
patte moderen og bindes ved hendes klave, man 
får da med forn0jelse og forundring at se , hvor hun 

slikker den, holder af den og passer på den ... det 

er naturens orden, og den indvending har ingen 
betydning, at koen tager skade af det. Dette er 

bevist af mrend, som lod opf0de flere end 40 kalve 

på denne måde og aldrig mrerkede til nogen sådan 

skade« (1780; 29); sml. s. 103. 

»Så snart en ko havde krelvet fik den salt og br0d, 

og vi tog en ulden klud og gned saltet omkring 

trenderne. Dernrest str0g vi med kluden tre gange 
fra nakken og ud ad halen, det var for at koen let 
kunne slippe af med skarnet [efterbyrden), kluden 

blev stukket op i loftet, det var for at hårene skulle 

gro lige og prent på kalven. Så fik koen vand, som 
den skulle drikke over en n0gle kastet i vandet. 

F0rste gang den blev vandet skulle der srettes en 

stor kniv over d0ren, og det skulle altid vrere om 
aftenen, når solen var gået ned« (34), sml. ne
denfor. 

På en gård i Terslev MSjrelland trillede konen et 

reg fra krelvekoens mule op over panden, hen ad 
halsen, ind under bugen og tilbage til mulen, hvor

efter regget blev stoppet i koens hals (34a). 
Når en kvie havde krelvet blev der taget et reg, helst 

et kyllingereg, det blev blrest ud og et hul slået i 

dets ene ende. Pigen holdt regget med den ene 

hånd under yveret, med den anden malkede hun 
fra hver patte en stråle ned i regget, og strålerne 
skulle gå på kors, hvorefter kvien skulle rede regget 

mens pigen sagde: vil nogen tage din nytte [mrel

ken) · skal han f0rst have din b0tte [ regget) - så 
kunne ingen trolddom skade mrelken; »det skete 

tit , at man måtte bruge magt for at få den til at 

sluge regget« (NSjrelland; 35). Der blev lagt en 
halvt oplukket kniv over hullet i regget og straks 
fjernet igen, malket fra alle patterne i regget, og 

kvien fik det at rede med ordene: hvis nogen sp0r
ger dig, hvad du f0rste gang blev malket i, svarer 

du: det åd jeg (36). 
Krelvekoen fik en spegesild med halefinnen indad, 

så blev den snart brunstig igen; »har man ingen sild 

ved hånden 10ber man hele byen rundt for at få en« 

(Hjelm; 8). Koen skulle have »sild og salt, ·sod og 
malt«, en sild og tre håndfulde af de andre ting, 
soden blev skrabet af den åbne skorsten (NSjrel

land ; 35). Den fiket stykke br0d vredet med brren

devin (0rslev VSjrelland ; 37), br0d og salt eller 
br0d og brrendevin, som skulle vrerne mod sygdom 
i forbindelse med krelvningen (8), et stykke rug

br0d dyppet i brrendevin og et andet stykke smurt 

med et tykt lag gr0n srebe samt en spegesild med 
hovedet fremefter (K0geegnen; 38), varmt vand 

med et par snapse i, en tyk skive rugbr0d ristet 

over gl0der og drysset med salt, samt terpentin 
efter den sidste mundfuld, så slap den lettere af 

med skarnet (NFyn; 39), en håndfuld utrersket 

byghalm med tre aks svedet i toppen (Mors; 40), et 
havre- eller bygneg som man holdt fast i mens koen 

rykkede krernerne af, det blev gjort for at dens 
trender skulle sidde godt fast (MJylland; 41). Koen 

fik indgivet afskrab af ni slags trre opbevaret til det 

brug (SFyn; 42). 
Efter krelvningen skulle koens krop gnides med 
dens f0rste afgåede g0dning (fynsk cyprianus; 43). 

Fik den tre stjålne kålstokke at rede, slap den hur
tigt af med efterbyrden (37). Men holdt en trresko 
under dens bagkrop, str0ede salt på ryggen og 

gned det ind i huden (Alles0; 44), man str0g den 
med en rive tre gange hen ad ryggen og gav den et 
havreneg, hvoraf den skulle rede tre mundfulde, 

resten blev kastet i krybben (45), man svirpede den 
ni gange over bagen med ni birkeris og satte dem i 

hjrelken over koen (NSjrelland; 35). 

