de på gården la:nge efter at koen var d0d ; der kendes et tilfa:lde, hvor afgiften blev inddrevet fra
1577 til 1812 (3). 1757 måtte en bonde i L0jt levere
en kirkeko, som han k0bte af en anden bonde,
tilbage (4). I den forstand var koe n »evigt levende«, den skulle forblive »et fast og urykke ligt inventarium til pra:stegården så la:nge verden står«
(5).
Skikken kan f0res tilbage til 1338 (Ribe) og 1370
(Roskilde). Senere var den som regel knyttet til
degne ns embede, og lejen blev betalt i voks , hvo raf han var pligtig at sno lys til alteret. De »ud0de lige« jernk0er var i 1500-t et velkendt begreb i S0nderjylland, hvor f. eks. kirken i Abild havde 76 og
D0strup 85 (6).
Til skikken sigtede talemåden (1688ff) »at komme
mellem ko og kirkegård« med en person = hindre
denne i at opnå, hvad denne regnede sikkert med.
Arvingerne kunne va:re utilfredse med, at en bonde på d0dslejet testamenterede en kirkeko ; det
skete, at hustruen gav en ko til kirke n og mande n
kom imellem og forhindrede det f0r koen kom derhen (7); sml. s. 122.
»Fastelavns mandag f0rte slagterne igennem gaderne en fed okse pyntet med blomsterguirlander;
en dreng i hvid skjorte og med vinger red på den«
(Odense o. 1800; H. C. Andersen, Mit Livs Eventyr, sml. romanen O.T. 1835) . En velna:ret påskeokse pyntet med !ange kul0rte bånd blev af et par
unge ma:nd trukket genne m Ve jle fra en slagte r og
tilbage (8); i Ribe , T0nder og Flensborg f0rte man
fo r jul, påske og pinse e n slagteko pyntet med sl0jfer og omha:ngte gr0nne kranse under trommeslag
genne m byens gader som slagterens avertissement
til kunderne (9).
»I Viborg og de tilst0dende egne udpyntes k0erne
på Sankt Hans aften med kranse flettede af perikon for at hekse ikke skal stja:le ma:lken fra dem«
(1736; 10). Skikken at udpynte en Sankt Hans ko
blev praktiseret i Vendsysel og Thy, på Mors og i
MJylland (11). H yrdedrengene dekorerede Sankt
Hans dag deres forreste tra:kko (hånd- eller kobbelkoen) med blomster stukket i gr0nne kranse,
trak elle r red den om aftenen til gårdeQe fulgt af
byens ungdom , ringede hvert sted med en klokke
og fik lidt slik og et par skilling. De indsamlede
penge brugtes kort tid efter til Sanks Hansgildet
for alle byens hyrder (Vendsyssel ; 12).
Der kom gerne bonderoser (pa:oner) i kransen,
som var anbragt på koens bom eller om dens hals.
Man kappedes o m at pynte dyrene, og »kransene
blev n0je betragtet af byens koner og piger, der
ofte havde hjulpet hyrdedrengene med at binde
dem ; i haverne, som vejen fra gårdene til ka:rene
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f0rte forbi, stod ko ner og piger og spurgte de forbipasserende hyrder, hvis ko der var den smukkeste«
(13).
Kransen blev efter hjemkomsten lagt på taget over
staldd0ren for at he kse ikke Sankt Hans nat skulle
skamride k0erne , så de blev syge, »ellers d0de de
inden årets udgang« (14); hvis kransen blev liggende på taget , fodtes det kommende år flest kviekalve ; og faldt den ned: flest tyre kalve (Vendsyssel ;
15).
Nogle steder bar også hyrden en skulderkrans eller
blomster over den hvide skjorte, på hovedet en
gr0n trekantet eller spids sivhat. Om en kone eller
pige, der var meget pyntet i sta:rke farver, sagde
manat hun lignede en Sankt Hans ko (16). I MJ ylland var det oftest til pinsedag, at kobbelkoen blev
pyntet med kabbelejer, tra:vlekrone o.a. engblomster i en sivkrans (17).
