
Man kunne lade den kloge kone !rese en formular 
over dyret og »måle« det med gårdmandens hals
t(l!rklrede og to stykker strå (NSjrelland 1798; 11). 
Var et kreatur blevet forhekset skulle man en s(l!n
dag, tirsdag eller fredag aften ved kirkens vestre 
side under sin h0jre fod tage tre håndfulde jord. 
»Kirkens muld« blev bundet på dyret tillige med et 
stykke flyver(l!n (n!Jn der voksede i et andet trre), de 
to ting anbragtes også som modtrolddom over d(l!re 
o.a. steder; »en gammel t(l!mrer har fortalt mig, at 
han flere gange fandt dem ved reparation af gamle 
huse« (Vendsyssel; 12), sml. nedenfor. 
En kone på Bog(I! gav altid hunden den mrelk kal
ven levnede f(l!rste gang den blev fodret; idet hun 
hreldte den i hundetruget sagde hun; tag du nu, 
hund, alt det onde fra kalven og fra koen ! - så fik 
hunden den plage der var tiltrenkt dem (13). 
Malkepigen måtte ikke smrekke med fingrene un
der arbejdet, hvis trolde h(l!rte det gjorde de yveret 
0mt (14) , og hun måtte ikke gå omkring koen for 
den blev malket; når hun var frerdig, skulle der slås 
kors ved yveret og lrendekrydset og spyttes tre gan
ge, så kunne hekse ikke g0re den skade (15). 
En klog kone i Vinderslev MJylland, kaldt »den 
hvide jomfru« , kunne forvandle en sort ko til en 
hvid (16). 
Trommesyge (kolik) kaldes trolderidt, »de enfoldi
ge tror det er hekse, som i mrengde rider på kreatu
rets ryg, hvorfor de fejer det på ryggen med en 
kost eller lader det gå over et bål , hvorvidt dette 
middel e r probat beh(l!ver jeg ikke at sige« (Frer(l!
erne o.1780; 17). 
Et forhekset kreatur fik indgivet nogle spåoer af 
arves0lv (7). Gav en ko blodig mrelk slog man hu! 
på et h0nsereg, malkede tre dråber fra den syge 
patte deri og brrendte regget (SFyn; 18); eller man 
malkede gennem en arvet ring, gennem ringen 
(b0jlen) på et lånt s(l!lvur (19), hullet i en lysestages 
fod (20). 
Sankt Hans aften lagdes en gl0d i mrelkespanden , 
på gl(l!den malkede med tre strenk af hver ko, det 
afvrergede uheld med k0erne og beskyttede dem 
mod forg(l!relse ; mrelken skulle bagefter kas tes 
svinet0nden (Vendsyssel; 21). 

Juleaftens dag 24/12 måtte k(l!erne ikke vandes for 
om eftermiddagen, og om aftenen måtte man ikke 
gå fastende til dem , ellers fik man nreste år uheld 
med dem ; juleaften fik karlen ti og drengen syv 
rebleskiver, som de skulle spise nreste morgen f(l!r 
de r(l!gtede (MLolland ; 22), det samme gjaldt når 
de blev fodret juledags morgen (23). 
Hver juleaften skulle der stiltiende kastes en hånd
fuld kirkegårdsmuld pr. ko i krybben (Sjrelland; 
24), og k0ernes trender skulle gnides med sod og 
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salt, så kunne troldene ikke g(l!re dem fortrred (25). 
Nytårsaften fik hvert kreatur tre aks af hver slags 
korn for at ingen trolddom skulJe fratage dem rede
lysten (Vendsyssel; 12) ; man gav dem en blanding 
af malt og skorstenssod og gned deres hals med en 
ulden str(l!mpe for at få held med dem (Sjrelland; 
24). 

