
året oksebremserne og gjorde de varme sommer
dage til en plage for k0er og hyrdedrenge. »Alle
rede ved 9-10 tiden kunne disse grimmige brester, 
som kreaturerne havde en instinktiv skrrek for, 
vrere på spil; tunge, sindige k0er l0ftede halen , 
tumlede rundt i t0jrslaget, og det endte tit med, at 
prelen blev revet op eller t0jret sprrengt og koen 
kom stormende hjemefter, gennem korn- og roe
marker, undertiden med mrelken sprnjtende fra 
det fyldte yver og, hvis <ler anvendtes hoved
lagreb, med det venstre 0re blodigt og forrevet. 
Man kan Jet forestille sig, hvordan en sådan ner
v0s ophidselse og ansprendelse indvirkede på 
dyrenes velbefindende og mrelkeydelse - og det 
kunne hrende, at hele rrekken bissede inden man 
kunne ta dem hjem på skikkelig vis. Også kalve og 
ungkreaturer led under det - et godt bevis herpå 
fik man, når man om vinteren lod hånden glide 
hen over ryggen på dem og folte alle knopperne, 
hvor det nreste års plage skulle komme fra hvis 
ikke larverne blev tilintetgjort, og det var man 
meget ligegyldig eller fors0mmelig med. Det tog 
uanstrendigt lang tid, inden man endelig ved det 
otfentliges indgriben fik bugt med plagen« (I). 

Der kan ventes regn, når bremserne foruroliger 
heste og kvreg meget eller kommer ind i husene og 
stikker [sic] mennesker (1804; 2). 
Af ca. 5.600 oksehuder, som et garveri behandle
de marts-juli i perioden 1900-04, var de 24 pro
cent vernede (angrebet af larver). Der blev 
1899-1903 solgt ca. l 13.000 huder fra K0ben
havns slagtehuse, heraf var de 16.000 eller 12 pro
cent hullede, og det forringede vrerdien med ca. 
I 0.000 kr. For hele landet ansloges 1906 det 
saml~de ärlige tab til 5.5 millioner kr. og 1920 til 
ca. 20 mil!. kr. Fra de danske provinsslagterme
stres hudeauktioner maj-oktober 1922 oplyses, at 
22 procent af huderne fra N0rrejylland, 46.5 pro
cent fra S0nderjylland og 13 procent fra 0erne var 
vernede; slagtermestrene havde et direkte tab på 
mindst 300.000 kr. (3). 

Ved lov af 8. marts 1923 og 14. marts 1931 blev 
det påbudt at trreffe offentlige foranstaltninger til 
oksebremsens bekrempelse; den anses nu for ud
ryddet. 

LITTERATUR: (l) 311 55,1961,l99f; (2) 174 2.1, 
396; (3) 50b 1,567; 603 l l,1927,l62f. 

OLDSAGN, TALEMÅDER, MUNDHELD 
Amleds diebroder advarede ham mod en frelde 
ved at anbringe en avne på bag~roppen af en 
bremse, hvorefter han gennede den i den retning 
hvor han vidste, at Amled befandt sig. Da Amled 

7 Folk & Fauna 

så det mrerkelige insekt blev han klar over, at <ler 
var fare på frerde ( l ). 

Det er bedre, at koen bisser for bremser end for 
k0lleslag (Peder Laale, Peder Syv; 2). Det er med 
giftelystne krellinger som med bremser - jo mere 
man jager dem, desto vrerre bliver de (Thy; 3). 
Have en rnst som en bremse; have bremser i hove
det = nykker (o. 1700; 4); fare op som stukket af 
en bremse (5), hvad for en bremse har stukket dig? 
(6). 
Du går nok med pels om sommeren ligesom man
den, <ler var bange for at bremserne skulle stikke 
ham (NFyn; 7). Du er klog på bier, når de er store 
kalder du den bremse (Lolland; 8). Når folk fra 
Tise og omliggende sogne k0rte til Hjallerup mar
ked, havde de bremserne med hjem (9). 

Skremtevisen Bremsen og fluen (I 0). 
Albert Thurah, Betrenkning over en tyr, <ler blev 
forbitret ved det at en bremse stak ham ( 11 ). 