Fra o. 1870 var skikken hend0ende; o. 1905 gik der
blo mstersmykkede Sankt Hans k0er på gaden i
Hj0rring og L0nstrup (18), endnu 1920 blev skikken praktiseret i Vrå s. i Vendsyssel og senere fors0gt genoplivet - en gårdejer i Vrensted stiftede
1944 et legat til pra:miering af den smukkest pyntede Sankt H ans ko.
Valborgsdag 1/5 eller i maj, når k0eme var komme t ud , blev der på marken holdt et kogilde for
hyrdedrengene (19). Kalvegildet var på Sams0 et
bryllup o m foråret eller sommeren, hvor man fik
retter af kalvek0d (20). Til bryllupsl0jeme på
Holmsland h0rte at tra:kke en stud ind til festbordet og more sig over dens »kalv«, en person indhyllet i halm (21).
Når der i h0sten tilfa:ldigt blev levnet nogle strå,
sagde man, at dem skulle tyren have; eller der blev
med vilje efterladt nogle strå i et markhj0rne »pas nu på at lade noget stå tiJ tyren !« (Stryn0;
22). Var en gårdmand bagud med h0sten, sendte
man ham om natten en slå- elle r h~stka/v (udstoppet figur) med e t påha:ftet brev, hvori den tilb0d
sin hja:lp så manden kunne få indh0stet (Silkeborgegnen; 23).
LITTE RATUR: (1) 34 76 sml. 244g 100; 133
8,163; (2) 705 7, 414 ; (3) 398 9, 586; 643 nr.
1,1963; (4) 151 3,1980,lOOf; (5) 506 243 (1600-t);
374163; (6) 702 5.4, 587; 722 48, 1954, 61; 643 nr.
1, 1963 ; (7) 462 328; 451 1,547; (8) 178b tb. 325; (9)
178b 3,857; 131 1906/43:3267( 1910); (10) 574 53;
(11) 722 10,1933-34, 270ff ; 191 7. hft. 1961,67-76;
178c 334; 3/ 0e tb. 1, 16; 633g 62f; 172 4,228-30;
(12) 623 7,1878-79, 7; (13) 722 10,273; (14) 131
1906/23: 1247(1912), 1906/43:1465(1919); (15) 172
4,230 ; (16) 297 1921,260; (17) 259g 166f; (18) /99

41; (19) 390e 4,31 og tb. 4,32 (Kolt, Torsager);
(20) 178b 2,80; (21) E. Tang Kristensen , 0en
Holmsland og dens Klit (1891) 12; (22) 267 265;
(23) 259e 77.
BlllRNELEG

Et barn vreddede med et andet, at det kunne få to
hvide kal ve til at danse på gul vet under et bord;
strelmperne blev trukket af og »kalvene« (lreggene)
dansede derinde (VHanherred ; 1).
»Give kalven«: et barn stod i en »kalvesti« dannet
af beJrn i kreds, et andet barn kom med en spand
for at fodre kalven , og kredsen preJvede at forhindre det; lykkedes det at bryde kredsen skulle barnet vrere kalv nreste gang (Randersegnen; 2).
»Skal jeg vise dig Vorherres reide keier?« Hvis der
svares intetanende »ja«, l0ftes barnet op ved hovedet (VJylland; 3), sml. heJne bd. 2s. 116.
»Hvad hedder prrestens (eller: degnens) reJde ko?«
Idet speirgsmålet stilles knibes barnet i et eire, indtil
det råber »slip eiret!« (4). For hver sretning giver
moderen et lille barn et klask i hånden og kilder
det: her har du en daler, gå på marked, keJb en ko,
tag kalven med - killekillekille! (5).
Andre lege: slagte stud (juleleg på Bogenseegnen
feJr 1786; 6), tremme (eller: trrekke) stude, trrekke
ko i dynd; trrekke til grå ko (et spil om n0dder),
rykke kalven fra koen , dele prrestens tyr; b0rnerim : Vor ko er deJd (7).