»D0r bondens hornkvreg nedgraves i d(l!ren til fre
huset en levende kalv« (1810; 25a); dette skete 
ikke sjreldent under kvregpesten (s. 81), og de an
dre kreaturer blev drevet hen over graven (26). 
Dette skulle g(l!res en torsdag nat (27). 
»Min far havde altid uheld med sine k(l!er. Så blev 
der gravet en stor grav udenfor kohusd0ren, og i 
den lagdes den sidst d(l!de ko. Så h(l!rte uheldet 
op«. En mand i Arestrup fik det råd at begrave et 
dyr levende, »alle benene blev bundet sammen på 
det bedste kreatur han havde, og et hul lavet inde i 
kohuset, hvor det blev puttet levende ned« (28). I 
NVSjrelland blev en gårdejer tilrådet at vride hove
det af den bedste kvie og begrave den i porten, 
hovedet skulle hrenges op på stuehusloftet (29); en 
klog kone i Odsherred sagde, at »vi skulle grave et 
kreatur, som var ved at d0, ned i porten, det råd 
blev fulgt , og vi mistede heller aldrig siden noget; 
det var omkring 1838« (30). 
Til en gårdmand i 0. Snede s., der var blevet for
hekset og svandt ind , sagde en klog mand, at der 
skulle kastes en stud levende ned i en grav i porten. 
»Det blev gjort, og manden kom sig« (31). 
Kongsted ved Sor0 ofrede hvert år en kvie for at få 

held med kvreget det f0lgende år. Bymrendene skif
tedes til at levere byens bedste kvier. Der blev 
kastet en stor grav i porten eller midt på gårdsplad
sen, foder blev lagt i graven og dyret trukket der
ned. Mens det åd, lagde man strenger og brredder 
over hullet , drekkede det med jord og dannede en 
lille h(l!j, som alt kvreg i byen blev trukket hen over. 
»Det var et godt tegn, hvis de i det samme h0rte 
kvien br0le nede i jorden, da ville alt lykkes og 
trives i det nreste år. Derefter holdtes et gilde til 
langt ud på natten ... jo mere st(l!j, de kunne g(l!re 
desto bedre var det«. Der måtte sidenhen ikke gra
ves på stedet (32). »Prresten gav dem s(l!ndagen 
efter en ordentlig vals i kirken. Men så gik J0rgen 
Peters bedstefar hen til ham i våbenhuset og sagde, 
mens hele menigheden h0rte på det: hvad så med 
Abels og Abrahams offer? - det kunne prresten 
ligegodt ikke svare på«. Da en h0j på marken, 
kaldt Koh0jen, blev sl0jfet, fandt man skelettet af 
en ko (33). 
Når et ungt par overtog gården, skulle den f(l!rst 
f(l!dte kalv begraves levende for at de kunne få held 
med kvreget (VSjrelland; 32). lmod kvregsygdom 



kunne også begraves en levende hugorm, kat eller 
sort h0ne under staldd0rens trerskel (34). 
Der skal i NSjrelland endda vrere bragt et menne
skeoffer. »Man k0bte et barn af en omvandrende 
tiggerske og gav det et stykke mad i hånden, for 
det blev sat ned i graven, for at det skulle sidde 
roligt. Da de begyndte at fylde graven råbte bar
net: I kaster jo sand på min mad!« (35). 
I en gård på Vardeegnen blev kreaturerne altid 
syge og d0de kort efter at de var anskaffet; skylden 
herfor fik en gammel mand, som man mente kunne 
hekse. En klog mand rådede gårdejeren til at 
brrende den nreste syge ko på et bål udenfor gård
en. »Nogle mrend fra byen var ham behjrelpelig 
med at f0re koen op på bålet. Den var nresten 
halvd0d af sygdom og begyndte at br0le forskrrek
keligt ved at se ilden og strittede i mod ... liden fl0j 
nu til alle sider, og det troede man at heksemeste
ren forvoldte, så koen ikke kunne brrende. Han var 
siden sengeliggende, de få som fik lov at se ham 
sagde, at han var helt forbrrendt på underkroppen« 
(36). 

