
faldt de ofte omkuld og blev af gårdens folk hatet 
op igen. Derude skulle dyrene stille sulten på trre
ers og buskes knopper, pelsen blev til et tomme
tykt lag uld (27). 
Mange kreaturer d0de af sult i det katastrofale 
»Sallingår« o. 1785. B0nder på Viborgegnen hen
tede rivelse oppe i Salling, hvor man ikke trerskede 
kornet helt rent og halmen derfor havde en smule 
fodervrerdi. Som n0dfoder brugte man sengehalm 
og udhusenes r0r- og stråtage (28). K0erne ville 
forbande trerskerne, hvis de ikke efterlod nogle 
krerner i halmen (Vendsyssel ; 29). 
Man bestrrebte sig faktisk kun på at få kvreget le
vende ud om foråret. Sidst på vinteren og om for
året var det ganske almindeligt, at de magre og 
kraftesl0se k0er ikke kunne rejse sig selv. Det h0r
te til morgenens g0remål i stalden at hjrelpe dem 
op - og ingen spurgte hvorfor det var n0dvendigt. 
En tog koen »ved sengebåndet« (i halen), en an
den i hornene, koen hjalp lidt til, og med et snup
tag lykkedes det (30) - heraf talemåderne : marts 
tager koen ved halen, og (hos Laale) den skal til 
halen, som ejer koen. Nogle steder fik koen et 
bredt brelte om kroppen og blev hejset op med et 
reb på en krog i loftet, så det så ud, som den nu 
stod på benene; dette kaldte man på MFyn , at 
k0erne »gik på rejsning« (31). Eller man tog en kat 
i halen og slog den mod koens ryg så kl0erne rev i 
den ; »hvis der var mulighed for, at den kunne rejse 
sig, så ville den g0re det« (32). 
Ved udbindingen kunne mange k0er knap l0fte be
nene over staldtrerskelen, nogle måtte slrebes ud på 
en m0gfjrel eller sluffe (33). 
De strenge vintermåneder marts-april 1827 blev 
folkene på en 0stjysk gård liggende i sengen til 
midt på formiddagen. »Så lrenge der var ro i gården 
holdt det udhungrede kvreg sig nogenlunde stille, 
siden varder ikke til at vrere for dets ynkelige br0-
len« (34). 
»Man får ... det bedste begreb om kvregbesretnin
gerne i hedeegnene ved at overvrere et af de mar
keder, hvor hedeb0nderne kommer til stede. Man 
må forbavses over at se disse helmisk0er, og havde 
sikkert aldrig troet det muligt, at sådanne dyr var 
til og kunne vedblive at friste deres kummmerlige 
tilvrerelse« (o. 1880; 35). 
Korn fik kvreget kun juleaften, hvor man fodrede 
med skaftehavre = utrersket havre (Skodsborg h.; 
36). Ved midnat skulle de have rebleskiver at rede 
for ikke at blive syge det kornende år (VFyn ; 37). 
Mortensaften 10. nov. er der (vitaminholdig) saft i 
granernes kviste, »klar som vin og meget s0dtsma
gende«; får kreaturerne dem at rede trives de godt 
om vinteren og bliver strerke (1700-t; 38). 
Man sagde: spareb0ssen skal fyldes i k0kkenet og 
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hreldes ud i kostalden = man skulle spare i hus
holdningen, men ikke på fodringen (39). Andre 
talemåder viser også, at man indså n0dvendighe
den af at passe og fodre dyrene godt: koen malkes 
gennem trenderne (eller: gennem halsen, hovedet) 
(1682ff; 40); god r0gt er kvregets halve foder; den 
som ikke giver foder til kvreget får ikke br0d til 
b0rnene (41); jo federe grresgange, jo grovere ok
ser (42); giv mig tidsel i mit h0, siger koen, så giver 
jeg dig sm0r på dit br0' ( 43); rene spande gi'r sun
de kalve (44). 
Hestene fodres, men k0erne r0gtes (VJylland; 45) ; 
koen nrerer, hes ten trerer ( 46). 