Der var engang en mand, som havde to kalve, · nu
har jeg fortalt det halve, · så blev de til stude · og så
er den historie ude (Mors; 8).
Viggo Bitsch, Kom her, min lille kipkalv (9).
Jyske hyrdedrenge morede sig en varm sommerdag
med at få hinandens keJer til at bisse; det gjordes
ved at /rese bissekorset: i forskellige remser blev
snurret kraftigt på r'erne for at efterligne oksebremsens vingelyd, f.eks.: errrrr errr ferrr, stik halen i vejret · og bremsen i /ejret [lrederet] ( 10).
Beirn borede huller i afbrrekkede koklove og satte
dem i teijr som k0er (Vendsyssel; 11). Drenge på
Frer0erne brugte o. 1780 kreaturernes fodrodsben
(kongur) og knreskal til en kasteleg (12).
LITTERATUR: (1) 400b 142; (2) 178b tb. 252;
(3) 178b 2,242; 390i 165 (1879ff) ; (4) 390i 163; (5)
390i 17 (m. varianter), 458f; (6) 662 2,43f; (7) 390i
277,384,536,625,630 ; 178b 2 , 242; 644 1885.2, 94 ;
426 1964,124; 172 2,182 ; (8) 178b 2, 79 (m. var.);
(9) 521 28; (10) 178b l ,65; 390e tb. 1,17; (11) 172
2,187; (12) 141 411.
ANVENDELSE AF KROPSDELE

I yngre stenalder blev der dannet mejsler af oksens
spoleben og dolke af dens albueben (1).

»Hunfreet, nemlig k0erne, tilvejebringer den herlige og daglige hjrelp i husholdningerne for gamle og
unge , fra vuggen til gravens bred, som mrelken og
sm0rret giver til drik og spise, samt den fordel
osten og smeJrret giver såvel til handelen som til
husholdningen ... når de har tjent lrenge og tro og
skaftet stor nytte bliver husholdningerne ved deres
slagtning ligesom ved hanfreets forsynet med f0de,
lys-materialer til sko og steivler og andet mere«
(1778 ; 2).
Af hornene laves mange slags drejearbejde, således tobakspiber0r, dåser, drikkekar, kamme,
knapper og lygter (1793 ; 3). Kammagerne forarbejder oksehornene til grove kamme, bendrejerne
bruger dem til pibereir, mundstykker o.l., heraf laves også jagthorn, krudthorn og små fl0jter, hvormed man efterligner dyrenes stemme for at lokke
dem til sig, endvidere dåser, skeer, kugler og alle
slags skåle (1802; 4). Hornene anvendes til skeer,
krudthorn og drikkehorn (Frereierne o. 1780; 5),
knivskafter, tobaksdåser (1797; 6), fingerringe
(1826; 7), lregner = drejeknap sat i t0jret for at det
ikke skal sno sig (Mors 1811; 8).
Garveren skrerer hornene af og srelger dem til kammagere og lygtemagere. Den midterste del skreres i
tynde skiver og srettes som glas i staldlygter. Den
yderste del med spidsen benyttes til knapper, knivskeder o.l. Hornets marv udkoges, fedtet som
sveimmer ovenpå bruges til simpel srebe. Det flydende i hornet anvender klredefabrikkerne som en
slags srebelim. Den tiloversblevne benagtige masse
og spånerne fra tildannelsen af de flade skiver srelges som geJdning til gartnere og landmrend, af dette
affald snittes figurer og leget0j (1840; 9).
Steirsteparten af hornskeerne blev fremstillet som
hjemmeindustri i Nees sogn ved Nissum fjord. Initiativtageren skal have vreret Knud Heij , en mand
fra sognet der 1808-14 sad i engelsk krigsfangenskab og der lrerte hornskearbejdet. For hans fattige
fodesogn og siden nabosognene kom hornskeerne
til at spille en meget stor 0konomisk rolle; de gav
beskreftigelse til mange småkårsfolk af alle aldre.