Lod man koen snuse til sin nyf0dte kalv kunne 
det forebygge, at koen sk0d b0ren (livmoderen) 
ud; for at vrerne den mod trolddom skulle den gå 

hen over en greb lagt i staldd0ren, eller der blev 
stillet en fork ved dens ene side, en skovl eller kost 
ved den anden (34). Man satte en 0kse, kniv, saks, 

nål eller andet af stål, i VJylland et storkenreb over 

d0ren inden koen forlod stalden (46), og den skulle 
f0res baglrens ud (Himmerland; 44). 

Frer0erne o. 1780 ( 47): det er kun hos de enfol

digste og vel meget sjreldent, at der drives overtro 
når k0er har krelvet; man afskrerer rumpen, svider 

den og hrenger den over koens hoved, f0rer et lys 
omkring hornene, svider nogle hår af yveret, mel

lem hornene og klovene, og lregger en visk h0 på 

ryggen. 

I det vand koen drak af f0rste gang efter krelvnin
gen skulle der lregges en gl0dende sten, noget af 

stål, r0nnepinde eller et rug-, byg- og havreaks for 
at hekse ikke gennem vandet kunne forg0re mrelk 
og sm0r (48), eller man lagde en redekam af horn 

og en kniv - »hornet gav styrke, og kniven friede 

den fra slagterens hånd«; når koen havde drukket 

blev kniven lagt på koens kryds og ryggen str0get 
tre gange med kammen (0Jylland ; 49). Koen måt

te tidligst syvendedagen efter krelvningen trrekkes 
til vands, ellers kom den til at stå lrenge gold 

(Bog0; 2), den f0rste udend0rs vanding skulle ske 
efter solnedgang (L0gst0regnen , Odsherred; 50). 

Der sad på den nyf0dte kalv noget mellem klovene 
og det gav man koen at rede for at lette dens ud

st0dning af efterbyrden (Fredericia; 51). Den fik 
indgivet de »sm0rdruer«, som findes på efterbyr

den, med dem kunne hekse stjrele sm0rret (Ods-
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herred; 52). Efterbyrden blev bäret ud efter sol

nedgang, skinnede solen på den gav koen mindre 

mrelk (17), eller koen fik solstik (8). Slap koen ikke 
af med efterbyrden, ville der ske en ulykke på ste

det (Lejrskov S0nderjyUand 1800-t; 52a). 

Når koen malkedes forste gang efter krelvningen 

blev der truffet mange forholdsregler mod hekse, 

som ville skade den, kalven og mrelken. 

Der måtte ikke tales imens (53), man slog korsets 

tegn og spyttede tre gange over koen, i spanden 

lagdes en sm0rblomst (Vendsyssel ; 54), et halm

strå, to strikkepinde over kors, en kniv, en gl0d 

m.v. (55) - det gjorde koen let at malke (NFyn; 

39); man skulle malke gennem 0jet på en saks, 

strålerne gå korsvis gennem det og saksen lregges 

på spandens bund (56), fik koen denne mrelk at 

drikke fik man mere sm0r (57); malkningen gen

nem en saks forhindrede, at koen blev strit- eller 

vindpattet (så mrelken spr0jtede ud af siden på pat

terne)(N og NVSjrelland ; 58). 

Hvis pigen snakkede under malkningen, blev kal

ven slem til at stå og br0le (Stevns; 59), hregtede 

hun sit t0j op og holdt det sammen med knappenå

le , blev koen bl0dmrelket (60). Hun skulle have 

karlebukser på og f0r arbejdet trrekke en rive tre 

gange over koens ryg (61), malke over kors (62) fra 

to patter ad gangen ind i en tom reggeskal og give 

koen den ind eller brrende den (63), malke tre drå

ber af hver patte i et reg og give koen det at rede 

( 64); sml. ovenfor. 

I den b0tte, som den f0rste mrelk malkes i, lregges 

et lille trrekors, en kniv og en vrettenyre = iland

drevet fr0 af en tropisk plante (Frer0erne o. 1780; 
47). 

