅDER, MUNDHELD 

Peder Laale (og senere varianter) 
Bedre er en ko med ro end syv med uro (sml. 
nedenfor); fattig mand skal ikke have smuk kone 
og fed okse; jeg renser ikke hvor koen går hen blot 
jeg får mrelken = ser kun sin egen fordel; koen 
giver ikke mrelk når konen vil det ; sort ko giver 
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også hvid mrelk; der er aldrig så sort en ko, den 
giver dog hvid mrelk (1); det er bedre at koen bis
ser for bremser end for k0llehug. 
Den skal til halen som koen ejer (sml. s. 96) = 
have arbejdet, som får nytten af det; den som ejer 
koen må selv trrekke den i halen (Leks. op af en 
t0rvegrav) = den besiddende må brere det dermed 
forbundne besvrer (2); den som ejer koen er den 
nrermest (Frer0erne; 3). 
Den dag kommer hvor koen har brug for sin hale 
= så man agter også det ringe ; når koen har mistet 
rumpen ved den f0rst bvad den var nyttig til = man 
sk0nner ofte först på en ting, når man har mistel 
den (Syv); koen ved ikke, hvad halen duer til, fär 
hun har mistel den (1796; 4); end kommer den 
dag, hvor koen har sin hale behov = om den der 
foragter en ting, fordi han ikke straks kan bruge 
den (1820; 5). 
Gud gav ikke den kullede ko horn ; kullet ko fik 
ingen horn, at den ikke skulle stange (Syv); den 
ildesindede ko har Vorherre gjort kringelhornet 
(6). 
Det er ikke godt at oksen ager i vogn; det er ikke 
til koens bedste, at den kommer op at age = da er 
den en ten syg, d0d eller k0res til slagteren (Syv); 
det er ikke godt for koen, at den kender den dag 
hun skal l0be for spyd = slagtes. 
Man kan lede oksen til vands, men ikke n0de den 
til at drikke; en mand kan lede oksen til åen, men 
ikke få den til at drikke (Frer0erne; 7). 
Uvillig okse g0r kroget fure; lad okse er ikke hvile 
vrerd; den villige okse skal man ikke k0re (Syv: 
drive); f0de koen og få skam igen. 

Ulige okser trrekker ikke godt for harven ; jo bedre 
grresning, jo grovere okser; den f0rste ko får det 
färste grres (alle 1624; 8). 
Mangen ko står i vangen og kigger efter frelleden 
(1611; 4), koen står tit i h0et og dr0nner efter hal
men (Stevns; 9) = om den der snobber nedad eller 
ikke sk0nner på et gode. 
Komme mellem ko og kirkegård = bringe i forle
genhed (9a), sml. s. 116. 

Peder Syv (og senere varianter) 
Ene ko g0r usselt bo (sml. nedenfor); sjrelden er 
hjord uden broget n0d ; ingen ko hedder (kaldes) 
broget uden at den har en plet = et dårligt omd0m
me er sjreldent ubegrundet. 
Koen malkes og ikke oksen = man tager, hvor der 
er noget at hente; krammet yver malker bedst; i et 
stort yver er ofte lidt mrelk ; koen malker ikke mere 
fordi b0tten er stor; man skal ikke malke koen 
indtil blodet = ikke vrere hård mod sine undergiv
ne eller hremningsl0st udnytte en fordel; man skal 