F0r udskiftningen (slutningen af 1700-t) gik k0er 
og får l0se på frellesgrresningen , hvert dyr mrerket 
med gärde jerens kendetegn: disse var mrerker 
klippet i 0rene, og der kunne vrere over tusinde 
forskellige. K0erne gik med disse 0remrerker også 
nogen tid efter frellesdriftens oph0r (47). Når by
hyrden om morgenen tudede i et kohorn, drev man 
kvreget ud i gården, hvor han overtog dem; om 
aftenen l0d hornet igen, og bymrendene hentede 
de res kreaturer (Silkeborgegnen ; 48). 
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DR,4,GTIGHED 

De fleste landsbyer havde en tyr, der tilh0rte byla
vet og stod til frelles afbenyttelse. Om disse bytyre 

haves underretninger fra 1564 og helt frem til o. 
1900. Sdr. Stenderup holdt i 1575 tre tyre, i Sand
vig hed de tre tyre »drengen«, »karlen« og »man
den«, og de var henholdsvis et, to og tre år gamle; 
Vejle by havde i 1600-t fire tyre (1). 
»Bytyren og smeden er embedsmrend«, sagde man 



på Århusegnen (2). Om det avlsmressigt var en god 
eller dårlig tyr blev der nreppe taget hensyn til ; det 
eneste krav man stillede var, at den kunne g0re 
k0erne drregtige. 
Tyren stod opstaldet på en gård for et år ad gangen 
og kom ved nytår til den nreste gård. Tyrepengene 
betaltes mortensaften , i L0nborg s. fik tyrens fo
dervrert fire havreneg fra hver bymand og to skil
ling lybsk pr. l0bet ko (3). Tyren skulle »f0des 
ustraffeligt efter fem mands dom, vanr0gtes han så 
han ikke kan bestige k0erne, lider han tiltale som 
han foder [fodrer] ; han skal holdes inde fra mik
kelsdag eller 14 dage derefter til Valborg, og hyr
den ellers tage vare af ham eller b0de« (vedtregt for 
Bjerregrav 1681). Tyren blev beset juledag eller 
fastelavns s0ndag og måtte ikke udlånes til andre 
byers k0er; husmrend betal te 2 skilling og en fjer
ding 01 for at bruge den (0strup 1693). Den gik 
med koflokken fra Valborgdag 1/5 til allehelgens
dag 1/11, ved kyndelmisse 2/2 blev den sidste gang 
synet, om den var i god kondition til forårsbedrek
ningen (4). Ved besigtigelsen blev det skik at lade 
en anden tyr pr0ve kr.efter med bytyren, og stod 
denne sig godt fik den en ekstra portion havre 
(Kvrerndrup ; 5). For b0derne, der kom ind , holdt 
man i 0Jylland, på Fyn og Lolland et tyregilde hos 
fodervrerten (6) , på Sjrelland ved afleveringen til 
den nreste gård (7). 

Tyren regnes for »det mest glubske dyr her til
lands« (1841; 8), den er »vild og uregerlig, kan 
ikke lide den r0de farve, og når den er rasende 
kaldes den mandolm og går I0s på menneskene og 
splitter dem ad, hvis de ikke kan flygte. At tage en 
hat i munden og virre frem og tilbage med hovedet 
siges at forskrrekke den. Som oftest er uforstandige 
hyrdedrenge skyld i denne galskab, idet de brum
mer for den og tirrer den, mens den er ung« (1802; 
9). 
Om drilleriet hedder det i en vedtregt 1698 for 
Drigstrup ved Kerteminde: »Hvilken mands bud 
eller barn, som går og br0ler efter tyren, så den 
deraf får vane at stange, og husbonden ... ikke vil 
straffe dem for det, for at sligt fnrargeligt uvresen 
kan blive afskaffet, han skal give 24 skilling. Men 
er det gamle folk , som er kommet til lang alder og 
burde have bedre fors tand ... skal de give 3 mark« 
(10). 
Kalve der var bestemt til tyr skulle have strerke 
lemmer, en tyk hals, et kort boved, en bred mund 
og de forste otte dage vise megen munterhed (11). 
Den var bedrekningsdygtig, når den havde oplevet 
tre solhverv (VJylland; 12). Om dens kropslige 
kvalifikationer skrives 1757: de bedste tyre er de 
r0dbrune, som er fyrige og modige, ikke over 5 år 

gamle, lange af krop, men ikke for tunge og tykke; 
de som har en tyk og kort hals samt tykke og korte 
horn, en bred og kr01let pande, levende og sorte, 
funklende 0jne samt en lang hale med en stor kvast 
i enden (13). 