Krelvekvien , der blev malket f0rste gang, var ofte 

slem til at spjrette og sparke - mod den uvane 

bandt pigen sit h0jre str0mpebånd om kviens h0jre 

hase eller en ugift mands bukser for dens 0jne 

( 65); med et par bukser hrengt over ryggen fik den 

ikke dårlige patter (Als, Vendsyssel ; 66). Under 

malkningen skulle kvien have et rap med m0g

skovlen over halen, så ville hun ikke skyde »livet« 

(livmoderen) ud (SFyn; 67). 

Når pige n malkede for ommer (ondt i yveret) sag

de hun: ommer 9, er du derinde? - og fortsatte 

med ommer 8, 7 o.s.v. ned til nul (Fredericiaeg
nen; 68). 

Efter malkningen skyndte hun sig at slå sit forklre

de over spanden, så ingen fremmede med »onde 

0jne« kunne se mrelken og solen ikke skinne på 

den (69), det modvirkede også, at koen fik syge 

patter (70). Hun 10b ind i huset, satte spanden over 

ilden og drejede den tre gange rundt - stod nogen i 

vejen blev der råbt : til side, til side, nu kommer 
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hun med mrelken! (Alles0 NFyn; 71). En mand 

slog altid sine nrever i krelvekoens friske g0dning, 

f0r han f0rste gang trak i patterne (72). Konen på 

en gård ved Odense spurgte pigen, der skulle mal

ke krelvekoen, om hun forstod at si mrelken. Jo, 

det vidste hun fra gården, hvor hun havde tjent i 

tretten år. Pigen kom påfaldende hurtigt tilbage, 

og da konen h0rte at hun siede mrelken som sred

vanligt, skreldte hun ud: nu er den ko spoleret ! du 

skulle have siet gennem en halmvisk og lagt to af 

stråene over kors og brrendt dem (73). 

Koen fik noget af sin f0rste mrelk at drikke (73a) 

hvis efterbyrden ikke kom med det samme (Born

holm), så kunne hekse ikke malke den og stjrele 

sm0rret fra mrelken (SSjrelland) (74). 

Rdma:lken skulle bruges til pandekager, ellers slap 

koen ikke af med »skarnet«, eller den blev ikke 

oftere med kalv, og 12-14 pandekager skulle breres 

til naboerne (Sjrelland; 75). Når de blev spist måtte 

de ikke skreres med en kniv, så skar man kalven fra 

koen nreste gang den krelvede (NSjrelland; 11). 

Når koen var malket syv gange kunne fl0den af 

mrelken bruges til sm0rkrerning (MJylland; 76). 

Koen kaster kalven (aborterer) hvis halens nedre 

hårdusk klippes af f0r dens f0rste krelvning (Fal

ster ; 77), den kaster og malker blod hvis den trre

der i en fuglerede (Egtved, Vendsyssel; 78) - man 

mente ellers på MFyn , at k0er aldrig trreder i lrer
kereder (79). 

K0erne måtte ikke om morgenen komme på grres 

f0r rimen var borte, ellers kastede de (8). Når man 

skiftede halmviske i sine trresko, skulle man rive 

dem itu og spytte på dem, ikke smide dem bag 

k0erne, for trådte en drregtig ko på dem, kastede 

den (NJylland; 80). 

Mod kastning holdt man en gedebuk i stalden og 

havde hrengende der en rrevebrelg , hugorm, skudt 

krage eller skade, flintesten med hul i m. v.; en 

levende hugorm begravet i en sort potte under 

staldd0ren vrernepe mod kastning (81). 

»Dersom en ko kaster, skal man tage kalven og 

grave den ned i jorden samme sted den blev fodt« 

(82); når den f0rste ko i besretningen kastede skul

le hovedet af den d0df0dte kalv skreres af og hren

ges i en bjrelke over kvreget (Odsherred; 83). 

LITTERATUR: (1) 644 4,1885,54 og 7,45; 178b 

2,240; 390c tb. 1,101; 1611906/23: 1308(1914) ; 604 

500; (2) 366c 72f; (3) 644 4, 53,60,62; (4) 390 

9,13,16; (5) 178b 2,537; (6) 644 7,1887,69; (7) 390[ 

6.2, 302; (8) 390c tb. 1,101,113,116; (9) 390c tb. 