ikke malke koen så den bliver gold (o. 1700; 10), -
så lrenge, at der kommer blod i spanden (1796; 11). 
Hvad hjrelper det, at koen malker godt , når den 
vrelter spanden = om den, der giver med den ene 
hånd og tager med den anden; det hjrelper ikke, at 
en ko malker godt, hvis mrelken er spildt med det 
samme (12), det nytter ikke at malke koen , når 
man spilder mrelken = om den der tjener godt, 
men 0der pengene vrek (13), der er lille fordel ved 
den ko, som malker meget, men slår den ned i 
renden bag båsen (Vendsyssel ; 14). Gode love, der 
ikke holdes, er som koen, der malker godt men 
spilder mrelken ; sml. nedenfor. 
Har du en ko, så bar du uro = rigdom kan vrere 
plagsom ; den som har ko har ingen ro (Bornholm ; 
15); få k0er, liden m0je (1843; 11). 
Suger kalven koen for hårdt, så st0der hun den 
bort med foden = en påtrrengeade person afvises 
til sidst; når koen ikke lrengere vil give mrelk, skal 
hun til slagteren; en god ko kommer ikke i saltt0n
den = slagtes ikke; man malker koen og slår den 
ikke for panden = »en lrerdom for 0vrigheder, her
remrend og deslige« (1820; 5); man må nok malke 
koen, men ikke slagte den (13). 
Som ko bisser for, bisser kalv efter; den kom kom
mer også til by, som bisser bagerst ; den bagerste 
ko kommer også til byen, men den kommer gerne 
br0lende (0Jylland; 16); det kvreg er let at genne 
til bys som selv bisser for (1757; 11) ; den ko som 
ikke bisser kommer også til byen (17) ; den bager
ste ko kommer også til vands (18). 
Den skidne ko slår al tid om sig [ med hal en]; den 
skidne ko visker altid om sig med halen for at g0re 
sin nabo skiden (S0nderjylland; 19); den sendrreg
tige ko får det skidne grres; - får det dårlige, sure 
grres (20). 
Fremmed ko slikker ikke fremmed kalv; fremme
de kal ve slikker også hinanden; man kender vel 
koen, som kalven bar; man får ikke kol0s mand = 
hvor intet er kan intet tages; ingen kan tage koen 
fra en mand, som ingen ejer (Frer0erne; 3). 

Ko af 

gammel jysk race. 

Trresnit fra 

Land~konomisk Tidende 

1839. 

Kullet okse vi! f0rst stange; kullet ko kan også 
stange (4). Ingen okse er så stor, at den ikke for
hen var kalv; koen har glemt, at den var kalv; 
gammel ko vi! ikke vide af, at den har vreret kalv 
( o. 1700; 10) = når man ikke vil vedgå sine tidlige
re ringe kår. 
Oksen br0ler ikke over redet; gammel okse traver 
tungt; oksen går langsomt, men trrekker godt; man 
pl0jer med de okser man har. 

0. 1700; Det er en ko med plumas (battefjer) = 
om den, der ikke forstår sig på sit arbejde; ko kan 
i Ide med kravekåbe (1820 ; 5); trret okse går faste 
trin; mat okse trreder hårdt på jorden (21); nu skal 
enten koen krelve eller hyrden = det får briste eller 
brere ; enten krelver koen eller hyrden, krelver de 
begge får vi to kalve = når det ser sort ud og ingen 
udvej 0jnes (Stevns; 9); imidlertid krelver nok ko
en eller tyren = til den utålmodige (22); når uheld 
skal vrere kan byhyrden lige så godt få kalve som 
bytyren = om det komplet umulige (VJylland; 
22a). 

Den som har oksens styrke fattes ofte rrevens snild
hed (1735; 11); der er ingen kone så rig, hun er dog 
koen Jig (1735; 21); en dronning er aldrig sårig, 
hun er dog en ko lig (0JyUand; 23), sml. s. 100; 
det er bedre at rede mrelken end koen (1757; 11). 
Det er meget tjenligt [nyttigt), at en ond ko har 
korte horn ; den ko som stan ger må man strekke på 
hornene; ikke alt er sm0r og mrelk, som kommer af 
koen; kun en nar vit malke koen gennem hornene ; 
jo reldre okse, jo bedre for ploven (alle 1796; 11). 

