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SANG

Oldsagn: Audhumla, den forste ko, kom frem da is
og sne smeltede i svrelget Ginnungagap mellem
Niflheim og Muspelheim. Den forste jrette, Ymer,
levede af hendes fire mrelkefloder. Hun slikkede
de salte, rimbelagte sten, og ud kom Bure, den
forste mand (1).
Regnar Lodbrog drrebte med pileskud to troldk0er, som forsvarede Hvitaby (2).
En tyrekult i det syd0stlige Europa kom med s0vrerts ravhandel, måske via Gallien, til kimbrerne i
det nordlige Jylland, hvor Himmerland måske er
opkaldt efter dem ; billedet af en tyr findes i bunden af et s0lvkar fundet 1891 i Gundestrup 0.f. Års
i VHimmerland (Års herredsvåben havde et tyrehoved); fiskere i Salling brugte talemåden »nu br0ler Himmerlands tyr« helt til nyere tid ; en srerlig
stor ål kaldes »Himmerlands tyr« (3).
En lindorm bryder op af jorden og lregger sig foran
kirked0ren. Man fodrer syv år en tyrekalv med
s0dmrelk og hvedebr0d (eller n0ddeka:rner), den
angriber lindormen og taber kampen, fedes atter i
syv år og får brugt med uhyret. Sagnet kendes kun
i Danmark og på Balkan, det blev optegnet i mange varianter og henlagt til bl.a. kirken i Ejby, H0j-
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by, Farum og Funder; det behandles af Martin A.
Hansen i Orm og 'fyr (1952) (4). Ejbys tyr sprang
efter kampen br0lende i en mose, hvor man siden
fandt dens horn (det var en urokses); et stykke af
hornene eller deres »r0dder« i panden lå mange år
i et skab bag kirkens alter (5). Andre sagn beretter
om to r0de kalve, der skal fordrive onde ånder fra
en kirkebygning (6), og om ni kalve, der efter opfedning på mrelk og hvedebr0d trrekker en skat op
af en s0 (7). Sml. s. 110.
Om mange kirker beretter nresten enslydende
sagn, at man stredes om, hvor kirken skulle bygges, eller onde magter rev om natten ned , hvad der
blev bygget om dagen. Man slap da om aftenen et
par sammenbundne k0er, stude, tyre eller kalve
l0s (eller spa:ndte dem for en vogn) - hvor de
standsede eller nreste morgen blev fundet hvilende
kom kirken til at ligge (sml. 1. Samuelsbog 6,1015) - af den grund lå kirken ofte et afsides sted på
(dengang) åben mark. Sagnet er knyttet til kirken i
bl.a. Alles0, Almind, Avnslev, Birker0d, Bjergager, Boddum , Borbjerg, Dover, Dragstrup, Ellested, Funder, Gram, Grejs, Haderup, Hanved,
Holsted, Horne, Hoven, Krarup , Kregme, Krogsbrek, Krogstrup, Krerum , Mårslet, Nykirke, Ore,
Ovsted, Raklev, Randb0l, Ris, Rude , Sejer0, Snostrup, Stubberup, Sulsted, Sreby, Torup, Tvilum,
Tvis, Tårup, Vejlby, Vinkel, Vium, Vole, Vorgod,
01s og 0rsted (8); sml. nedenfor.
En mand dr0mte, at Oksb0l kirke skulle bygges
hvor en okse f0rst br0lede, og derfra (?) stammer
bynavnet: Oksbr0l > Oksb0l (9).
S0nderborg slot blev bygget, bvor to okser med
bind for 0jnene gik ud i Alssund og standsede (10),
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R0nnebrekholm ved Nrestved hvor to okser for en
tungtlresset vogn standsede på en holm i s0en (11).
En prrest og en herremand besluttede at rive kirken i No VJylland ned; da det forste lres sten k0rte
fra kirken faldt de to stude for vognen pludselig
d0de om (12). Herremanden på Nr. Vosborg gav
ordre tiJ nedbrydning af Skrerum kirke. Kun ladefogeden turde bryde den f0rste sten l0s, og samme
nat hrengte han sig. To kvier blev sprendt for ligvognen, ved Norsgård sank de i jorden (13).