En ko der ikke kommer i brunst eller som det ikke 
vil lykkes at få med kalv er en overl~ber, brummer, 

brum/eko (har en dyb stemme, brummer som en 
tyr) , rejling eller tyrsk ko (14). Der blev brugt en 
lang rrekke midler for at g0re den ovsen (tyregal). 
Den fik indgivet en levende fr0, kalvel0be, noget 
af en tyrepenis, mrelk fra en tyregal ko, et spiret 
eller museskåret havreneg, branket havre, et 
varmt br0d eller et som mennesker ikke havde 
spist af, en flrekket, stegt kålstok, surde j eller grer 
udr0rt i vand, 0lbrerme, honning, mj0d, seven
bom, ulvefod, kalmusrod, guldblomme, skrreppe
r0dder eller -fr0, hjortespring (en svamp), heste
b0nner m.m. I koens ene 0re lagdes en hel rugkrer
ne fundet i et br0d, i skeden et stykke ingefrer, 
pinde af r0n blev stukket i borehuller i hornene 
(Virum 1795; 15). Man lod koen sulte et d0gn; 
bygkrerner blev stukket med spidserne i enden af et 
br0d for det kom i ovnen, og denne ende fik koen 
så varm at den kunne tåle det. Når tyren var sprun
get på en ko, gav man den et slag med en krep f0r 
forbenene ber0rte jorden, med samme krep slog 
man den ko, som ikke blev brunstig (1700-t)(16). 

Blev der hurtigt og st0dende råbt »koj koj« (kodde 
= testikel) eller »korri korri !« til en ko , kunne man 
se, om den var tyregal: så svajede dens ryg (VJyl
land ; 17). 
Man tog talrige forholdsregler for at sikre, at koen 
blev med kalv (18). Den fortes til tyren pyntet med 
blomster og bånd (SSlesvig ; 19), i Torup s. NSjrel
land mente en gammel kone, at så blev tyren glad 
og s0rgede for befrugtningen (20). Der blev lagt 
halmstrå over kors ved staldd0ren, stukket en nål 
gennem et af koens 0ren eller en kniv (af ondtaf
vrergende stål) i d0ren; der anbragtes hår fra dens 
pande eller lrender over d0ren f0r den blev trukket 
igennem - ved hjemkomsten skulle hårtotteme 
brrendes. Koen fik et bänd om homene og manden 
holdt i båndet under parringen (Frer0eme o. 1780; 
21). Koen skulle trrekkes 0sten ud og vesten tilbage 
til gården, hvor konen med en våd srek gav den et 
slag over mulen og bagdelen (Vendsyssel ; 22). Un
dervejs skulle den f0res over en korsve j, men m0d
te man en kvinde var det hele spildt ulejlighed 
(Mors; 23). 
F0r eller umiddelbart efter l0bningen skulle koen 
indgives en levende fr0 eller ål, et reg, en spegesild, 
en hugormeham eller et ituhakket lrekatskind ; elle-
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bark eller -knopper, enebrer-, rosmarin-, laven
del-, liodetrres- eller teglstensolie på et stykke 
bn1ld; 01 med salt i, nymalket mrelk med h0rfr0, 
råmrelk (den f0rste mrelk malket efter krelvningen) 
eller mrelk tra en nylig l0bet ko; spåner af en arvet 
s0lvske, jord fra et sted hvor tre markskel st0dte 
sammen (Vendsyssel; 24) »de små hvide ben, som 
sidder i torskehoveder, st0dt tiJ pulver« (1600-t); 
der blev bagt et lille ekstra br0d, som koen fik at 
rede (Fredericiaegnen; 25). 
G0geurten har en lys og en m0rk rodknold kaJdt 
Guds og fandens hånd; koen fik den forstnrevnte at 
rede f0r den blev trukket til tyren, den anden efter 
bedrekningen (26). 
Afgik der ekskrementer efter l0bningen sagde 
man: nu g0der hun, så er kalven gjort! - Når koen 
var l0bet skulle man kyle en spand vand i enden på 
den, daske den i panden med et par karlebukser 
(1640) eller kaste bukserne over koen; en kone 
slog den bagi med sit forklrede. Andre midler var 
at knibe hårdt idens ene 0re eller g0re et snit i det; 
stiltiende at stikke et s0m eller en nål med tråd 
gennem 0ret, krybe eller springe over koen (en 
mand trak f0rst sine bukser af), slå ild med flint og 
stål og fyre en b0sse af lige ved koen; man kastede 
en flagermus over dens ryg eller muld tra den sid
ste grav på kirkegården; man svingede et spred barn 
eller et brekken med gl0dende hamp over dyrets 
bagkrop (27). 
På kirkegården ops0gtes en WJe aflang knogle fra 
en arm eller et ben, man skulle holde den i hånden 
mens koen blev l0bet og straks efter gnide dens 
lrender med knoglen, »det skal nok hjrelpe« (28). 
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En »kirkeko« 

f(Jres foran kisten 

til kirken. 