Råmaterialet blev dels k0bt i NJylland, dels indfeJrt
fra Hamborg. Man fik som regel 7-9 skeer af et
horn. »Koppen« på skeen blev holdt over en flamme indtil hornet blev bl0dt, derefter sat i en presseform og lagt i vand til opbl0dning feir raspningen.
Gamle og b0rn foretog afpudsningen, f0rst med
pulveriseret pimpsten og derefter med en blanding
af kalk og gr0n srebe.
»Dette er en ganske antagelig hjrelpekilde for en
husmandsfamilie. Manden kan godt passe sit arbejde og gå i dagleje og endda i vintertiden om
aftenen tildanne så mange skeer, at familiens beJrn
og gamle har passende arbejde i deres fritid. Den117

ne industri gav det ydre af sognet et srerprreg. Når
man vinteraftener gik omkring så man lys i hvert
hus og hytte, der som paddehatte var skudt op på
den magre jord. Lysene brrendte ofte til langt ud
på natten, og gik man indenfor kunne man i sådant
et hus finde alle medlemmerne sysselsatte med
skeerne, hver på sin vis. Denne husflid forh0jede
familielivets hygge og var så indbringende, at mangen mand, arbejder eller håndvrerker uden denne
hjrelp ikke ville have kunnet fors0rge sin b0rneflok« (10).
Endnu o. 1880 var man i mange gårde og nresten
alle mindre hjem i Nees om vinteren beskreftiget
med tilvirkningen af spise-, b0rne-, te-, potage-,
senneps- og skumskeer (til at skumme fl0den af
mrelkefade) , skohorn, p0lsehorn og papirknive,
der solgtes over hele landet. På adskillige gårde var
om vinteren 3-4 karle beskreftiget med at lave
hornskeer; en 0vet mand kunne fremstille to dusin
daglig. 1870 udf0rte sognet hornskeer for 4.000
rigsdaler, dengang et stort bel0b.
Hornskeen blev udkonkurreret af de billige tin- og
aluminiumsskeer, desuden havde man efterhånden
svrert ved at skaffe oksehorn af den n0dvendige
kvalitet. 0. 1910 drev kun to reldre mrend i Nees
det gamle håndvrerk. Hornvarefabrikant P. Husted
i B0vlingbjerg havde i 1950'erne en stor virksomhed og beskreftigede en del mennesker med forskelligt hjemmearbejde (11). En husmand i Freltofte s.f. Odense fremstillede mange skeer og skohorn (12).
Nye hornskeer gav maden en grim smag, og derfor
fik man en med svagt udviklet smagssans til at »s0be dem til«. De måtte ikke komme i for varmt
vand, så blev de flade (NVSjrelland ; 13).
Blodp0lser blev stoppet med et udhulet kohorn
som tragt (14). Havde et moderfår ikke mrelk nok
til et nyf0dt lam, fik »dreggelammet« mrelk gennem
et kohorn med afskåret spids (15), i dets 0vre ende
var anbragt en »patte« syet af tyndt !reder eller
skind med indsat gåsefjer til at holde patten åben,
mens lammet suttede på den (Fyn, Sjrelland, Falster; 16). Fedthornet var et kohorn fyldt med
st0rknet trelle, i det havde sejlmageren ombord
stukket sine nåle (Veitdsyssel; 17). De fleste fiskefart0jer på Lres0 brugte i tåge til s0s et kohorn til at
tude i (18). De nordsjrellandske landsbyers byhorn, som kaldte bymrendene til strevnepladsen,
var et tildannet studehorn (19).
Trresko beslås med klovene (Mors 1811 ; 8), og der
koges lim og presses dåser af dem (1834; 20). Nogle falsterske hjem brugte et afkog af slagtekalvens
klove som husblas (21).