1,116; 390 4,357; 426 1964,56 (SFalster) ; 131 1906/ 

23:627; 7/J c 65; (10) 242b 111 ; (11) 366 208f; (12) 



764p 7; (13) 390c tb. 1,113,116; (14) 390g 6,293; 
(15) 390 4,357; (16) 487 388; (17) 644 7,1887, 
43,46f; (18) 481b 31; 722 10,1933,101; (19) 131 

1906/23:2234; (20) 357139; (21) 487 395; (22) 131 

1906/38 (1899); (23) 172 2,185; (24) 245 217; (25) 
2961927,125; (26) 466 200; (26a) 245 217; (27) 131 

1906/23:1308(1914) ; (28) 711h 1,10; (29) 32 

1,1780,45f; (29) 32 l ,1780,45f; (30) 766 132; 451 

1,494; (30a) 711c 65; (31) 462 114; (32) 451 1,546; 
(33) 136 1938,22; (34) 390 9,15; (34a) 330 87; (35) 
711c 61,63; (36) 644 7,45; (37) 644 7,42,44; (38) 
l/2 86f; (39) 604 223,500; (40) 178b 2,240; (41) 
390c tb. 1,99; 259/ 1,123; (42) 644 5,53; (43) 216 

202; (44) 390/ 6.2,304; (45) 390/ 6.2,303; 390c 

tb.1,99; (46) 244b 110; 216 20; 390f6.2,303f; 644 

7,52; 390 6,291; 688c 58; 366 212; 7llc 63; (47) 141 

411; (48) 259/ 1,123; 688c 58; 366 212; 390/ 

6.2,304; 390c tb.l,59,178f; 253 246; 638 45 ; (49) 
204 1910,146; 715 173 ; (50) 390c tb.1 ,113; 17c 11; 
(51) 390/ 6.2,322; (52) 17 41; (52a) 131 1906/ 
23:2663; (53) 6441,69; 390/6.2,303; (54) 1311906/ 

23: 1214(1939) ; (55) 366 73; 330 87; 390g 6,340; 219 

7,1934,11; 216 124,134; 644 7,45f; 259g 157; (56) 
644 7,47; 366c 49 ; 390c tb. 1,178f; (57) 688c 59; 
(58) 690c tb. 1,100; 711c 64; 131 1906/ 
23:291(1862); (59) 552 36; (60) 644 4,62 og 
7,42,69; 390g 6,294; (61) 390/ 6.2.303; 644 5,54; 
(62) 259h 2,28; (63) 644 2,111; 390/ 6.2,221,302f; 
216 173 ; 366c 69,73; 17c 42f; (64) 390/6.2,302; 366 

212 (Sor0egnen); 366c 69,73(M0n); 711c 60; 200 

1937,50f; (65) 390c tb. 1,116; (66) 131 1930/ 
5:1131,3257; (67) 644 5,53f; (68) 390/ 6.2,302; 715 

172; (69) 644 4,61; 390/ 6.2,302; 604 500; 390c tb. 
1,100; 204 1910,146; (70) 644 7,46; 390/ 

6.2,221,302; 366c 90; 604 500; (71) 644 ll ,92f; (72) 
390/ 6.2,302; (73) 390c tb . 1,62f; (73a) 366 209 
(NSjrell.); 644 7,44; 537 208; (74) 366c 69; 638 44f; 
(75) 112 40; 330 52; (76) 259g 27; (77) 131 1906/ 
23:825 (1920); (78) 131 1904/27:1172(1881),2344 
(1883(; (79) 131 1904/27:875(1886); (80) 390 9,16; 
764p 7; 131 1903/23:1443; (81) 390c tb. 1,82,113; 
366 208; 89 3 (reg.); (82) 390c tb. 1,82; 390/ 

6.2,480; (83) 17 41; - yderligere stof: 69 244-57. 

KALVEN 

Hvis der blev bundet en rughalmsfletning om hal
sen på en nyf0dt kalv, så fik man bedst held med 
den (1). Som beskyttelse mod forhekselse, for at 
g0re den levedygtig, skulle der str0s salt i kors på 
dens ryg og saltet indgnides (Randers; 2); kalven 
skulle svinges tre gange over koens bagdel eller 
lrender, mens koen endnu lå ned (3), den skulle 
f0rst lregges på m0ddingen (Mors; 4) eller ligge et 
0jeblik i bageovnen (N og VSjrelland ; 5). Inden 
man tog fat i en nyf0dt kalv skulle man stiltiende 