Man tager koen om hornet og manden ved hans 
ord (24); rig mands datter og fattig mands okse · 
får ikke tid til at vokse (11), enemands d0tre og 
fattigmands stude bliver ikke gamle i gärde (SJyl
land; 24a); en ko og en kat og en kvinde · er ikke 
lette at tvinge (Vjylland; 25); en kvinde, en so og 
en fed ko hjrelper det ikke at slå på (SJylland; 19); 
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en gal ko er lige så lovlig som en gal kvinde 
(MFyn; 26); kan gårdens k0er ikke forliges er der 
gale kvinder i huset (S0nderjylland; 27); man skal 
ikke gå mellem okser der stanges (11). 
Det er en s0lle ko som ikke er ovsen (tyregal) en 
gang om året (S0nderjylland); men: det er ikke 
sådan at få kalv som at l0be ovsen (VJylland) = 
efter den s0de kl0e ... (28); det er de gamle k0er 
og de unge h0ns der giver mest (NJylland ; 29). 
Oksen finder vel vej til krybben (30); oksen trenker 
ikke på, at den skal slagtes (21); man kan ikke 
forlange mere af en okse end et stykke k0d (S0n
derjylland; 19). 
Koen må grresse hvor den blev t0jret (13); klokke
rens ko t0r grresse på kirkegården; når koen ikke 
har h0 reder den avner (begge 1843; 11); sanse og 
drikke kan selv en ko, men drikke og sanse kan 
kun få [mennesker] (31); r0gtere og k0er er de 
dummeste dyr på jorden (MFyn; 26); en ko glor, 
et menneske ser (32). 
Nu har koen fået hoved i begge ender = når den 
krelver ( 6); der kommer en ko trrekkende med et 
menneske = når det omvendte sker (6). 
Man skal ikke betale oksen dyrere fordi den er 
broget (11); der er flere brogede (eller : r0de) k0er 
end p rrestens = hvad der tales om har flere aspek
ter (33). 
Der er vel ingen ko på halsen = det haster vel ikke 
så meget (l); hvor er der nu en ko på isen? = når 
noget vrekker opmrerksomhed (Stevns; 9), der er 
en ko på isen (34), der er ingen ko på isen = ingen 
risiko (35); der er ingen ko på isen så lrenge rum
pen hrenger på taget (Bornholm ; 36). 
Mens grresset gror d0r koen, også: koen d0r inden 
grresset gror = en hjrelp eller förholdsregel kom
mer for sent (1820ff; 37). 
Han har hverken ko eller so = den meget fattige 
(38); lige så mange b0m, lige så mange k0er = 
för0get rigdom (Herningegnen; 39); husmrendene 
har b0rnene, gårdmrendene har k0eme (40). 
Den som ikke vi) r0gte sit kvreg kommer til at mu
ge for andre (11); den der fodrer koen får tit 
mindst af mrelken (6). 
Mange stjreler oksen og giver kallunet til de fattige 
(NVSjrelland; 41) ; som koen pynter hesten, pynter 
kjolen prresten (MSlesvig; 42) ; han er en god mal
keko = om den man har fordel af ( 4) ; jeg har ingen 
ko, du skal have kalven = tilden man ikke 0nsker 
frellesskab med (22); han vi! have sin ko til [ marke
det i] Lreg, · man den vil ikke lade sig trrek' = når 
man ikke kan få sin vilje (VJylland; 25); nu er 
koen solgt og halen er i Hamborg = det dristigt 
gjorte (1820; 5); har jeg taget koen kan jeg lige så 
godt tage halen med (43). 
Det förslår så meget som en rert i en ko (11); ( om 
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det umulige) f0rst skal jeg se en ko flyve (1820; 5). 
Frer0erne: at vrere en ko i t0jret = bundet så man 
ikke kan g0re hvad man vil; vrere som en niöurfal

lin ko ( der ikke kan drives tilbage til bjerggrresnin
gen) = i en situation, hvor man skal hjrelpes til 
krrefter igen; vrere som en ko på grresning, den 
br0ler altid = til den der altid råber efter noget 
( 44) ; den som f0der koen har også fordelen af den; 
rige b0nder k0ber okser = mange goder går den 
fattige forbi (3). 