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Af oksens hud laves sadelmager- og skomagerarbe jder, kalveskindet giver sko, bukser, randsler,
pergament, vadsrekke m.m. (1793; 22). Af de tykke huder garves sålelreder, af det tyndeste overlreder til st0vler og sko. Kalveskind garvet med bark
bruges til st0vler og sko, st0vleskafter af dette
skind er meget bl0de og strrekker sig efter benet
som en str0mpe. Smedenes blresebrelg er af r0dgarvet oksehus (1802; 23).
Kalveskind blev forhen isrer brugt til militrere
trommer og tomystre (24); et gammelt ord sagde:
den som ikke vil lyde sin fader og moder må (eller:
skal) !ystre kalveskindet = som soldat (25).
Bukser af kalveskind var meget slidstrerke (MS!esvig o. 1860; 26), af skindet blev syet veste, jagttasker og violinposer, instrumentet blev sp0gende
kaldt »kalven« (27). En mand i VJylland gik med
et stort kalveskind, når det varmeget koldt. »Han
knyttede skindet af kalvebenene foran på brystet,
mens kalvehalen daskede ned ad hans ryg, så at
han set bagfra grangiveligt lignede en levende kalv,
når han bukkede sig forover« (28).
Plejlens slrengelbånd og kappe (beslag foroven)
var i Jylland ofte af skind fra en kalvs eller tyrs
pande (29}. Kalveskind anvendes til finere galanterivarer (1907; 30) og pelskåber, buntrnagernes ärlige forbrug var o. 1950 50.-60.000 (31).
Der blev i Vendsyssel af oksehuder syet srekke til
korn og mel (1763 ; 31a}, i 0Jylland !ange st0vler
(32). Oksehuderne anvendes nu til fodt0j, sadler,
m0bel- og kuffertbetrrek, fodbolde, den underste
del kaldt spat til plint, hest og andre gymnastikredskaber (33).
K0ers og kalves hår srelges af garverne til sadelmagere, stolemagere og murere. De f0rstnrevnte stopper sadler og stolehynder med dem. Murerne blander dem i kalken så den binder strerkere, af kalvehårene laves t0fler. De glatte hår bruges til hårdug
eller hårdrekkener, hvori k0bmandsvarer indpakkes mod regn, de bruges også til gulvtrepper (1802;
34); !ange kohår blev brugt som erstatning for
kr0luld (1820; 35).
Det hår, som kvreget tabte når det freldede, blev
samlet og solgt (Stevns; 36), af det trillede man på
NFyn små faste bolde til b0rn (37). Der blev snoet
t0jr af ko hår (MJylland; 38) fugtet med tjrere
(VJylland; 39). T0jr af halehårene og svineb0rster
kunne ikke gnaves over af dyrene (40), men frehårst0jr kr0llede sammen i regnvejr og holdt sjreldent mere end et par somre (NSjrelland 41}.
Kohår anvendes til polstring af m0bler og selet0jspuder samt til gulvtrepper (1878; 42). De kan bruges til grov filt og blandet med fåreuld spindes til
tykt garn, hvoraf der kan vreves rejsetrepper, sadel-

drekkener etc.; en del frehår blandes i masse i stl'lberierne (1924; 43). Hårene bruges til bl'Jrster og
pensler (1927; 33).
I krigsåret 1943 ansloges det , at der i Danmark
årligt kunne fremskaffes ca. 800 t frehår til fremstilling af tl'Jj ; kvie- og studehår var de bedst egnede.
Pr. 1. oktober 1943 var anvendt 60 t kviehår, navnlig til overtl'Jj (44).

Af okseknogler fås malerfarven bensort {1802;
45). Fint eller uja:vnt trendegam bristede let under
va:vningen og blev derfor dyppet i en Lim kogt af
kalveknogler og -hoveder (46). ·
Hyrder og oksedrivere brugte en tQJrret tyrepenis
(tyremige) som piskeskaft og en smidig pisk (47),
den var anbragt over himmelsengen {LoIland ; 48) ;
ridefogeder og la:rere brugte den til afstraffelse
(49), i et sagn prygler en herremand en pige dermed (50). Remmen mellem plejlens to stokke kunne va:re en tyremige (Vendsyssel; 51). Der blev
lavet ostelQJbe af avlelemmet (SSlesvig; 51a).