LITTERATUR: (I) 766 3. bog 9lf; (2) 550 619; 
831 1682,187; (3) 181 33; (4) 434 1,274; (5) 659 

1.2,1138 (1884m; (6) 464c 27; (7) 794 1,188; (8) 
430 61; (9) 464/ 1,140; (10) 794 l,l l9f; (11) 859 

66f. 

Loppe, Pulex irritans 

Den nresten sorte MENNESKEL0PPE er en lille 
vingel0s, blodsugende parasit med sammentrykt 
krop og kraftige springben. 
- Danmarks Dyreverden 2,257f. 

Loppe, gammeldansk (o. 1300) loppre, luppre, af 
uvis oprindelse. Indgår i stednavnene Lopdrek 
l496ff Laurbjerg s., Randers a., Loppernj 1605 
H0rup Als, Loppeeng ved Åkirkeby (I). 
Sort rytter o. 1670 (Ths. Kingo) og endnu på Sjrel
land; sort husar, brun husar (loppepulver: husar
frn, -snus), sort kavaleri, springer, sengekamme

rat (2), sarkekylling K0benhavn o. 1740 (3), lese 

fugle (4). 
Frernerne: loppa; Grnnland: pississartok h0rende 
til pissippok 'hoppe, springe'. 

LITTERATUR: (I) 156 7,212; 10,105; 18.1,71; 
(2) 212c 1,687 og 3,970; 76c 298; 315 48; (3) 388; 

(4) 679 20. 
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Leonora Christina får beseg i famgslet af dronning Charlotte Amalie og hertuginden af Senderborg, som sperger 
hende om hun har lopper. »Jeg svarte at ville levere hender et Regimen/ Lopper, om hun vilde have dem«. Maleri af 
Christian Zahrtmann, 1892. Randers Kunstmuseum. 

LoPPEPLAGEN,OYERTRO 
Loppen »er altfor bekendt til at beh0ve nogen 
beskrivelse« (1828; I). Den »kendes såvel af bar
net som af oldingen« (2), »et såre kendt og tillige 
et såre frygtet dyr, som trods sin tidenhed kan 
holde selv en ka:mpe vågen mangen nattetime 
både med sit bid med påfälgende blodsugning, og 
ved sin kradsen« (1903; 3). Fattigfolks senget0j og 
linned kunne om sommeren va:re helt da:kket af 
loppesnavs (Fyn 1800-t; 4). 
Da kongedatteren Leonora Christina 1670 som 
fange i Blåtårn blev spurgt, om hun havde lopper, 
svarede hun, at hvis nogen 0nskede det kunne hun 
levere et helt regiment. I sit »Jammersminde« for
ta:ller hun: »Loppers mangfoldighed plagede os 
dag og nat, og da de var hende [medfangen] mere 
vedha:ngende end som mig var hun ofte fa:rdig til 
at gra:de. Jeg lo og gjorde en ska:mt deraf, sagde 
hun ville have noget at bestille, nu havde hun faet 
tidsfördriv, vi måtte dog intet arbejde. Lopperne 
sad så tykt på vore strnmper, at farven af strnm
perne ikke kendtes, og vi strng dem af os i vand-
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ba:kkenet ... At de av les af skam og ler, det har jeg 
set i mit fa:ngsel. Jeg har også set dem parre sig«. 
Sagnhelten Sta:rkodder (Starkad) afforte sig i det 
fri og midt om vinteren sine kla:der og gav sig til 
at fange lopper (5). 

Man rystede i marts lopperne af de lådne skind
skjorter (6). Når en karl färste gang havde va:ret 
ude og forårspl0je og kom hjem, blev alle d0re 
holdt lukket og han fik kun lov til at komme ind, 
når han havde lovet at »forjage alle gårdens lop
per, så man ej blev plaget af dem om sommeren« 
(Rims0 s. Djursland; 7); ved hjemkomsten spurgte 
kvinderne ham: har du nu faet alle lopperne rystet 
godt af dig? - og kun hvis han svarede bekra:ften
de fik han adgang til stuen (0Jylland; 8). 
At banke sengekla:der blev sp0gende kaldt at 
piske lopper (Klakring SJylland; 9). Pigen som 
redte senge havde den delikate og kra:vende op
gave at fange lopper. Her gjaldt det at va:re rap på 
fingrene. Var man heldig, blev fyren rullet mellem 
pege- og tommelfingeren, til »springet gik af den«, 