Under lergulvet i en lade i Holeby blev der fundet 
fem kokranier og en jerngryde med bunden opad 
(37) , sml. hest s. 40f. Et par kohorn anbragt på en 
staldbygnings gavl i H0jen s. måtte ikke tages ned, 
så d0de kreaturerne (38). Da man fjernede et ok
sekranium på et gårdloft i Over Jerstal, kom der 
megen uro i gården, ingen d0re kunne holdes luk
kede (39); I Hygum s. skulle der ligge et kalveho
vede på et loft , ellers brrendte gården ( 40) , på 
Bridsensgård i Olsker et tyrehovede, det gav held i 
besretningen ; da stuehuset blev bygget om, bar pi
gen på gården tyrehovedet ned i sit forklrede og op 
igen efter ombygningen , »hvor det efter folks si
gende skal ligge den dag i dag« (41). Der lå et 
studehovede i udhuset til gården Stensbrek i Vend
syssel. En ny forvalter smed det på m0ddingen, 
derfra kom det på marken og blev pl0jet ned. Men 
nu kunne man ikke vrere på gården for k0ernes 
br0len, og fem-seks af dem d0de. Gårdejeren h0r
te , hvad der var sket, og sendte folk ud for at lede 
efter studehovedet; de fandt det, og da det var lagt 
på plads igen oph0rte sygdommen (42). 
Har man uheld med k0erne skal man, når en ko 
f0der to kalve, holde en ubrugt srek under den, »så 
kommer den tredie sikkert i srekken, den skal ved 
bagbenene hrenges op på loftet, og alt uheld forla
der boligen« (SFyn ; 24). 
Blev en ko syg, satte man et ud0bt barn op på dens 
ryg: »F0r noget drengebarn kommer til kristen
dom skal det srettes på en bar hest [ uden drekken 
eller sadel] at ride , men et pigebarn skal srettes på 
en bar ko , det mener de skal give lykke med og til 

alle slags fre og kreaturer« (1734; 43). Det blev 
forbudt af Christian IV ved reskript 8/10 1645. 

På en ejendom i St. Solt SSlesvig skulle der efter 
gammel overlevering altid vrere en sort ko, ellers 
skete der en stor ulykke på gården ( 44); i en gård i 
Erslev ved Randers skulle der altid stå en r0d tyr i 
kosta Iden for at få held med kreaturerne ( 45); eje
ren af en gård i Asserballe skov kunne ikke holde 
r0de k0er, de blev syge, og han måtte k0be sorte 
(46). 
Den forste sorte kalv, der f0des efter overtagelsen 
af en ejendom, må ikke lregges til , men skal srelges 
hurtigst muligt ( 47); en hvid kalv giver held i stal
den og skal leve til den d0r af sig selv (Vejrup 
S0nderjylland; 48). 
0ret af en sort kalv, kogt i s0dmrelk og sat på en 
tommelfinger, g0r en usynlig (vestjysk cyprianus; 
49). 

Der skal vand i mrelken f0r den koges, ellers vil 
koen der gav mrelken ikke trives, og dens patter 
bliver 0mme (1734; 50). Hvis mrelken koger over, 
malker k0erne mindre (VFyn; 24), koens yver bli
ver sygt (1824ft; 51), patterne ligesom skoldede 
(52) - dette kan afvrerges med salt kastet i mrelken, 
ilden eller på komfuret (53). 

Malker pigen med br0ddej på fingrene, får koen 
vorter på patterne (Påb01; 54). 
Ligger en sebedejesten (forstenet s0pindsvin) i 
mrelkestuen, har man altid held med mrelk og fl0de 
(20). Sm0res gr0n srebe på k0ernes t0jr og de reder 
det grres t0jret ber0rer, tager man sm0rlykken fra 
huset (24). 
Om foråret må der ikke blreses i fl0jter så nrer 
stalden , at kvreget kan h0re det, for deraf bliver 
det svagbenet og kan ikke trrekke ploven (1734; 
54). 