En selvmorder blev begravet, hvor vognen forsprendt to r0de kvier, der aldrig havde vreret t0jret,
standsede (14). En d0d mand drev i land på Husby
strand og blev begravet på kirkegården, men prresten lod ham grave op og lregge på en slrede forsprendt to r0de kvier; de l0b til Grimby, hvor liget
blev jordet (15). To mandslig fundet i Staulund,
Haderup s., blev om aftenen lagt på en vogn, to
kvier der nylig havde krelvet trak den alene ud over
heden, nreste morgen havde de lagt sig til hvile i en
smal k10ft, og her blev ligene gravet ned (16).
Glenstrup kirke blev bygget oven på en kalv ; i
D0ssing, Ringe, Randb0l og Torup oven på en
stud, »de kunne h0re den pustede dernede« (17).
Ved opf0relsen af V. Velling kirke faldt det man
byggede sammen indtil der var gravet et par okser
ned i grunden (18); i Ovslund kirke murede man to
kalve inde. Disse offerdyr blev siden regnet for
kirkevarer; det var i Stubberup to r0de stude,
Mesinge en blakket stud (19).
En rrekke sagn fort.eller om sp0gelsesdyr set i nresten hele landet: en hovedl0s ko , kalv, stud eller
tyr, også en kalv, ko, tyr med store r0de 0jne,
gl0dende tunge, menneskeansigt o.s. v. (20).
En hvid stud sp0gede i en prrestegård på den jyske
hede, dens natlige tilsynekomst varslede ulykke
(21), mellem Tranderup og Kvrerndrup sp0gede et
par hvide kalve (22), i tågede nretter l0b en ottebenet ko omkring på marker ved Mejlby (23). En
lrerer i Gedesby k0rte om aftenen hjem fra et gårdbes0g og så en broget ko grresse i sneen (24) , en
kone m0dte en r0d ko med hvide 0jne og f6r vild
(25) . Undervejs hjem fra Kollemorten marked
m0dte en mand en kalv med 0ren så !ange, at de
nåede ned til munden, og der stod ild ud af halsen
(26). En mand så noget smutte ind i en stenkiste og
unders0gte den n0je uden at finde noget, men idet
han gik videre, dukkede der to kalvehoveder frem
og kiggede efter ham (27), o.s. v.
På Bornholm havde skattegravere fundet en kedel,
da et par kvier kom og pissede på dem ; »fy for
fanden !« råbte den ene af mrendene, og straks forsvandt kedlen (28). På vej hjem fra kortspil blev en
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karl forfulgt af fanden i skikkelse af en kalv (29).
En bondekarl fik en aften 0je på en broget kalv,
der ikke kunne komme op af en gr0ft ; idet han
greb fat i dyret, blev det til en bjergmand (overnaturligt vresen) (30). En aften en karl kom i kostalden , stod der en fremmed, kulsort ko i grebningen
bag k0erne. Han hentede hingstens grime, lagde
den på koen og bandt den i en bås. Nreste morgen
stod naboens kone bundet i båsen, splittern0gen
(Åker; 31). To s0stre i Katter0d SFyn blev mistrenkt for at vrere hekse, der kunne skabe sig om til
lyser0de kvier (32).
»Omtrent 1894 gik der en kalv i Brande krat, den
havde menneskeansigt og det var den d0de Ottosen fra Hjortsballe, som gik igen og ledte efter sine
penge« (26). Mens en kone lå lig, blev hendes
mand fulgt af en sort ko, men efter begravelsen så
han ikke mere tilden (Langeland ; 33). En ugudelig forvalter på Bramstrup blev efter d0den set som
en kalv ved Langholm, den br0lede om natten så
folk ikke kunne sove og måtte tlytte (34). En sortbroget kalv set ved Vejrupgård mente man var en
m0llers genfrerd (35). En synsk mand på Anholt så
en stud som et menneskes fylge = sjrelen i et dyrs
skikkelse (36).
I Hårup ved Silkeborg blev en mand Sankt Hans
nat angrebet af en tyr, og han holdt den ved homene til om morgenen ; da de färste solstråler ram te
den forsvandt tyren, og han stod med to guldhorn i
hrendeme (37).