hvorefter den lagdes på en knap og eksekutionen 
blev fuldbyrdet med tommelfingemeglen (10). 
Husrådene mod lopper var lige så talrige som de 
var virkningsl0se. »Ingen enkelt kunne sikre sig, 
når de små sataner holdt tilhuse allevegne; hos 
medskabninger, tobenede som firbenede, lige fra 
husherren til borgestuebefolkningen og den ga
bende jagthund på gul vet, i paneler, brenke, senge, 
sprerlagen, skindpels, hjemme og ude, i rejsestald 
og på smakke. Ikke uden grund gentog Sjrellands 
biskop to gange i sin visitatsbog (1543-44]: Man 
b0r ikke srette lus i en skindkjortel, hun kommer 
der ve! selv« (11); sml. s. 63. Fomemme kvinder 
bar på brystet et udskåret elfenbensrnr med hon
ningvredet vat, som lopperne skulle s0ge ind i, og 
datidens fine l0se pelskraver fungerede i virkelig
heden som loppefangere ( 12). 
»Det mindste og mest forbistrede dyr i verden er 
en !oppe. Den er ikke så stor som et sennepskorn 
og skinner som et nyt spurvehagl. Når den kom
mer op under sk0rterne på et kvindemenneske 
skriger hun ikke og slår med vingerne som hvis 
det var en mus, men sidder så uroligt, som var <ler 
et helt brev knappenåle i sredet, og ser - o, så 
ulykkelig ud, at man sp0rger, om hun har tand
pine. Lopperne bider vrerre end myg, for de er ti 
steder på en gang. En eneste loppe kan afs0ge et 
menneskes omegn i mindre end to minutter, og så 
er hele landskabet så sprettet som om personen 
havde mreslinger. Det er umuligt at vrere andregtig 
ved en prrediken, når man har en !oppe på sig. 
Man kan kun hyle og fole sig som en mregtig stor 
synder. Og man far en lille forsmag på helvedets 
gloende ild. Der er unge mennesker, som siger de 
aldrig har set en !oppe. Jeg tror dem på deres ord, 
for der skal skarpe 0jne til at opdage loppeme. De 
rejser meget hurtigere end handelsrejsende og bli
ver ikke lrenge på et sted« (1889; 13). 
Lopperne i garderhusarlejren ved Frederiksvrerk 
blev omkring århundredskiftet landskendte, da 
rekrut nr. I 14 skrev til en avis, at de bed som 
lrenkehunde. Et andet blad kommenterer: de er 
vrerre end lrenkehunde, for de går l0se. »Lopperne 
her er vist en race for sig; de er vremmelig fede, gi
der ikke hoppe, men lusker afsted i en slags grise
galop med passende hvil, i h0jeste grad irriterende 
for vedkommende, der må lregge landevej til bre
steme« ( 14). 