»Ll'Jbemaven« i en slagtet spa:dekalv, der lige var
fl'Jdt eller nogle dage fik ma:lk, blev ha:ngt i skorstenen , hvor skindet og det slimede indhold tQJrrede ind til en fast masse. Eller man fyldte ll'Jbemaven med ma:lk, kommen og salt, hvorefter den
blev rQJget. Små stykker skäret deraf blev lagt i
valle, lunken ma:lk eller saltvand, et udtra:k blev
ha:ldt i ma:lken for at udfa:lde ostestoffet. En ll'Jbemave strakte som regel til et års forbrug (52). Den
blev udvasket i koldt og varmt saltvand og med et
lag salt lagt i l'Jl (Harbol'Jre; 53), skyllet, stoppet ud
med halm og ha:ngt til tl'Jrring, siden klippet i stykker og saltet i en krukke, man kom en skefuld af
lagen i ma:lkekarret (Tamdrup; 54). Fra o. 1870
kunne der kQJbes fabriksfremstillet ostelQJbe.
Der laves tobakspunge af urinbla:ren , den er fortra:ffelig til at binde over glas for at holde luften
ude ( 45); bla:ren pustes op og bruges til at gemme
noget i (Fa:rQJeme o. 1780; 5).
Af ka:lvekoens råma:lk blev samme dag bagt pandekager (s. 102) og resten ha:ldt på flaske r eller i
en krukke, med ma:lken smurte man brl'Jdet fl'Jr det
kom i ovnen (0Sja:lland; 55).
Okseblod benyttes til raffinering af sukker og salt,
at bogbindere til forgyldning; det er en god gl'Jdning {1802; 4).
Man spiste nl'Jdigt kalvek~d, de fleste me nnesker
ligefrem foragtede det (56). Når skindet var flået
af, smed man kroppen p å mQJddingen eller ud til
hundene. Til Jangt mod nutiden na:rede isa:r a:ldre
folk en indgroet aversion mod kalvekl'Jd og erkla:rede, at de umuligt kunne få en bid ned (57). Kun

ua:rlige folk flåede kalve og spiste kl'Jdet (58); fattige rakkere og koner bosat i sognene gik omkring
og flåede kalve og fik kQJdet som vederlag, knivene
de brugte holdt man i ild, fl'Jr de blev brugt igen
(59). Var der ingen til at gl'Jre dette afskyelige arbejde, fl'Jrtes de kalve , der ikke blev lagt til, ud på
heden som fl'Jde for ulve og ra:ve (60). Kun i Himmerland begyndte man o. 1830-40 selv at flå kalve
og spise kl'Jdet (61).
Af en slagtet kalv brugte man kun lårene, »de blev
stegt og så kunne bQJmene gå og rede kl'Jdet«; siden
me nte man det kunne spises uden risiko , men man
smed altid hovederne va:k (Tvis; 62). De kogte lår
blev lagt i pres mellem sten for at få klemt den
modbydelige saft ud af k!lldet (Rold}; man lavede
en slags ost af kalvek!lldet, som skäret i sk.iver lagdes på sm!llrrebr!lld (Ba:lum; 61). Der var for meget
»sla:bberva:rk« i spa:dkalvek!lld, det kunne bruges
til suppe og blev altid stegt »for at g!llre sla:bberva:rket i det mere appetitligt« (Vendsyssel, La:s!ll;
63).
På Sams!ll blev d!llre malet med kalveblod (64), i
SVJylland vognkasser, på Fan!ll k!llkken- og bryggersgulve (65), bindingsva:rksstolperne med r!lld
aske udr!llrt i kalveblod (66). Man blandede kom!llg
i leret til de klinede va:gge {67), ved bagning blev
tra:pladen til ovnen klinet med kom!llg (0Jylland
68).