Man må ikke trrede på d0rtrerskelen, så trreder 
man k0det af kreaturerne (Skeby NFyn; 24), ikke 
spise br0d i kostalden, så får k0erne lus (SFyn; 
54), ikke dreje avet om på en håndkvrern , så l0ber 
kvreget også avet om og bliver tåbeligt (1734; 50), 
ikke slå et kreatur med en kost eller en afbarket 
gren , så vantrives det (55) , ikke kl0 en kalv i pan
den eller mellem hornene, så bliver den slem til at 
stange mennesker (54). En kalv skal jages ud af 
båsen med skaftet (ikke risene) på staldkosten (7). 
Når man giver en tyrekalv mrelk og forinden har 
ridset sig i en finger, så kalven drikker blodet , så 
vil den blive en uvan tyr (Sjrelland; 54). Man må 
ikke »sprende d0re« (stå i en åben d0r med en hånd 
på hver karm), så bliver dyrene syge (54). 
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Mens kvreget er på stald skal g0dningen lregges i en 
dynge på m0ddingen, ligger den spredt vil de l0s
gående k0er om sommeren sprede sig på markerne 
(VSjrelland; 32). Vi! man undgå, at ens kreaturer 
strejfer om på andres jord, trrekkes de ud af en 
anden staldd0r end den sredvanlige (Thy; 56). Er 
et kreatur forsvundet, skal man tage sine trresko af 
og kyle dem fra sig og lede i den retning nreserne 
vender (20). Når k0erne er flyttet, og man stiltien
de kaster t0jrk0llen fra sig og den falder med en af 
enderne mod jorden, så er k0erne godt flyttet 
(SFyn; 24). 
Påskemorgen eller julenat kl. 12 (24) skulle hyr
dedrengen svinge sin skjorte over k0erne, så ville 
de ikke bisse den sommer eller sommeren efter 
(58). Dryssede man Sankt Hans aften b0geaske på 
kvreget, blev det ikke sygt det forste år (59). 
Finderen af en marmorko (forstenet s0pindsvin) 
kommer til at råde over meget kvreg og får held 
med det (Vendsyssel; 32). 
Det f0rste dyr, som et spredbarn r0rer ved, må ikke 
vrere en ko, så får det vanskeligt helende sår (60), 
sml. hund bd. 2 s. 65. 

En ko »bander« når den straks efter at have bidt en 
tot grres af br0ler drempet og kort , tilsyneladende 
vredt imod en person, der nrermer sig eller går 
forbi. »Blegner ved 0jenlågene ['bygkorn'] kalder 
b0nderne i nogle egne kobander; man mener de 
forårsages af en bestemt slags br0len, og når en 
sådan h0res skrelder man koen ud: tag dit skam, 
gid du må få det selv !« (1736 ; 6) ; »når en ko st0n
ner siger man, at den bander, man skal da spytte, 
ellers får man gevrekster i ansigtet« (1734ft; 61); 
kom en ko dr0nende hen imod en og brummede og 
pludselig br0lede, sagde man, at den »bandede«; 
man skulle spytte tre gange for ikke at få kobander 
(NFyn; 62). 

Når en ko var solgt skulle karlen udenfor porten 
trrekke med en anden ko forbi den solgte og skyn
de sig ind med koen han trak, ellers forlod heldet 
gården sammen med koen (0rsted o. 1930; 63). 
Trrekkes en ko til marked skal der kastes en kost , 
rafte , rådden pind eller med bue skydes en hvid 
pind efter den, idet den forlader stalden eller por
ten, så vender den ikke tilbage og man får en god 
pris (64); den bliver ikke solgt, hvis h0jre forben 
kommer f0rst ud af d0ren, og vice versa (S0Jyl
land ; 65). 
Varet kreatur sygt hjalp det at srelge det på skr0mt 
for en symbolsk betaling (Lres0 ; 66). Når et nyt 
kreatur er kommet til stalden, brrendes nogle hår 
taget fra haleroden, så kan det ikke forhekses (67). 
For at hindre, at et k0bt eller flyttet kreatur s0ger 
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tilbage og derfor l0ber vrek, skal det gives et slag til 
afsked (64), f0res baglrens ind i stalden (68), hen 
over tre små sten gravet ned under d0rtrerskelen 
(Lres0; 66), over mandens pengepung eller under 
en kniv stukket i d0rkarmen (69). 
Når manden kom hjem med en ny ko skulle hans 
kone stå i staldd0ren med forklredet fyldt med h0; 
der skulle kastes en skefuld salt ind i stalden f0r 
dyret kom derind, og et stykke reb f0lge med i 
k0bet, ellers fulgte lykken ikke med (47). Et nyt 
kreatur måtte ikke komme i hus for der tre gange 
var kastet ild over dets hoved, midt over ryggen og 
over trenden - man kunne dog n0jes med at trrekke 
dyret over en gl0d lagt udenfor staldd0ren (Vend
syssel; 12). 
For at det ikke skulle lrenges tilbage lod man det 
rede f0rste gang af en borddug (70), anbragte lotter 
af halen og af venstre bov over d0ren (VJylland; 
71), hviskede idets ene 0re: h0r, hitte ko, her skal 
du gå og her skal du vrere (72), huset er 0de · og 
folk er d0de · her skal du vrere og ha' din f0de 
(Mors ; 73); den bos og den stud, som nu f0lger 
dig, den skal du f0lge som n0gle f0Iger lås og lig 
folger muld, i tre mrends navn (Himmerland; 24). 
Et k0bt kreatur måtte ikke bindes til en vogn det 
nye sted, så ville det l0be bort (Roskildeegnen ; 
13). 