»Kod0den« (kvregpesten, s. 81) var i Slesvig-Holsten en kolossal trebenet tyr med lange horn og en
frygtelig hul tuden ; den viste sig i lands by efter
landsby, og alt kvreget d0de. Da den kom til Esperem gik byens mrend til angreb, men jern og kugler
prellede af på uhyret. De forfulgte det hele dagen,
og pludselig standsede det og spurgte: »Hvilken
dag i fremtiden lover I ikke at k0re g0dning« »Urdag !« råbte alle i kor - og straks faldt tyren d0d
om; på stedet tå en stor p0l tjrere, som blev delt
mellem tre byer (38).
H0jenes bjergfolk og ellefolket i moserne holdt
hvide stude og k0er (39), underjordiske vretter
havde en broget trebenet kalv med uhyre lange og
spidse horn (NSjrelland ; 40).
Trolde, bjergfolk og nisser kunne skabe sig om til
en ko (41); da en nyfädt kalv blev slrebt fra koen ,
blev kalven pludselig til en nisse (42).
På en gård ved Fars0 drrebte nissen en ko, men den
fortr0d det og skaffede en anden fra Salling (43).
Bjergfolk lånte af en bonde to stude til at trrekke et
flyttelres, de lå nresten morgen d0de i stalden, men
bonden fik en stor bel0nning (44). En bjergmand

havde store skatte i sin h0j , og til at få fat i dem
skulle han bruge seks r0de tyre opf0dt på S0ndergård, men man kunne ikke skaffe flere end fem
(Sevel s.; 45).
Man troede, at en tyr fra havet kunne parre sig
med bondens k0er. Meget brogede k0er blev på
Skanderborgegnen kaldt gammelt havfa: og skulle
va:re bavtyrens afkom. En ko i Stege ka:lvede med
trillingkalve, man mente hun var l0bet med en havtyr (1679; 46). Når en ko på SFalster blev tyregal
10b hun til 0sters0en og kom tilbage om aftenen,
så vidste man hun var med kalv. Men som a:ldre
måtte koen tra:kkes til en tyr som andre k0er og
endda indgives en levende ål for at blive tyregal.
Havkva:get var blåsort eller r0dt og gik mellem
andet kva:g. Havtyren kom op af havet, når den
h0rte en tyregal kvie br0le i land; imens stod en
drift havkva:g ude i flodvandet og ventede på tyren. Der blev en nat set et dusin havk0er på strandengen, men en ejendommelig lyd ude fra havet
kaldte dem tilbage til deres gra:sgange i dybet.
Hans Kusk havde en masse blå kreaturer, disse var
havtyrens afkom (Svin0) (47). En havko i Husby
SSlesvig fik fem kviekalve med bondens tyr. Den
var slem til at bisse, og han gav den nogle dr0je
hug. Da 10d der en r0st fra havet: »Kom R0n og
tag alle dine med!« og straks 10b de alle til havet og
forsvandt (48). Der kom en fremmed ko til en gård
i Bilslev s., den malkede godt og f0dte tilsidst alle
gårdens kal ve. En nat 10d en r0st: »Kom ko kol
[kullet] · med dine kalve oll [alle], · i morgen skal
du for kniven hol' !« - og na:ste morgen var der
intet kva:g på gården (47).
Fa:r0erne: S0k0erne ligner andre k0er, men de giver meget mere ma:lk, derfor vil man gerne eje
dem. De ses undertiden Hellig Tre Kongers nat
mellem k0eme , og slår man et kors på deres ryg,
må de blive der. Huldrefolket har også k0er der
maJker godt, men dem vil ingen tilegne sig af frygt
for, at det bliver ha:vnet. Huldrek0erne er sja:ldent
synlige for mennesker ; deres hoved vender mod
havet, s0k0ernes mod fjeldet (o. 1850; 49).
En havfrue i 0sters0en lod sine tolv k0er og en tyr
gra:sse på b0ndemes marker. De kra:vede betaling
for det, men så drev hun sig kva:g ud i havet, vendte sig om og sagde: »Nu , min r0de tyr, kan du rode
så meget du vil i bunden«. De t gjorde den, og
derfra kommer flyvesandet (47).