Man lagde i daglig tale ikke megen skjul på, at 
man havde lopper; »lus skammede man sig over, 
men lopper havde alle og enhver, regnede man 
med« (o. 1850; 15). »Endsk0nt et loppestik nok er 
lige så 0mfindtligt som stikket af en lus, så afskyer 
man dog denne langt mere end hin. Man nrevner 
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en lus med rekelhed og afsky, når man blot omta
ler loppen i en sp0gende tone. Al forsigtighed uag
tet finder den springende !oppe indgang i de riges 
og fornemmes sovekamre. Men lusen er kun den 
sredvanlige ledsager af smuds, elendighed og dybe
ste armod« (1825; 16). 
Medens man i NSjrelland ikke måtte nrevne lus 
ved navn, gjaldt det ikke loppen (17) sml. neden
for. Man kunne sige til b0rn: lopper og sådan no
get lad fare og gå! Ser du det på en anden, g0r ikke 
spot! Lad som du det ikke monne se!,(1568; 18). I 
H. C. Andersens eventyr Springfyrene (1845) hed
der det om loppen: »Den havde sådanne nette 
manerer .. . for den havde frnkenblod i sig og var 
vant til kun at omgås mennesker, og det g0r nu 
meget.« 
Zoologen C. Wesenberg-Lund skrev (1899): 
»Hvad lopperne angår må det jo siges at vrere en 
fördel , at man kan vrere bekendt i ny og nre at 
have faet et sådant dyr på sig og t0r vedgå det me
get beklagelige faktum uden at risikere nogen 
st0rre skade på sit gode navn og rygte. Selv det 
renligste menneske er jo udsat for i sporvogne, 
jernbanekupeer, på trappegange m.m. at hente sig 
disse små plageånder, og <ler kan derfor ikke ligge 
noget fomrermeligt i, at forfatteren går ud fra 
lreseren kender disse så godt, at en nrermere be
skrivelse af dem ville vrere ganske overf10dig« 
(19). 
Se også lus s. 58f. 
I en rejsebeskrivelse fra Thy o. 1850 fortrelles, at i 
hvert hus og hver gård har man fra gammel tid 
spist stiv, halvkogt vandgrnd som aftensmad. 
»Når den er frerdig, sretter man den koghed i en af 
sengene, hvor loppeme har taget overhånd, og 
lregger et tret linklrede over gryden. Vildtet, som 
elsker varmen, s0ger skarevis derhen og lejrer sig 
oven på klredet, hvorved de fanges i tusindvis og 
ligesom heksene i middelalderen enten druknes 
eller brrendes. U ndertiden kan nogle forvilde sig 
ned i krateret, disse er da uden redning fortabte, 
de d0r og bulner således ud ved de hede dampe, at 
de ligner korender. Men da serveringen sker dels 
ved dårlig belysning, dels i halvm0rke, så er der 
ingen, som tager notits afslige småting« (20). 
Et skremtesagn fort.eller om en kludekrremmer, 
som kommer ind til en kone, der står og reder 
seng. Hun beklager sig over loppeme, og han si
ger: » Vil mor give mig en skjorte og et godt stykke 
mad, så skal jeg nok sige mor, hvad hun skal g0re 
ved loppeme.« Det far han og tager nu et pulver 
op aflommen, det skal konen give dem, så d0r de. 
Men da manden var gået kom hun i tanker om, at 
han ikke havde vist hende, hvordan det skulle g0-
res, og l0b efter ham. »Mor skal tage en spids kniv 
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og vriste mulen op på loppen og gi' den pulveret, 
så d0r minsrel nok loppen« - »Men så kan jeg jo 
lige så godt slå den ihjel!« - »Ja, det kan mor som 
mor vit« sagde han og gik (21 ). 

Man måtte i julen ikke nrevne lopper og lus ved 
navn, men skulle sige ut0j, ellers blev man endnu 
mere plaget af dem (22); hvis nogen i februar 
sagde !oppe, ville der om sommeren blive sort af 
dem (Bornholm; 23), sml. mus bd. 3. 
Skrertorsdag kom »Lokke« med en slrede tungt 
lresset med lopper, og den som ikke havde flettet 
tre snore til ham fik loppeme (Harbo0re o. 1870; 
24). 
Var huset befrengt med lopper skulle man tidligt 
om morgenen skrertorsdag, påske-, pinsedag eller 
I . maj stiltiende feje alle gulve og kaste skamet 
ind på naboens mark eller i et andet sogn, så ville 
man den sommer slippe for lopper (l 734fT; 25). 
»Påskemorgen klreder man sig splittem0gen af og 
ryster sine lagner på naboens m0dding, naboens 
hus bliver nu fyldt med lopper, mens man selv 
bliver fri« (26). 
Alle stuens lopper samler sig på en pind, der er 
smurt med rrevefedt (cyprianus 1800-t; 27). En 
klog smedekone kunne ikke enes med en gammel 
h0kerkone i D0mmestrup; efter et bes0g hos sidst
nrevnte var hete sengen fyldt med store lopper 
(28). 

Lopper kan dresseres til »at danse, spille op til 
dans, trrekke små kanoner, fyre dem af o.s.v., alt 
efter kommando« (29) jf. H. C. Andersens eventyr 
Loppen og professoren (18 7 3 ). 