»Det var en indgroet overtro hos b0nderne, at ok
serne og det 0vrige kvreg ved midnat julenat hvert 
år til Kristi rere rejser sig op på benene« (1648ff; 
74) ; de knreler julenat ved midnatstid, ligger de 
ned, re jser de sig og falder på knre ( 45) ; i midnats
timen rejser kvreget sig og ser op imod himlen 
(Bornholm; 75) ; ved midnat springer alle k0erne 
op og nikker tre gange til rere for Frelseren (76). 
Måtte r0gteren julenat våge ved et sygt dyr i stal
den »kunne han til sin forbavselse iagttage, at ved 
midnatstid begyndte k0erne at rejse sig, en for en , 
indtil de allesammen stod op, hvad der blev opfat
tet som en rerb0dighed for deres f0de i den hellige 
stund« (Humlum; 77). 
»Når klokken var 12 skulle alle vrere i seng, thi da 
begyndte et Liv, som skulle vrere skjult for menne
ske0jne, og hvis nogen så, hvad der nu foregik, 
skulle han d0 inden året var omme. Klokken 12 
rejste dyrene sig i stalden og knrelede ned og priste 
Jesu fodselsstund. Da fik de talegaven og talte 
sammen, men man kunne ikke forstå det, de talte 
hebrreisk«. For at unders0ge, om dette var sandt, 
lagde en prrest sig på lur, men blev grebet i nakken 
og kastet fra vreg til vreg; om morgenen fandt man 
ham meget forslået på m0ddingen (Ribe a.; 78). 
K0erne snakker om deres gode eller dårlige r0gt, 
nogle roser husbonden og tyendet, andre forban-



der dem og gården (79). »Jeg har selv vreret i ko
stalden en julenat ved midnatstid for at se og h0re, 
om det passede, at k0erne denne nat kunne tale, 
men de lå ganske roligt og tyggede dr0v« (80). 
En nrerig bonde »glemte« at fodre k0erne godt ju
leaften. Ved mitnat, da han kom i stalden, h0rte 
han en ko sige til en anden »vi kan sagtens vrere 
glade, selv om vi kun får halm, vi får også krerne, 
der er tyve t0nder sred i halmen«. Juledag lod han 
halmen trerske om og fik netop 20 tdr. korn. Men 
fra den dag blev k0erne mere og mere magre, de 
d0de for året var omme (81). 
Har man syv såler under skoene og bregnefr0 i 
dem kan man forstå, hvad k0erne siger. Dette hav
de en tjenestekarl, der kom sent hjem og lagde sig 
til at sove på h0strenget. Nede i stalden h0rte han 
en ko sukke og en anden sp0rge, hvad der var i 
vejen. Jo, den skulle snart slagtes til et begravel
sesgilde på gården. »Hvem skal da d0?« - »Det 
skal madmor« - »Er hun syg?« - »Nej, men i mor
gen, når de spiser til middag, springer en kat over 
bordet og tabet et hår af sin hale i suppen, det får 
madmor i sig, og så d0r hun«. Nreste dag gik det, 
som koen havde sagt (Lidemark 0Sjre1Jand; 82). 
Sml. s. 110. 
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STEMMETYDNING 