Tegning fra Skalk, 

nr. I, 1963. 

Symbolmagiske handlinger skulle sikre, at koen 
»holdt l0bet». Mest brugt varat trrekke koen gen
nem en arbejdsvogn skilt i for- og bagvogn og at 
samle den når dyret havde passeret. Der blev lagt 
en hregte ved d0rens ene side og en malle ved dens 
anden, og man samlede dem efter at koen var gået 
gennem d0ren. Det kunne også g0res med et snoet 
halmbänd (bundet om kornneg), som man 11,'lste 
op, en kost skilt fra skaftet o.lign. (29); det atter 
sammenf0jede halmbänd skulle lregges på dyrets 
ryg og siden l0ses igen, ellers kunne koen ikke 

krelve (29a). 
Der skulle vrere knuder på rebet man trak koen i. 
Det klaptrre den havde på blev l0st for parringen 
og strammet igen bagefter. Koen trak man hen 
over et reb med l0se knuder, derefter blev de 
strammet til. Man smed en lukket foldekniv hen 
under koen og åbnede den nogle måneder efter for 
at den kunne krelve; man lod koen trrede på en 
fejekost og tog det som et godt varsel, hvis den 
blev trådt itu. Efter l0bningen skulle koen stå og 
»trrekke« over et knippe rertehalm. 
Der måtte ikke siges tak når man gik med koeo fra 
tyren, så blev den ikke med kalv (SFyn, MSjrel
land; 30). På tilbagevejen trak man koen over et 
str0mpebånd lagt foran staldd0ren (Randerseg
nen; 31). T0jret som var viklet om hornene måtte 
ikke fjernes f0r der var gået 24 timer (Års; 32), og 
f0rst dagen efter l0bningen måtte man regne ud, 
hvornår den krelvede. 
En ko blev med kalv hvis man lod den l0be udeo at 
tyrens ejer vidste det (33). Aflagte trresko måtte 
ikke ligge under dyr, som man 0nskede skulle blive 



drregtige. Blev koen l0bet en formiddag, ville den 
krelve om dagen, og man slap således for at våge 
om natten (34). 
En kvanne var en kviekalv fodt som tvilling til en 
tyrekalv; man mente i S0nderjylland, at den derfor 
var ufrugtbar (35). 
Nordlyset skulle have indflydelse på kvregets drreg
tighed, og »mangen bonde trenkte i sit stille sind, 
når han så de uheldsvarslende strimer på himlen, 
om det nu var hans k0er, der blev golde« (Fjends 
h.; 36). 

Da man 0nskede flest kviekalve s0gte man at ind
virke på kalvenes k~n. 

For at få en kviekalv skulle koen fores til tyren om 
aftenen (Nyb0l S0nderjylland; 37), til tyren med et 
tomt yver (SFalster; 38) eller: for den var malket 
til aften (SSjrelland, M0n; 39); »en gammel erfa
ren landmand påstod , at han ved at fo lge denne 
simple regel altid uden undtagelse opnåede det 0n
skede resultat« (Thy, 40) ; koens hoved skulle ven
de mod vest mens den blev l0bet (Anholt; 41) og 
mandens kone holde den (M og VJylland ; 42); ef
ter l0bningen skulle den trrekkes hen over en ild
klemme (Vinding; 43). Låder en nål i vandet , som 
koen drak efter l0bnjngen , fodte den en kviekalv 
(VM0n; 44) ; krelvekoen fik nreste gang en 
kviekalv, hvis der lå en nål i den forste spand vand 
hundrak efter krelvningen (45). 
Idet koen blev trukket over gårdspladsen skulle en 
ung pige slå den på bagkroppen med sin srerk 
(NSjrelland; 46). 
Efter malkningen juleaften skulle gårdpigen gå 
sidst ud af stalden, så blev der f0dt mange kviekal
ve det nreste år (S0Jylland; 47); det samme skete 
hvis en pige lukkede d0ren når kvreget sidste gang 
kom på stald om efteråret, og en kvinde lukkede 
porten efter at det sidste lres korn var k0rt i laden, 
og hun stak det sidste neg ind gennem lugen (48). -
På Kertemindeegnen skulle det vrere en mand, der 
i laden tog mod h0stens forste kornlres, ellers fik 
k0erne det år kun tyrekalve (49). Det blev en tyre