Om sommeren samlede man kva:gets g~dning (kokasser, jysk kassen) efterladt på marker og enge
for at bruge den som bra:ndsel. Peder Syv har 1688
udtrykket: klyner [t!llrv af mosedynd] og kokasser
er Ribes ild ( 69). Om la:s!llboerne berettes 1768
(70), at de af fåre- og koml/lg »med en skovl sammenklapper runde kager [klappinger], som bra:nder meget let når de er tl/lrrede i solen, dog bruges
det mindste deraf som muligt for ikke at mangle
g!lldning til jorden, asken bliver en god g!lldning«
(71); 1795 omtales indsamlingen i Harbo!llre (72).
»Når k!lle rne var taget fra hjorden blev g!lldningen
sanket , for der var mangel på bra:ndsel, og ikke en
lort fik lov at ligge de dage« (Anholt; 73). Kassen
var kom!llg trampet sammen til kager, efter solt!llrring (man vendte dem når de var tl/lrre på den e ne
side} blev de stablet Ligesom tl/lrv, k!llrt hjem og lagt
på loftet ; fattigfolk samlede hele sommeren ko- og
fåreg!lldning til bra:ndsel i bila:ggerovnen om vinteren (Fan!ll; 74).
Kog!lldning blev regnet for et godt bra:ndsel , sa:rlig
velegnet til at holde ilden vedlige natten over: den
blussede ikke op, men lå og ulmede, derfor brugte
man helst kog!lldning, når man kogte gr!lld af byggryn og sur ma:lk ((Holmsland klit ; 75). Kassen var
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på R0m0 »et udmrerket brrendsel, som husm0drene satte stor pris på. Blev der i sommertiden nu og
da en halv dag fri for hl!l- og kornh0st, så skulle de
snart få mandskab sat i gang med at samle kassen.
Skulle i vinterens ll!lb kaffekedlen svirpes i en fart,
så blev <ler enten lagt et par kasser under den, eller
den blev blusset i kog med lyng. Nutids husm0dre
vit vet betakke sig for sligt brrendsel. Det var imidlertid langt mere renligt end kul og havde ikke det
mindste af den modbydelige lugt, som en kulild
udbreder når <ler er lidt i vejen med aftrrekket«
(76).
Byloven 1697 for Nordby Sams0 forbyder at k0re
eller brere den gl!ldning hjem, som er kl!lrt ud på
marken, for at anvende den som brrendsel (77),
Samsingernes l!lgenavn var »prik-i-lort« eller »priklorte«, fordi de brugte kog0dning som brrendsel
(78) - »de brrender koml!lg og sretter hver sit tegn i
deres, nemlig fem fingre, en nrese etc.« (79).
På Sejerl!l var det o. 1880 hver gård pålagt i forhold
til hartkorn at levere prrest og degn et antal srekke
fyldt med dette brrendsel, »som efter sigende skal
vrere fortrinligt at r0ge isrer gåsebryster med« (80).
Her som i Salling samlede drengene kog0dning når
husmoderen ville bage pandekager, jyske hyrder
brugte den når de stegte kartofler på marken (81).
Prrestekonen på Agersl!l sendte o. 1830 sine piger
ud efter kogl!ldning. »Vi kunne få cirka 40 srekkefulde , det var en ren guldgrube, da det var et meget vigtigt brrendselsmateriale«; det var også godt
til at holde gll!lder i, når man hentede ild hos en
nabo ; o. 1870 samlede (liens bl!lrn de l0sgående
kreaturers gl!ldning i Enghaven (82). Så sent som o.
1900 og 1910 hentede b0rn og gamle koner i SJylland og på Lresl!l kogl!ldning til komfuret (83).
K0er blev jaget ben over tl!lrvejord, så de med klovene reltede den sammen, hvorefter den blev lagt
til tl!lrring (84).