Når k0erne fra Vejle og Knabberup om sommeren 
grressede på hver sin side af engskellet, spurgte 
Vejles k0er dem fra Knabberup: Hva' får I hjem' 
a' rede? - og der blev svaret: Avn, avn, avn ! - på 
samme sp0rgsmål til Vejle-k0erne: Sp0l, sp0l, 
sp0l ! [brerme, mask fra bryggerier og brrenderier] 
{Uldum 1884; 1). 
En kalv er t0jret på grres og blev ikke flyttet til 
tiden: A ka ett 10-0-v [jeg kan ikke leve] , en anden 
kalv br0ler: A blyvver hejel 0-0h! [helt dårlig til
pas] (2). Kalven : Mona ka' l0ve? - en hund: Jäv! 
(jo], jäv, jäv! (Vendsyssel; 3). 
Tyren sp0rger idet r0gteren går forbi på marken: 
,4: do re by-y-foged? og manden svarer: Nre, a re 
såmrend bare en gammel r0gter op' fra herregår
den! så brummer tyren: Nå-å! Nå-å! nå-å! og skra
ber overlegent med en klov i jorden (4). Tyren: 
Byfoged, byfoged? R0gteren: Nej, jeg er ikke by
fogeden, han bor derhenne! Tyren: Nå-å-å! - Jeg 
grunder, jeg grunder! R0gteren: Dit s01le dyr, har 
du noget at grunde over? Tyren: Nre-re ! (VHan
herred ; 5). 
Straks staldd0ren åbnes br0ler tyren: Hr. byfoged ! 
hr. byfoged! men så ser den, at det er en gammel 
mand fra Broby, og murrer: Nå-an, nå-an! (Fyn; 
6). 
Tyren til h0stfolkene: Drikker I mu-ust? [most] og 
de svarer: Nej , 01! Tyren: Nå-å, nå-å (SFalster; 7). 
Tyrene går l0se på bymarken og råber til hinanden 
(bornholmsk dialekt): Vor bo-er bo-er bo-er - by
fouvdijn? - På j0rned, på j0rned! (8); Ja har ikje 
fåed korn i mångijn mångijn mångijn då! [dage] -
en anden tyr: lkje siin ifjoor, ikje siin ifjoor! (9); 
Ja har ikje vad jimma [vreret hjemme] i mångijn 
mångijn mångijn då- ikje sinn jyyl ! [siden jul] (9). 
Mens tyren bliver trukket hjem, brummer den 
olmt: Fanden ta' bor-rrgmesteren og by-yfogeden 
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og by-yskriveren og he-ele bor-rrgerskabet! (Ribe; 
10). 
Bytyren brummer: Hvor bor bossen [koen], hvor 
bor bossen? - på engen svarer en ung tyr: Midt op' 
i byen! - den a:ldre tyr: Nå, nå, nå! (0Sja:lland; 
11). 

LITTERATUR: (1) 644 2,92; (2) 390 6,302; Kri
stoffer Nyrop, Ordenes Liv 2, 1924; 54; (3) 172 

2,121f; (4) 390 6,302; 178d 192; (5) 400b 87; (6) 
219 1,25; (7) 131 1906/46:833; (8) 644 4,75; 189 

7,168f; (9) 644 4,75; 189 7,238; (10) 383 99f; 644 

7,229; 390 6,302; (11} 552b 99. 