gribe tre gange i koens g0dning, derefter svinge 
kalven tre gange over moderen (6). 
F0r kalven blev bäret fra koen skulle den 10ftes op 
og ber0re skedeåbningen med snuden (7). Kalven 
d0de hvis man bar den til båsen med hovedet f0rst 
ind ad d0ren, og hvis den kom baglrens derind ville 
koen nreste gang f0de sin kalv baglrens (Jylland; 8) 
- men i NSjrelland skulle den brere baglrens fra 
marken og hjem (9); der måtte ikke snakkes 
imens, og når den f0rste gang drak mrelk, så blev 
den slem til at br01e (10), kar- eller sikluden måtte 
ikke vrides op i dens mrelk, så fik den for vane at 
rede reb (11). 
For at trives godt skulle kalven have moderens rå
mrelk (12) ni gange (13) og hver gang gives et slag 
på ryggen med ordene: drik bedre (eller: mere) 
nreste gang ! ( 14); tre gange skulle pi gen slå mrelke
strippen mod kalvens pande og sige: drik selv når 
jeg kommer igen! så drak den nreste gang uden 

hjrelp (Bog0; 15). 
Når kalven f0rste gang fik mrelk skulle der ligge 
noget af stål (kniv, saks etc.), på Mors en edder
kop, i spanden (16). Man lod som om man skrabe
de sod fra skorstenen ned i mrelken (17), eller man 
stak et halm- eller h0strå i dens mund eller str0g 
den om mulen med en visk halm og sagde: du skal 
leve (eller: trives) lige så godt af halm som af h0! 
og gentage det, men samtidig tilf0je: lige til du d0r 
(NS jrelland , Odsherred; 18). 
Lige så mange timer der gik efter f0dslen f0r 
kviekalven fik mrelk, lige så mange uger ville den 
som ko stå gold f0r krelvningen, og derfor skyndte 
man sig at fodre den (VSjrelland; 19). Man måtte 
på Bornholm ikke konstatere kalvens k0n f0r den 

havde fäet mrelk (20). 
»[F0r] den f0rste mrelk man giver den skal man 
skrere den i halens yderste led, tage tre dråber blod 
og komme i mrelken og lade den drikke, skal den 
d0 så d0r den inden tre dage« (1640; 21 ). »KJip den 
nyf0dte kalv 8 små snit i 0ret, tag blod deraf og giv 
koen det på br0d, str0 så meget salt du kan holde 
melJem tre fingre på kalven og lad koen slikke det, 
så vil en sådan kalv altid trives« (21a). Tre dråber 

fra et snit i dens venstre 0re dryppes i koens f0rste 
mrelk til kalven (22), i mrelken lregges en stump af 
det venstre 0re, så kan hekse ikke skade den (L0g
sted NJ ylland; 23); kalven skulle rede spidsen af et 
af dens 0ren (7), en spån fra en hj0rnestolpe i kal
vehuset brrendes til kul og blandes i kalvens mrelk 
(1860; 24). 
Har man uheld med en kalv hreldes mrelken til den 
over jord hentet stiltiende fra en ny grav på kirke
gården, »så d0r den ikke men trives godt« (25), 
eller en kvinde skal lade sit vand i kalvens f0rste 

mål mrelk (26). 
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Kviekalve f0dt ved fuldmåne eller i tiltagende var 

de bedste tillcegskalve (Vardeegnen; 15) ; men de 

måtte aldrig slagtes (Favervrå SJylland ; 21). »Kal

ve som har sorte trender skal man ikke lregge til, thi 

de d0r det år de er fl'ldt, kalve f0dt i ulvemåned 

[november] skal man ikke lregge til, de d0r snart« 

(1640; 21). 

En tyrekalv, der vrelges til avlstyr, b0r have en 

bred og kr0llet pande, lang og h0j manke, anselig 

bringe, kort bale, brede trender, m0rk farve og et 

bistert udseende (1780; 28), sml. s. 100. 

En dobbeltkvie var en kviekalv f0dt af en kvie og 

god at lregge til, fordi den ikke fik kvregsyge (26); 

kvie af kvie · har ikke sin lige (29). 

Fede kalve fik nymalket mrelk i fire uger og var så 

slagtefrerdige (30). Nogle fodrede kalvene med reg 

for at få dem fede (21). 