Se som en ko på en ny port = tankel0st måbende 
(1564ft; 45), glo som en ko på en malet/r0dmalet 
port, et nyt led (46), -en vejrm0lle (o. 1800ff; 47). 
De kommer ikke hinanden nrermere [ mere ved) 
end en ko og en vejrm0lle (1500-t ff; 48). 
Så gesvindt [hurtig) som en ko på en vindeltrappe 
(1682ft; 49); han danser så let som en ko på en 
vindeltrappe (6); som en ko på en vindeltrappe = 
opholde sig et helt upassende sted (1729; 50). 
Han har k0bt sig et par d0ve 0ksener = vil ikke 
h0re hvad der bliver sagt (o. 1700; 10). 
Blive som to r0de k0er = gode venner (o. 1700; 
48); de er som to r0de k0er = spottende om megen 
förtrolighed (1820; 51); de holder sammen som to 
r0de k0er = uadskillelige venner (52), de r0de k0-
er stikker altid hovederne sammen; de lever som et 
par r0de k0er, snart slikker de hinanden og snart 
stikkes de (6). 
Han ligner ham som en ko en vejrm0lle (1820; 5), 
- ligesom en ko ligner en laded0r (53). 
Han förstår lige så meget af det som en ko af en 
s0ndag (S0nderjylland; 19); han har Lige så megen 
(eller: ikke mere) förstand på det end en ko på en 
s0ndag (54), han forstår sig ikke mere på det end 
en ko på en malet d.0r ; han har lige så god fors tand 
på det som en ko på en ve jrm0lle ( 4) ; han kender 
ikke en ko fra en vejrm0lle (o. 1700; 10), nogle er 
så blinde, at de ikke kan skelne en ko fra en lade
d0r (4). 
Han er så let som den fugl de kalder koen ; springe/ 
hoppe/l0be så let som den fugl der kaldes koen 
(55). 
Komme bagefter ligesom koens hale (13); han gror 
nedad ligesom en kohale = 0konomisk nedtur 
(56); det er en klog mand, han er lige så fuld af 

latin som en gammel ko er af svesker (Harbo0re; 
57), han er så fuld af l0gn som en gammel ko af 
skidt (58); ( den egennyttige) han giver ikke sin 
kalv bort uden af få en kvie igen ( 4) ; han er som 
den ko, der malker vel, men spilder mrelken med 
foden; han er som en ko, der malker en spand fuld 
og spilder mrelken = en prrest, der prrediker godt 
med leve r dårligt (59); sml. ovenfor; han er så ren 
som kunne en ko have slikket ham (60); om bil 



med stort benzinforbrug: den sluger benzin som 
en ko drikker vand ; stolt som rokkedrejerens ko, 
der ikke ville rede småfoder (11). 
Vrere slatten som en kopatte (61). Når en ko bis
ser, så bisser de alle (62). Det glinser som kom0g i 
måneskin (13), sml. kat bd. 2 s. 28. 

Tage/gribe tyren ved hornene = gå lige til sagen, 
tackle en situation hurtigt og dristigt (63). 
Det er ikke sådan at ride på tyren som på det andel 
kvreg (Stevns; 9); når der skal vrere held krelver 
tyren så vel som koen (10). 
Han er barmhjertig som Tjrerebys tyr, han lod k0-
erne ride sig ihjel (1688; 64); vrere stor i hovedet 
som en tyr (VJylland; 65); han er lige så r0d i 
hovedet som en stangetyr (66), - som en tyr i sin 
r0v (NVFyn; 67); virke som en r0d klud på en tyr 
(68); så olm som en tyr (65). 
Når et h0lres var lavest bagpå, sagde man, at tyren 
havde redet på det (69). 

Små kalve slikker gerne hinanden (Peder Laale; 
70), fremmede kalve slikker også hinanden (Peder 
Syv 1688; 71). 
Peder Syv: Slregter kalven på ko · bliver der horer 
to ; jeg vil hellere, at min kalv var en ko, end min 
kone er en so; kalven lrerer af koen; mager kalv 
glemmer at springe; magre kalve springer ikke 