V ARSLER, SPÅOOMME 

Hvis en ko bn~lede, en hest vrinskede, gårdhunden 
g0ede, hanen galede mens man spiste juleaften, 
skulle et medlem af husstanden d0, blive ramt af 
en sygdom eller ulykke det kommende år (0Sja:l
land; l}. 
Det varsler også ulykke eUer d0d, at alle kreaturer
ne ligger ned, når man kommer ind i staJden, at to 
k0er i en bås ligger med ryggen vendt mod hinan
den, og at en gra:ssende ko tra:der i en fuglerede 
(Fyn, Sja:lland; 2). 
En hvid kalv varslede Jig; på en nordfynsk gård 
blev f0dt en sådan kalv, og man var foruroligede, 
indtil man fik regnet ud, at det lå i racen langt 
tilbage - i femte led var der en hvid tyr (3). 
Ligger et par k0er i staJden med ryggen mod hinan
den kommer der fremmede dagen efter (S0nder
jylland; 4), eller så vil man snart h0re sladder; 
bliver man stan get af en tyr ( eller dr0mmer om 
det) udsa:ttes man for sladder (SFyn; 5); dr0m om 
kal ve i gra:s er et dårligt varsel (Langeland ; 6). 
Når en slagtet kalv eller et får blev flået , tog man 
det nederste stykke brusk under brystbenet eUer et 
stykke skind levnet tilsidst (på La:s0 milten) og 
kastede det mod en va:g med ordene: er det en 
dreng så stat, · er det en pige så smat! - på Djurs
land: drengen siger fat· og pigen siger plat! Blev 
stykket ha:ngende fik den gravide kvinde en dreng, 
faldt det ned en pige (7); sml. får s. 192. 
Var kalveskindene dyre, mente man det varslede 
krig, de blev brugt til trommeskind og tomystre 
(VJylland; 8). 
Juleaften gik bonden i stalden for at se, hvordan 
k0erne opf0rte sig (sml. s. 108). Rejste de sig klok
ken 12 havde gården intet at frygte indtil na:ste 
juleaften, men blev de liggende varslede det Jig 
(SSlesvig; 9). 
For nylig bosatte folk var det ikke så ondt et varsel 
at miste et talgh0ved (ko, får) som et isterh0ved 
(svin, gås) (10). 
Sml. s. 191. 
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»Hvis fa:et synes at va:re bedr0vet og br0ler usa:d
vanlig meget, når det går hjem til stalden om afte
nen, og kvierne springer overmåde meget, er det et 
sikkert tegn, al der inden få dage kommer regn og 
storm, [ligeså) hvis det meget og la:nge slikker sine 
bagben både på klovene og håret, dertil om fa:et 
allesammen ligger på den h0jre side. Hvis en 
kva:ghjord graver meget og la:nge i jorden enten 
med f0dder eller horn og rejser og 10fter deres 
hoveder mod nord betyder det strengt vintervejr 
og regn« (1591; 11}. 
Står fa:et med vejrende na:sebor vendt mod himlen 
kan der ventes regn (1648; 12); »kva:g og får a:der 
roligere på gra:sgangene i forventning om regn, el
lers strejfer de fra en side til en anden« (1794; 13). 
L0ber h0vederne omkring på marken, brumler og 
slår op får vi ondt vejr dagen efter (14). 
Bliver kva:get uroligt og stamper i jorden venter de 
uvejr ; »når k0erne br0ler og r0gteren l0ber om
kring i gården får vi uvejr« (15). Der kommer snart 
regn eller lorden, hvis k0erne er urolige i stalden, 
bisser eller br01er meget på marken, de alle la:gger 
sig ved middagstid og hvis de slikker hinanden 
(16); levner de af foderet, skifter vejret, »de er da 
henne og hente andel vejr« (17). Det varsler 
storm, at alle k0er i stalden ligger med ryggen til 
samme side (18). 
Tordner det mens k0erne står i klove (koblet sam
men) kommer det år megen lorden (Sams0; 19). 
Det skulle mellem juledag og nytårsdag helst t0 så 
meget, at en okse kunne drikke af en agerfure 
(20). 

Ved vestkysten kommer en springflod så stor, at en 
r0d stud (eUer ko} skylles ind ad et lydhul på Nr. 
L0gum , Håsum eller Hellevad kirketårn, det vars
ler verdens ende og dommedag (21). Den sidste 
store krig og dommedag kommer, når ved Bellinge 
MFyn f0des en kridhvid kalv med r0de 0ren (eller 
r0d kalv med hvide 0ren); som ko står den og br0-
ler ved Bellinge bro, åens vand er r0dt af blod, og 
koen bliver r0d af at sv0mme over åen (22). 
Mod de sidste tider kommer en 0 frem i den na:sten 
udt0rrede Odense å, på 0en står en hvid ko og 
br0ler efter vand (23). 
En lindorm skal engang la:gge sig om Brande kir
ke, som va:lter mens den er fyldt, men så kommer 
en tyr fra Brandholm, den skraber så meget guld 
og s0lv op, al man for det kan bygge en ny kirke 
(24}; sml. s. 112f. 

LITTERATUR: (1) / 12 66; (2) 604 506; 644 4,153 
og 7,69; 9,234; (3) 604 500; (4) 390g 6,294; (5) 131 

1906/23:1035 (1924); 244b 246 (Ryslinge); (6) 131 

1906/23:1153; (7) 481b 50 (litt.henvisn.); (8) 271 
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