LITTERATUR: (1) 390 9,15f; (2) 178b tb. 252; 

(3) 390c tb 1, 99; 390 4, 356 og 6,262; (4) 633 169; 

(5) 366c 69; 390/ 6.1,305; (6) 390 9,15; 390c tb . 

1,99 (Mors); 390/6.2,305; (7) 644 4, 53f; (8) 390 

4,356; 259g 156; (9) 711c 65; 200 1937,51 sml. 644 

4, 61; {10) 366c 73; 644 7,46; (11) 390c 1,158; 644 
7,70; {12) 390c 1,100; (13) 644 7, 45 ; (14) 390 

9,15f; 644 4, 62 ; 390/ 6.2,305; (15) 366c 69; (16) 

633 169; 330 87,170; 200 1937,51 ; 638 44f; (17) 

390c 1,100 (Tårup); (18) 711c 65; 17 42; (19) 366 
208; {20) 638 45 ; (21) 390c tb. 1,99f; (21a) 69 214; 

(22) 366 208; 390c tb. 1,114; 17 50; (23) 390/ 
6.2,305; (24) 688c 58; (25) 390c tb. 1,114; 644 7,43; 

(26) 390c tb. 1,114; (27) 390c tb. 1,100; (28) 32 
1,46; (29) 586 3/1 1930. 

Uo- OG INDBINDING 

Kreaturerne skulle helst udbindes (på grres) fl'lr 

fuldmåne i marts (1), på Vardeegnen den 12. maj 

(2), i NSjreUand en 10rdag (3), på Fyn en s0ndag, 

tirsdag eller torsdag, som blev kaldt »k0ddagene«: 

fulgte man den regel trivedes dyrene godt (4). Ud

bindingen måtte i Odsherred ikke ske en torsdag 

(5), på Als ikke en mandag (6), man sagde i Horns 

h., at blev kvreget udbundet en mandag, så kom 

der ikke det ind, som der kom ud = nogle af dyre

ne d0de (7). 

Der blev med kridt tegnet et kors på muren , hor

nene og udgangsd0ren (Lres0; 8). I d0ren skulle 

k0erne gå hen over eller passere en 0kse, kniv etc. 

af stål (9), eller to koste stillet over kors (Slesvig; 

10), det vrernede mod, at k0erne og mrelken blev 
forhekset. 

En mand i Helsinge lagde en 0kse i d0ren og spyt

tede på den f0r k0erne kom ud om foråret ; en kvie 

gav et spjret til siden, »men manden trak den ind 

igen, den måtte vrers'go' over 0ksen« (3). »Så sent 
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som 1920 blev der i en gård yderst på 0ksendrup 

mark lagt en 0kse på d0rtrinet ved stalden, som 

k0erne skulle gå over; en daglejer kendte ikke 

denne overtro og smed 0ksen til side for at ingen 

skulle trrede på den og komme til skade, dt!n gamle 

kone i gården lagde 0ksen tilbage på d0rtrinet« 
(11). 

Sad der en synål i de udbundne k0ers tl'ljr kunne 

ingen forhekse dem; »en gammel kone har rådet os 

til det og forsikret, at det nok skal hjrelpe« (12). 

På VSjrelland blev k0erne trukket ind i bryggerset 

og r0get med brrendende flyver0n - en r0n, der 

groede i toppen af et trre (1); de fik blade af flyve

r0n at rede (13), en anden modtrolddom varat r0ge 

kvreget med t0rvegl0der (SFyn; 14), slå ild med 

stål og flint over det (15) , drysse ryggen med salt 

(16), srette flyver0n i huller boret i hornene (17), 

binde en kvist af sevenbom på hver ko, »sevenbom 

har sådan en strerk kraft, som onde folk ikke kan 

overvinde« (Bogl'l ; 13) og give dem spegesild dyp

pet i tjrere eller et stykke br0d smurt med terpen
tinolie. 

Folkene skulle under udbindingen have handsker 

på (SFyn; 18), sml. nedenfor. Når pigen f0rste 

gang (eller Valborgsdag 1. maj) gik til k0erne på 

marken skulle hun have et stykke sm0rrebr0d i 

hånden og en sm0rblomst i malkespanden, så gav 

mrelken meget sm0r, og det blev smukt gult (19). 