(1820; 5); gamle folk gror nedad ligesom kalve
rumperne ; tiggeren går omkring og signer kalve. 
Man kan gerne se på kalven, hvad for en okse der 
bliver af den (1796; 4). 
Den som slagter sine kalve beh0ver ikke at fede 
okser (1820; 5); fattig mands kalv og rig mands 
datter vokser snart til (1820; 5), rige folks d0tre og 
fattige folks kalve bliver snart store (Thy; 72); den 
fattiges kalv og den riges barn skal snart d0 = kal
ven får dårlig pleje eller slagtes tidligt, barnet bli
ver forkrelet (10). 
Fulde folk og nyf0dte kalve st0der sig ikke (S0n
derjylland; 19), - st0der sig sjreldent når de falder 
(Harbo0re; 57). 
Den er nok god at binde på små kalve for lus = en 
10gn (73); det er strengt arbe jde at l0be kal ve op 
(4); sorte kalve har hvide trender (74); rene spande 
gi'r sunde kalve (S0nderjylland; 19), det er sunde 
kalve som slikker stappen (lille spand) (74a). 
Han går omkring og s0ger kalve = aldeles unyttigt 
arbejde (10). Det flyder, sagde Palle, som fra spre
dekalve; det l0ber fra ham som skidt fra en spa:de
kalv = den meget snaksomme (75); lykken ha:nger 
ved ham som skidt ved en spredekalv (10); han er 
så fuld af l0gn som en spredekalv er fuld af skidt. 
Du må ikke tro , hele verden hrenger i et kalve
skind; han skaber sig som om verden ha:nger i et 

kalveskind (76). Om den tåbelige: hovedet er ind
vendig foret med kalvehjerne (1682; 71); ikke for
må et kalveskind = har eller magter intet (1600-t) ; 
rende med kalvespids = g0re narrestreger (1735) 
(48). 
Det flagrer afsted ligesom t0rret kalveskind i blre
seve jr (NFyn; 77). Kalveskindet er hurtigt bl0dt = 
om den ofte grredende (MSlesvig o. 1860) (78). 
St0de sine kalvehorn af sig = afla:gge ungdom
mens overmod (1613 ;79), han har endnu ikke 
rendt kalvehornene af sig (80); tilden vigtige: han 
skal nok få kalvehornene rendt af sig (Mors; 81); 
kalvehornene er st0dt af ham (21). 
Han er opdraget som en kalv i stien = om den 
forka:lede (VSlesvig; 82); til kalveknreet dreng: 
din mor har nok trukket meget med kalve i sin tid 
(VSjrelland ; 83). 
Frer0erne: det springer på kalvslreg = have »ål« i 
str0mperne (på kogte kalvef0dder var skindet gle
det ned ad lreggen) ; det skal du få genga:ldt i gråt 
kalveskind = trussel om hrevn; den bange har et 
kalvehjerte; den hja:lpel0se er som en kalv faldet i 
grebningen (83a). 

De gamle stude har hårde (eller: stive) horn = 
a:ldre erfarne folk klarer bedst livets modgang 
(1682ft; 84); studen ved, at den har horn (13). Un
ge stude g0r krumme furer (1682; 84). Fremmed 
stud lrenges efter sin egen bås (o. 1700; 4); har 
studen blot en bås og nok at rede, · den ingen for
dring g0r på st0rre glrede (13); ubåset stud har let 
ved at slikke sig (MSjrelland; 85). 
Studen kan blive bange, når den bydes til l0vens 
måltid (1735), en stud kan l0be på fire f0dder som 
en hjort, men ikke så hurtigt (1843) (11). 
Den kommer også med, som ager (eller: pl0jer) 
med stude (1682ff; 86), Laale: den som ager med 
oksevogn kommer også med; sml. s. 92; man får 
pl0je med de stude man har (Thy; 72). 
Var ved kyndelmisse 2/2 vinteren streng og det 
sneede, sagde man i Jylland : kyndelmisse knude · 
holder derude · med sine hvide stude (1860; 87); 
var jorden n0gen: med et par sortbrogede stude, -
fire forsultne sortbrogede stude (88), kyndelmisse 
knude · holder ude · med et par r0de stude (S0n
derjylland ; 19) . Jeppe Aakjrer, Kj0rmes Knud 
(89). 
Man kan drive en stud til vandel, men ikke til al 
drikke (VJylland; 90); den st0rste stud har også 
va:ret kalv (91). Man kan ikke forlange (eller: ven
te) andet af en stud end et br01 (92), det mindste 
man kan forlange af en stud er et br01 (93), ringere 
end en stud, for den kan man da få til at br0le (91). 
Hvis man sender en stud til Rom kommer en stud 
tilbage (S0nderjylland; 19), man kan trrekke en 
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