kalv når koen blev l0bet med et mrelkefyldt yver, 
visse steder sagde man: med tomt yver (50). Juleaf
ten skulle hunden have rede f0r hestene, ellers ville 
der nreste år blive fodt tyrekalve (0Jylland; 51). 
»Dersom man vil have tyrekalve sn0rer man om 
tyrens venstre testikel, når den skal springe; men 
vit man have kviekalve sn0res om den h0jre ... 
tyrekalve [fås] når man lader tyren springe i nor
denvejr, er det s0ndenvejr får man kviekalve, så 
giv agt på, om tyren falder ned på den h0jre side 
når han stiger fra koen, så får hun en tyrekalv, men 
fa lder han ned på venstre side får hun en kviekalv« 
(1640; 52). 

Koen fik en kviekalv når man trak den til tyr i 
aftagende måne, ved tiltagende en tyrekalv (53); 
koen fik en kviekalv hvis man undervejs m0dte en 
kvinde, og en tyrekalv hvis det var en mand (Linde 
0J ylland, Lres0; 54) ; koen fik en kviekalv hvis 
dens pandehår var glat eller vendte nedad , var det 
kr0llet eller vendte opad blev det en tyrekalv (55), 
sml. s. 116. 
En kalv, som blev fodt for beregnet, blev en tyre
kalv, mens det efter den normale drregtighedstid 
blev en kviekalv (Bog0); på VSjrelland mente man 
det var omvendt, her var det skik, at drengen og 
pigen på gården nytårsaften, når man havde spist, 
l0b udenfor. Her skulle drengen råbe »hestefl'll , 
tyrekalve, vreddere!« og hun »horsf0I , kviekalve, 
gimmerlam !«; den som forst råbte det fik 0nsket 
opfyldt (56). 
For at få en kalv med en bestemt farve skulle man 
lade koen se et kreatur med farven, så snart den 
kom fra tyren; eller man skulle ven de koen så den 
så tyren, kalven fik da hans farve. M0dte man på 
vej til tyren en mand i hvid tr0je, så fik koen en 
hvid kalv; en gårdmand i Sunds ville have hvide 
kalve og han tog derfor en hvid frakke på (57). 
Trak en kone med koen bar hun et forklrede af 
samme farve som kalven skulle have (VJylland; 
58). 
Nogle mente, at blev k0erne trukket hen over en 
krep med pletvis afskrrellet bark, eller lagdes en 
sådan pilegren i deres vandtrug, så ville de få bro
gede kalve - jf. 1. Mosebog 30 (43). 
Ringene eller skurene på koens h0jre og venstre 
horn viste, hvor mange henholdsvis tyre- og 
kviekalve hun havde f0dt (MJylland; 59). 
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86. 

KAlLVNING 

Blev en drregtig ko malket sidste gang (malket sen, 
gold) på en torsdag, fredag eller s0ndag morgen så 
ville den få kalv midt på dagen og ikke (for gårdens 
folk mere besvrerligt) om natten (I); idet pigen gik 
fra koen skulle hun tre gange sige: kom om dagen 
og ej om natten (Bog0; 2); andre mente, at en ko 
malket sen en s0ndag ville krelve om natten (Nr. 
Snede; 3). Mrelken blev malket på jorden, »det 
skal vrere et takoffer for hvad mrelk den har givet, 
siden den sidst fik kalv« (4). Der skulle malkes 
skiftevis de to forreste og to bagerste patter ad 
gangen (S0nderjylland; 5); der skulle malkes en 
stråle af hver patte og spyttes tre gange (Hurup 
Thy ; 6) , der skulle malkes tre stråler af hver patte 
mod det modsatte bagbens klave (Falster; 3), og 
strålerne skulle ramme mellem dyrets bagerste klo
ve (SFyn; 7). Blev der malket »på kryds« (så strå
lerne dannede et kors) kunne hekse ikke skade 
koen (Bog0; 2). 