Det var godt for de udbundne k0er, at de gik med 

den klov om halsen de stod bundet i om vinteren 

(SFyn; 20). 

Sankt Hans dag måtte ingen ko stå under åben 

himmel (Krerum 0Fyn; 20a). Sankt Hans aften el

ler nat kom dyrene på stald fl'lr solnedgang, fl'lr 

»ond sol« gik ned, ellers kunne hekse bruge dem 

som ridedyr og man fik uheld med mrelken (21). 

En tl'lr marts, en varm april og en kold maj gl'lr 

man gen en gammel ko glad; april er koen til grille 

(giver den bekymringer), men maj g0r koen glad 
(Slesvig ; 22). 

Regnede det den dag k0erne kom på grres, ville de 

dem sommer ikke vrere slemme til at bisse (Als; 6). 

»Når k0erne skal ind om efteråret skal manden 

selv g0re det, eller hvis han er forhindret , en der er 

godt underrettet om, hvad der skal siges eller g0res 

for at ingen hekse eller ulykker skal komme om 
vinteren« (18). 

lndbindingen måtte ikke ske en mandag, onsdag 

eller l0rdag (23); kom de på stald Mettesdag 3/10 

åd de ikke ret meget om vinteren (24). 

Der måtte ikke stå noget over k0kkenilden, hus

moderen og pigerne blev derfor varskoet i god tid 

(A::r0 1834ff; 25). »Engang kom en dreng fra mar

ken med en kvie og bad husbonden om at hjrelpe 



sig. Men denne l!llb forst hen til vinduet og råbte: 

'Mor! drengen er her med kvien, kan de komme 

ind?' I en fart tog konen alt af ilden, gik derefter 

hen til vinduet og råbte: 'Ja, far! nu kan den godt 

komme ind, der er intet i vejen'« (Bregninge IEr!ll; 

26). Hvis der stod noget over ilden, lod manden 

dyrene vente udenfor porten og f6r ind i k!llkkenet, 

snuppede et par brelgvanter, l!llftede gryden af il

den og slukkede den (Skuderl!llse; 18). Overhold

tes ikke denne forholdsregel fik k!llerne lus (Val

lensved ; 27), ligeså hvis de kom våde på stald - og 

derfor valgte man en tl/lrvejrsdag (28). »Hvis de om 

efteråret på grund af dårligt vejr har måttet vrere 

inde nogle dage, så skal de dog ud i den nreste dags 

gode vejr for at kunne bindes t!llrre ind« (14). 

Ligesom ved udbindingen skulle dyrene gå over 

eller forbi noget at stål, f.eks. en hestesko (Als; 6); 

i stalden fik de indgivet skorstenssod og en salt sild 

dyppet i tjrere (Fals ter ; 29). 

Mens indbindingen stod på skulle man gå med uld

vanter (30), »ellers må man befrygte en usredvanlig 

hård vinter og lusesyge i staldene« (1736; 31) og 

kvreget blev utriveligt (1734; 32). Havde husbon

den klredt sig godt på, trivedes hans kreaturer godt 

om vinteren og fr!lls ikke, selv ikke i det hårdeste 

frostvejr (1); »folke ne der f!llrer dem ind skal klre

de sig svrert på, have tre tr!lljer, tre veste og tre par 

bukser på, så bliver k!llerne fede« (24). 

Bind dine kreaturer ind for de kommer med dynen 

(sne) på ryggen (33). Om efteråret gik de ude 

lrengst muligt, ungkvreget kom tit ikke ind f!llr det 

sneede, og i milde vintre f!llrst på stald efter jul 

(NVSjrelland; 34). 

LITTERATUR: (1) 366c 70f,73; (2) 644 7,1887, 

43; (3) 711c 58, 64; (4) 644 4, 61 og 5,58,61; 390f 

6.2,299; (5) 17 60; (6) 714 55,192,194; (7) 366 204; 

(8) 245 217; (9) 244b 77; 644 7, 42f; 366 208; 390f 

6.2,221,300; (10) 178 53; (11) 131 1906/23: 1097; 

(12) 390 9,13; (13) 390 9,13; 644 4, 60 (Falst.) og 

5,52 (SFyn), (14) 390f 6.2,199; (15) 366c 71 ; (16) 