En havtyr va:ltede sig i Kattegats sand, så det meste af det skyllede op på kysten. Når tyren blev olm
eller kunne lugte Asserbos k0er, gik den i land og
borede homene i sandet, så det f0g ind over markeme og forvandlede dem til en 0rken (50). Hav-

ma:ndenes k0er gra:ssede på stranden og blev taget
af egnens b0nder. Forbitret sendte de en havtyr i
land, den rodede dag og nat i sandet indtil Tisvilde
var da:kket af flyvesand (51). Havtyren ville parre
sig med en bondes k0er på Asserbo overdrev og
blev jaget bort af hyrden, tyren ha:vnede sig ved at
rode sandet op så det begyndte at fyge (52).
»0rkenen« på Anbolt opstod, fordi en gal tyr gravede buJ i en ager s.f. byen, og en påf0lgende
storm startede sandflugten (53). Klitteme i Torsted fremkom , dato uvane tyre sloges og skrabede
så meget i sandet, at bla:sten kunne f0re det langt
ind i la ndet ; der forta:lles det samme om klitterne i
Rind og Madum (54) og o m sandflugten, der da:kkede atten gärde i Fars0 s. (55).
Svinninge bakker på Fyn skal va:re opstået hvor en
tyr dra:bte en lindorm og under kampen st0dte
homene i jorden (56).
Tyskeme angreb Dannevirke, som Sorte Margrete
havde bygget. Hun anbragte en ra:kke k0er ved
den sydligste grav, som derfor kaldes Kograven ;
fjenden så i frastand de mange horn, troede det var
krigemes hjelmtoppe og affyrede alle pile mod
homene (57). Stigholm slot blev belejret og havde
som sidste forråd kun en ko. Den trak man daglig
til vands, hver gang skjult under snart en r0d, snart
en hvid eller broget bud fra de slagtede dyr. Da
fjenden havde set det halvfjerds gange opgav han
belejringen, slottet måtte jo va:re velforsynet med
oksek0d. Lignende sagn er knyttet til Avlum, Sallingholm og Silkeborg slot (58).
Kall0 slot var sta:rkt befa:stet og ud holdt en belejring i syv år. Til sidst havde det kun et svin og en
ko. Man narrede fjenden til at drage bort, idet man
fire gange daglig kneb svinet så det skreg som blev
det slagtet, og fire gange f0rtes koen med en anden
hud omkring slottet (59).
Under belejringen af Tr0jborg VSja:lland lavede
man en stor stud af tra:. Kongen og fire andre satte
sig ind i den , og »studen« blev stillet ved slottet,
hvor det så ud som den gra:ssede. Borgen manglede mad, og studen blev bäret over voldgraven ind
bag murene, bvor kongen og hans folk sprang ud
og overmandede forsvarerne (60).
Brattingborg blev engang belejret og havde kun en
ko tilbage. En dag slap den fra r0gteren mens den
blev vandet, og den 10b til s0ens syd0stlige side,
bvor den kunne vade over. Det så belejreme og
erobrede slottet fra denne side (61).
Da hanseaterne belejrede K0benhavn med en stor
flåde , hånede danskerne dem ved at stage en t0mmerflåde med en t0jret ko ud til dem; en seddel på
koen opfordrede dem til at tra:kke et hår af koens
bale - hvis de kunne (62).
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Frejlevs b0nder drrebte 1533 en forhadt ridefoged.
Frederik I lovede at benåde dem på den betingelse, at de indenfor en bestemt frist skulle aflevere
tolv par kridhvide okser med r0de 0ren på Ålholm
slot. Det lykkedes b0nderne med store anstrengelser at skaffe elleve par, på det tolvte blev 0rerne
farvet r0de af en kvinde i landsbyen, som man
kaldte for Sorte Ellen.
Lensmanden kvitterede for modtagelsen, få dage
efter blev de 24 okser i regnvejr drevet ad landevejen mod Nyk0bing, og farven 10b af dem - bedrageriet var afsl0ret. På sp0rgsmålet, hvad der skulle
g0res ved b0nderne, svarede kongen: »Intet, de er
nogle skalke!« Til minde herom blev Skalkekorset
rejst der, hvor drabet fandt sted; det faldt omkuld
o. 1850, og 1862 rejstes et nyt kors, fornyet 1945 og
1953 (63).
En vanartet pige blev straffet med, al stemmen
blev som en br0lende tyrs; en pige flåede en kalv
levende, mange år efter hendes d0d lå der en menneskehud på graven (64).