Mellem 200.000 og 300.000 danske hjem eller 
omtrent hver fjerde husstand er i vore dage plaget 
afhunde- og kattelopper, som kan leve på menne
sket et par måneder. Faste trepper, der er vanske
lige at rense, og det varme t0rre stueklima giver 
loppeme ideelle betingelser for hurtig formering; 
de er svrere at bekrempe på grund af resistens over 
for de hidtil benyttede loppemidler (30). 

LITTERATUR: (I) 204 794; (2) 68 7 1838,276 ; 
(3) 922 1903, nr. 32 ; (4) 725 146; (5) 766 6. bog, 
241 ; (6) 464/1.2,81 ; (7) 160 1906/23: 1991 (1911); 
(8) 160 1906/46: 2224; (9) 423; (10) 423 (Vroue 
s.); (11) 869 4,219 ; (12) 580 42 ; (13) 385 30,1889, 
424; (14) 460 20/9 1904; (15) 212c 2,447 ; 178 5, 
10; (16) 638 3,1825,251 ; (17) 874 114; (18) 8694 , 

219; (19) 154 741; (20) 460 20/ 10 1895; (21) 464/ 

1,135 ; (22) 135 68 (K0geegnen); (23) 643 12; (24) 
858 183; (25) 62 59; 160 1906/23:1125(1912),2421 
(1870); 1904/43: 891; 837 12,219 (L0jt s.); (26) 
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Danmarks 
Apotekerforen1ng 

DAK ldbori11or,e 1 

Danmarks Apotekerfo renings kampagne mod den mo
derne loppeplage, 1981. 

464g 6.2,205 ; (27) 251 199; (28) 874g 150; (29) 
822 90; (30) 692 3/ 10 1981. 

SELVAVL 
Den var en udbredt mening, at lopper på mystisk 
vis kunne opstå »af sig selv« - heraf talemåden: 
det kommer af sig selv ligesom armod, lopper og 
lus (Thy; I). Lagde man h0vlspåner, t0rve- eller 
savsmuld og sand i en potte eller kasse, hreldte 
urin på og lod det stå nogen tid, var den fuld af 
lopper (Jylland; 2). Karlene på Vindumgård 
fyldte en trresko med savspåner, pissede deri og 
stillede den under pigemes seng, »det kan nok 
vrere der blev en god yngel en tid efter« (3). En 
kone meget plaget af lopper fik af snedkersvend 
det råd at komme savspån af egetrre i en sort 
potte, tisse i den og lade den stå under sengen i tre 
uger. »Han stod netop og savede et stykke ege
t0mmer, så hun havde let ved at få spåneme, men 
da hun så til var det !utter lopper«. En kone blev 
vred på gårdens karl , lagde egesavsmuld i en 
flaske med urin og skjulte den i hans seng (4). 

LITTERATUR: (I) 181 26; (2) 436c 74; 794 5, 
1887, l !0f (Vends.); 464 6,1883,268 ; 423 (Give 
s.); 160 1906/2 3:2224 (1934); (3) 464 4,1879,362; 
(4) 464g 6.2 ,321 . 

VARSLER 

Der kan ventes regn når loppeme stikker og bider 
vrerre end ellers (1591 fT; I), de får trav It i strnm-



per og bukser og stikker slemt (2); mod blresevejr 
farer de urolige omkring og er ikke til at fange (3). 
Gregorius dag 12/ 3 far lopperne liv (Fraugde; 4). 
Sidder en !oppe uden på t0jet kommer der gode 
venner til huset (Jylland; 5). En !oppe eller et lop
pestik på hånden, håndleddet eller halsen betyder, 
at en god ven vi! tale med en (Jylland, Sjrelland; 
6). Stikker !oppe en kvindes h0jre hånd lrenges en 
god mand efter hende, på venstre hånd en kvinde 
efter hende, og lykkes det at fange loppen kommer 
hun snart til at snakke med vedkommende (SFyn; 
7). 
Med en !oppe under hovedet far man viise 
drnmme (1734; 8). 