390 9,13; 711c 61; 363 35; 715 173; (17) 245 217; 

390f 6.2,302; (18) 390f 6.2,300; (19) 644 7 ,43 ; 690c 

tb. 1,96; 711c 62; (20) 644 5,52; (20a) 131 19061 

23:998; (21) 644 7,44f; 216 20; (22) 178 33; 178b 

2,531; (23) 390 9,13; (24) 390c tb. 1,100; (25) 318 

284; 131 1906/23:294 (1945) ; (26) 131 1930/5:1162; 

(27) 199d 117; (28) 366c 73; 390 4,356 ; 644 7,46 ; 

(29) 242b 112f ; (30) 131 1906/23:789 (1909) ; (31) 

574 57 sml. 644 7 ,42 (SFyn); (32) 61 44 ; (33) 132 

2,1867,384 ; (34) 17 84; 239107. 

DIVERSE OVERTRO 

Det var en alrnindelig overtro, at onde mennesker 

med overnaturlige evner kunne stjrele mrelken fra 

k!llerne og tage fl!llden af ma:lken, så man fik lidet 

eller intet sml/lr. Heksen sad derhjemme og malke

de andre folks kl/ler gennem et strå, et knivskaft, 

en strikkepind, gaffel etc. stukket i en loftspra:kke 

(1); hun malkede så la:nge, indtil der kom blod i 

mrelken, og fortsatte hun d!llde koen (2). En mand 

på Mors fik det råd at sa:tte en stud i koens sted, og 

nu pinte hun studen (3). Varder om sommereren 

lidt sm!llr til salg blev det solgt i al stilhed, så hus

moderen ikke blev mistrenkt for at va:re en heks 

(NSja:lland; 4). I Gilleleje havde en mand altid 

rigeligt med mrelk og sm!llr til salg, man mente at 

konen tog det fra andre gärdes kl/ler (5). 

Sankt Hans aften pyntes k!llerne med kranse flettet 

af perikon for at heksene ikke skal stjrele mrelken 

fra dem eller de sprendte yvere bliver slatne (1736; 

6). Blev k!llerne malket på et stykke blankt messing 

i spanden kunne heksene ikke stjrele mrelken 

(Mors), heller ikke når koen havde flyver!lln i et 

hut i hornene (7). 

Nisser og ellerpiger fik også skyld for at maJke 

folks kl/ler (8). En ko på Bornholm var hver mor

gen renmalket på bagpatterne, og ejeren troede at 

en sm~rbare, der lignede et gråt strl/lmpeskaft, hav

de gjort det (9). 

D årlige stalde og sultefodringen gjorde de vantrev

ne kreaturer disponerede for sygdomme, og den 
fedtfattige ma:lk gav kun lidt sml/lr. Sml. s. 86. Men 

denne sammenha:ng blev sjreldent erkendt. Havde 

man bestandigt uheld i besa:tningen, måtte det 

skyldes, at kreaturerne var blevet forheksede af e n 

ondsindet person (10). Kom en mand eller kone til 

gården og måtte gå derfra med uforrettet sag, eller 

når e n tigger blev afvist, risikerede man, at de ha:v

nede sig på denne måde. Helt sikker var man, hvis 

de havde vreret i stalden og rl/lrt ved dyrene, derfor 

passede gårdmanden meget på, at ingen fremmed 

kom derind uden at han selv var med. 

De r blev sendt bud efter en klog kone og fyret op 

under bryggerskedlen. Når vandet kogte , kom k!ll

erne en efter en derind. »Konen lagde et drekken 

over koen , trak den hen til murgryden, hvor hun 

havde smeltet bly stående, og idet hun holdt et 

stort lerfad med vand midt over koen hreldte hun 

blyet op i vandet«. Gik fadet itu og koen fik ind

holdet ned over sig, var den ikke til at styre for 

smerter, og så murnlede konen : »Som k!llerne 

springer hid og did og rundt omkring skal djrevel

skabet springe fra k!llerne«. Derefter toges en pn1-

ve mrelk fra hver ko, kun madmoderen måtte mal

ke dem. Mrelken blev kogt i en pande, indtil der 

dannede sig et tykt lag skind, som hrevede op i en 

stor boble, der efterhånden blev til en tyk lap , den 

smed hun på ilden (Bornholm; 9). 
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