Lregemidler
Harpestrreng-afskrifter fra slutningen af 1400-t og
begyndelsen af 1500-t (85): okseknoglemarv kogt
med mrelk og hvedemel indtages for diarre; mod
hvidt udflåd skal kvinden drikke tyregalde med vin
og gnide det fede af galden i ryg og underliv; tyreml!lg lregges som plaster på »den onde ild« (udslret ?) : kalvens knoglemarv blandet med vin stoppes i 0re for »orm«, oksegalde knust med maJurt
for 0resusen; ansigtet hades med tyreblod for at få
en klar hud ; impotent mand skal spise tyrens
penis.
Det arnamagnreanske håndskrift primo 1400-t
(86): tyregalde blandes med eddike til salve for
hovedpine; asken afbrrendt kalveml!lg blandet med
kvindemrelk lregges på sår i hovedet ; tyregalde
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blandet med svaleml!lg standser hårvreksten; kalvegalde bruges som salve for at drrebe lus i håret.
Christiern Pedersens lregebog 1533: et vin- eller
0lafkog af kalvel0be drikkes for levret blod i maven (32b); kogt og derefter tl!lrret og pulveriseret
kallun indtages mod diarre (42a), mod forstoppelse gnides anus med en blanding af tyregalde, olie
og salt (40a); for blrereslaphed drikkes et 0ldekokt
af tyrens blrere eller indtages en stegt og pulveriseret okseblrere (50a-b); på smertende lemmer bindes koml!lg varmet melJem to kålblade og tilsat rosenolie (74a); et plaster af koml!lg og -urin eller
kom0g blandet med fårets urin lregges på maven
for vattersot (35b); podagra indgnides med koml!lg
kogt med gammelt fedt (76a); brrendte og knuste
okseknogler virker blodstillende (79a), koens blod
standser nresebl0dning (10b); tyregalde blandet
med honning gnides på bylder i anus (54b), oksegalde lregges på hremorroider for at åbne dem
(58a); tyregalde gnedet på gamle sår renser dem og
»bortreder det onde kl!ld« (81a); saften af en kolort
dryppes på kvindens fist ler (81 b); ansigtet gnides
med tyreblod for at få en klar hud (llb); frigid
kvinde skal spise kogte eller stegte tyretestikJer
(63a).
For ophl!lrt urinering lregges gl!ldning fra en rl!ld tyr
eller stud på navlen (1640; 87), en tl!lrret og pulveriseret tyreblrere indtages når vandet ikke kan lades på grund af blreresten (1700-t; 88).
Oksegalde anf0res i farmakopeen 1772.
Der blev for vattersot lagt et plaster af kog0dning
på maven (89). En klog mand i VJylJand lagde
frisk kog0dning på en gigtpatients fl!ldder, »efter
en uges behandling var han fuldstrendig rask, og
han fejlede heller intet siden« (90).
For blreresten drikkes et vinudtrrek af tyrens testikler (91) eller bindes varmt koml!lg om penis (92);
en klog mand i VJylland gav mod blrereslaphed et
l!llafkog af en tyrs eller ornes blrere (93); en tl!lrret
og pulveriseret tyreblrere indtages mod ophl!lrt
vandladning, »vil det ikke hjrelpe fl!lrste gang, så
giv ham det tiere og bland pulveret med reggeskaller« (94).
Varmt okseml!lg blandet med honning lregges under brystet på en kvinde , <ler ikke kan f0de (95).
I munden på en nyf0dt kalv eller på efterbyrden
findes en »patte«, et mrelkeafkog af den drikkes for
krampe , til en pige skal den vrere fra en kviekalv,
til en dreng fra en tyrekalv (96).
Fosterhinden blev t0rret, efter to-tre uger ruJJet
sammen, man klippede et stykke af og bandt det
på sår (0Jylland, IErl!l, Falster, Lolland; 97). »Fl!lr
blev der på enhver gård s0rget for, at en sådan
kalvehinde altid var ved hånden året rundt«, man
så den ofte sprendt ud til tl!lrring på en stald- eller