»Tyrens hul« var en kilde i en mose ved Karlbygård v.f. Århus. Forfulgt af en tyr 10b en pige til
kilden og omkring den , og tyren sank i mosen ; ved
h0jtiderne mente man at kunne h0re den br01e
inde under byen (65), sml. s. 79.
Fabelfuglen gam fl0j med en tyr og åd den på Hellebjerget, deraf (?) stammer bynavnet Gjems0,
oprindelig Gamsh0j (1600-t; 66).
»Studedriverne« er fire stjerner i stjernebilledet
Kusken. En bonde stjal to stude fra en herremand,
der var så tyk , at han ikke kunne indhente dem.
Nu ses bonden k0rende med studene hen over
himlen, herremanden (Capella) kommer l0bende
bagefter. - »Studene« er stjernebilledet Kiddene i
Mrelkevejen, bonden den lille stjerne mellem kiddene, og Capella og herremanden den sidste kraftigt lysende stjerne (67).
Der var s(IJmmet et studehoved med horn på den
galge, i hvilken smuglerne blev hrengt (67a).
Da kammerherren på Stensballegård, som opdrrettede mange stude, blev gammel svigtede åndsevnerne, og man gjorde l0jer med ham. Forvalteren
kom hjem fra en rejse i Nordjylland og jamrede
over, at der sidste år ikke var blevet f0dt en eneste
stud i hele Vendsyssel. Kammerherren blev forfrerdet, der måtte jo vrere noget galt, indtil datteren
tr0stede ham: Du ved da nok, far, at der ikke f0des stude, de kommer til verden som tyrekalve
(68).
Om nordjyden sagde s0nderjyderne spottende, at
han blev til af en klat g0dning fra en meget stor ko,
der 10b derop fra S0nderjylland, og derfor holder
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han så meget af koen , den er af hans egen slregt
(69).
En ung mand blev lrerer på en jysk landboskole,
sk0nt han hverken kendte forholdene på landet
eller den jyske dialekt. En dag h0rte han, at en ko
var ovsen når den br0lede forskrrekkeligt - han
trode det bet0d, at den var sulten. Nogle dage efter
blev han selv sulten, gik ind i k0kkenet til pigerne
og sagde »jeg er så ovsen«. Pigerne flygtede (70).
En seminarieforstander fik sendt en stud som gave,
og den »br0lede« så godt, at giverens s0n bestod
eksamenen (71).
På en markedsplads trak en husmandskone om
med sin prene ko. »Hvad koster den ko, mor?«
spurgte en pranger. »Hun koster såmrend ikke noget, for hun skal ikke srelges; vi har kun den ene
ko , og hun kommer så sjreldent mellem andel
kvreg, derfor trenkte vi at g0re hende den forn0jelse at tage hende med til marked« (72); sml. Johannes V. Jensens novelle »Ane og koen« (1901).
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EVENTYR, MOLBOHISTORIER

I eventyr k0ber en bonde sin egen ko der blev
stjålet (1) , karl if0rer sig skindet af en kvie (2) ,
hyrde skal vogte 300 k0er, de bliver så fede, at
staldens ene vreg må rives ned for at få dem derind
(3); under flugt forvandler en heksepige sig til en
krumhornet ko (4) , en kalv slreber hele natten afsted med en bejler (5), en ko malkes undervejs tiJ
helvede (6), r0vere giver den tyr sko på, som de vil
stjrele (7), på rejse i underverdenen siger en ko til
pigen: flyt mig! (8).
En tyr er en omskabt trold (9), trold stjreler en r0d ,
en hvid og en gr0n kalv (10), eller den bruger en
r0d kalv som ridedyr {11). Dreng rider på en krempestor stud, der kommer op af m0Uedammen , og
finder kedler med s0lvpenge (12}. En karl skal
skaffe prresten en hvid stud, hvis h0jre 0re er r0dt
{13).
En talende tyr giver hyrdepige mad af sit h0jre 0re,
den slås i en trylleskov med en kobber- og en s0lvtyr og drrebes af sidstnrevnte, pigen skrerer 0ret af
og tager det med til et slot, hvor de opfylder hendes 0nsker (14). Kongen vit giftes med sin datter,
en r0d ko råder hende til at forlange en kjole af
lutter kragenreb. Hun rider på koen gennem en
kobberskov, koen kremper med en tyr og vinder,
det gentager sig i en s0lv- og en guldskov. Koen
siger, at hun skal skrere dens hoved af og srette det
bag på den , og den forvandles til en prinsesse {15).