Klippede man halehår af en drregtig ko blev kalven 
slem til at tygge på t0jrrebet (9) , eller den_ blev 
stumprumpet (Falster; 10). Man måtte ikke slå ko
en med en pisk , så f0dte den en »Strrengekalv« 
(Holbrekegnen; 2); slog man den med en rive kun
ne den ikke slippe »skarnet« (efterbyrden) (Vend
syssel; 11). Ingen måtte lade sit vand i stalden, så 
ville k0erne kaste (abortere)(2); når man skiftede 
halmvisk i trreskoene skulle man rive den gamle 
visk itu og spytte ·på den, trådte koen på den hele 
visk aborterede den (Salling; 12); åd koen den 
kunne den »binde for kalven« (13). 
Den stok man om sommeren bankede dyner med 
måtte koen ikke slikke på, så fik den en d0df0dt, 
vreskefyldt »dynekalv« (Horsensegnen ; 4). Gik ko
en på en eng over et sted, hvor et vod var blevet 
vendt (t0mt), kunne den ikke f0de kalven (Vinkel; 
8). Krelvningen blev vanskelig, hvis koen havde 
gået over et harvespor på en grresmark (0Jylland; 
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14), over et rebeller t0jr, der lå slrengt på marken 
med mindre koen straks blev trukket tilbage over 
rebet (15); af samme grund måtte man ikke binde 
stramt om et fiskegarn (Harbo0re; 16). 

Det var en almindelig opfattelse, al kalven »fik liv« 
midt i drregtighedsperioden (17). 
»En ko og en kone, en pige og en kvie går lige 
lrenge [gravid], det g0r pigen og soen også« sagde 
man, når et barn f0dtes for kort tid efter brylluppet 
(18); »om en dronning er aldrig så rig, · hun bli' r 
dog altid en ko lig« (Nebel 0Jylland; 19). 
Om en ko er med kalv mrerkes, idet man med den 
ene hånd griber om patterne og holder den anden 
for enden af dem , kalven vi! da »slå« i koen (3). Er 
den l0bet om morgenen krelver den otte dage f0r 
den , som blev l0bet om aftenen (1802; 20). En ko 
bedrekket om fredagen krelvede om dagen (21); vil 
man undgå, at den krelver om natten, skal den mal
kes gold en l0rdag (8). 
»St. Povl (26. januar) sagde til St. Peter (22. febru
ar): var vi strenge begge lo · ville kalven fryse ihjel 
i ko« (22). K0er der krelvede om vinteren skulle 
omkring St. Hans dag tages fra marken og f0res 
gennem en vogn skilt ad i for- og bagvogn (8) , sml. 
s. 98. 
Man kan på halen se, om koen er lige ved at krelve, 
halens sidste del er da blevet så elastisk, at den kan 
lregges dobbelt uden at brrekke (Vendsyssel ; 23). 
Blev koen trukket baglrens ind i stalden, fik onde 
änder ikke magt over kalvene (Lies0; 24). Der 
måtte ikke vrere trend! lys i stalden når koen krelve
de (Mors; 25), og alle på gården skulle brere l0st
siddende t0j , d. v.s. åbne alle hregter, knapper etc. 
(Vejleegnen; 26). Inden man hjalp koen, skulle 
man r0re ved dens g0dning, så kunne ingen tage 
mrelken fra den (Lres0; 26a). Kunne koen ikke bli
ve forl0st , skulle man bryde el kosteskaft itu over 
den (Thy; 27). 

Kviekalve som lregges til skal vrere f0dt i månens 
ny (1794; 28). »Kalve f0dt mellem jul og fastelavn 
er de bedste fordi de er avlet i våren, som er den 
rette parringstid for alt levende« (1780; 29): jule
kalve og fastegris ' · g0r agermanden rig og vis 
(1662ft; 30), julekalve og påskegrise ·g0r b0nderne 
vise (NSjrelland ; 30a), julekalve og påskegrise bli
ver de bedste (17), men julegris og fastekalv g0r 
bonden arm og gal (1850 ; 31). 
En ko, som krelver i julen, krelver to gange (32). 
Jo reldre ko, desto smukkere kalve (1843 ; 33). Til-
1.egskalve er bedst »jo lrengere de er af vrekst, jo 
st0rre hoved, bredere pande, tykkere hals, st0rre 
benknogler, bl0dere ryg, stivere rumpe, flere og 
hvidere fortrender. Den b0r straks komme til at 
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