En dreng [rester sig hos herremanden imod at få
alle de hvide kal ve, som f0des på gården; Gud
s0rger for, at alle k0er derefter får hvide kalve,
drengen bljver rig og gift med herremandens datter
{16).
En d(lld og en levende mand vandrer mod himmerig og kommer til to k0er, som er meget magre ,
sk0nt de står i dejligt grres; den d0de forklarer, at
det er et par velhavende regtefolk, som levede dårligt sammen. Lrengere fremme står to andre k0er
meget fede på usselt grres, det er en mand og kone,
som var fattige men krerlige mod hinanden (17).
Et barnl0st regtepar betaler degnen dyrt for at lrere
en tyrekalv at tale, så den kan blive parrets arving.
Degnen forklarer, at når den siger »m0h« mener

den mj0d, det giver manden ham så penge til. Degnen slagter og spiser kalven, men siger den er l0bet
vrek, og han viser derefter regteparret en avis, der
skriver om en k0bmand Stud - det må vrere tyrekalven. Manden ops0ger ham, afleverer alle sine
penge og indsretter ham som arving, degnen får
yderligere 100 daler som tak for hjrelpen (18).
I en l0gnehistorie er en stud så stor, at det tager en
fugl tre dage (eller: en svale et år) at flyve fra det
ene horn til det andel (19).
I molbohistorie fryser 18 kvier fast og kommer
f0rst fri i t0vejr (20). Gab0l havde en frelles smedie
med langt grres på taget. Man besluttede at lade
bytyren rede det og lagde en l0kke om dens hals,
hvorefter seks mand trak i rebet. Halvvejs oppe
stod tyrens mund vidåben, og mrendene sagde: se,
hvor den gaber efter grresset ! Da tyren endelig var
kommet op på taget ville den alligevel ikke rede den var d0d. Herfra slammer talemåden: det gaber
efter grres ligesom Gab0ls bul (21).
Dyrefabel: Koen og geden (22).
LITTERATUR: (1) 390e 7,117; (2) 390b 202 ; (3)
442 50f; (4) 390b 26; (5) 390b 316 ; 644 6,114 jnf.
138 ; 9,148; 244g 2 ,98; (6) 64413, 26f; (7) 644 8, 5;
(8) 390d 118; (9) 111 9; (10) 537 50f; (11) 644
6,116; {12) 390 12,338; (13) 420 198-202; (14) 390b
57-66 sml. 174ff; (15) 244b 30-35 ; 390 5,40-46 sml.
390b 178; {16) 366b 2,93-99 ; (17) 244b 7; {18) 390k
11-16 sml. 126 1,283-86 og 2,68-71; (19) 366 338 ;
644 13, 213 sml. 644 8,80, 249; (20) 390h 113 ; (21)
529 22f; 390h 1,20 og 2, 56; 644 l, 169; {22) 390j
63f.
SKJK

Som et levn fra den katolske tid fortsatte lrenge
efter reformationen {1536) den skik at yde ligstol:
man gav en ko eller stud som sjcelegave til kirken ,
den var prrestens betaling for ligtalen, jordpåkastelsen og messen for den afd0des sjrel. Koen blev
fort foran ligtoget til og omkring kirken , ikke sjreldent ville prresten se, hvor »god« koen var, f0rend
han forrettede begravelsen. Koen skulle opf0res i
kirkens Stol (inventarfortegnelse) (1). »Denne sjrelegaveko fulgtes undertiden et stykke vej af andre
k0er, der dreves med for at lette den d0de opbrudet fra hjemmet og betage ham lysten til at bortf0re hele besretningen; lumskeligt nok holdtes disse
dog atter tilbage ved en korsvej eller på et andet
sikkert sted undervejs, mens toget drog videre«

(2).

Man kunne også testamentere kirken en ko som
fromhedsgave. En sådan evig ko, livs-, kirke-,
jern- eller jordeko blev lejet ud til en af byens
b0nder mod en årlig afgift, en slags skat, der hvile115