LITTERATUR: (I) 220 55; 815 3,1946,305f; (2) 
794 7,1887,141; (3) 464 4, 1879,361; (4) 160 19061 

23: 887; (5) 464 4,385; (6) 464/ 1.2, 140; 436c 74; 
160 1906/23: 294 (1945); (7) 794 9,1885,13; (8) 
62 55 . 

GADER 
Hvad er mindre end en hest, sortere end en prrest, 
og ti karle kan ikke sadle den? - sort som en prrest 
og vrinske (eller: kan hoppe) som en hest, og tolv 
karle kan ikke lregge grime på den? - og ikke kan 
bidsles af 24 karle? (I). 
Sorte mands svend gik over min seng, jo stillere 
jeg lå, jo mere gav han på (2); den sorte mand mig 
gilled' (gjorde tilnrermelser], han på mig nu ville, 
jo stillere jeg lå, jo hårdere klemte han på; en sor
tebrun svend standser op for min seng, han ville 
mig drille, han fik jo sin ville [vilje], des roligere 
jeg lå, des mere prak [bed] han på; du lille brune 
svend, du sidder ved min seng, du kribler og du 
krabler, og når jeg ligger stille så er det ti gange 
vrerre (3). 
Hvorfor er alle lopper sorte? (fordi de altid har fa
miliesorg) (4). Hvordan kom den forste !oppe til 
Sams0 eller: ind i Hamborg? (den var sort) (5). 
Hvem har det s0deste blod? (loppen, for alle piger 
slikker fingre efter den); hvor mange lopper går 
der til en skreppe? (ingen, de springer derhen) (6). 
Hvad er forskellen på en !oppe og en elefant? (ele
fanten kan have lopper, men ingen !oppe elefan
ter) (7). 

LITTERATUR: (I) 794 6,365; 212c 2,448; 464n 

81; 858 301; (2) 794 9,109; (3) 794 9,47,172,223 
sml. 190; flere varianter: 464n 81 f; (4) 561 1,625 
(1848); (5) 794 2,nr.249; 464n 218; (6) 212c 2, 
448; (7)464n 160. 

ORDSPR0G , MUNDHELD, TALEMÅDER 
Lopper, lus og vreggelus g0r mere fortrred end 

skade i hus; loppen er ringe og kan dog g0re stor 
tummel i 0ret; der skal ej hastighed til noget und
tagen til at fange lopper og når ild er l0s; jo magre
re hund jo st0rre lopper; jo biskere hund jo flere 
lopper; man må tage lopperne med hunden; den 
som går i seng med hunde står op med lopper (!); 
tyk hud agter ej loppebid; l0ven sk0tter sig ikke af 
loppebid (alle Peder Syv 1682, 1688). 
Gamle hunde kender lopper; man ser andres lop
per, men ikke sine egne lus (la). En !oppe kan 
også give dårligt hum0r (NSjrelland; 2), loppebid 
svier også (3). 
Loppen hun hopper fordi hun er let, lusen hun 
kryber fordi hun er trret (NFyn; 4). Lopper er 
langt vrerre end lus, thi når lusen har redt sig mret 
lregger den sig til at sove, men loppen begynder at 
lege; loppestik kan vrere slemme, men solstik er 
vrerre (5); det er bare et loppestik d.v.s. det g0r 
ikke ondt (SJylland; 6). En pige fra Raml0se 
(NSjrelland) sang i galoptakt mens hun vuggede 
småb0rn: »Lopper og lus de bider mig, sagde 
manden, vend dig om og bid igen, sagde mandens 
kone« (7). 
Der skal tid til alt, kun ikke til at fange lopper, 
eller: der skal ikke hastvrerk til andet end til at 
fange lopper (o. l 700fT; 8). Det er lettere at passe 
på en srekfuld lopper end på unge piger (9). Det er 
ikke let at fange lopper med en h0tyv (NVSjrel
land; I 0). Jeg har det på fornemmelsen, sagde ko
nen, hun fangede lopper i sine hoser (Thy; 11). 
Om den <ler har lus: hans lopper er blevet gamle, 
nu kryber de (12). Han er så nrerig, at han ikke gi
ver en !oppe vrek uden at ta en lus i stedet (13). 
Den som har gode 0rer kan h0re en !oppe hoppe 
(14 ). Der skal fem ten skrreddere til at vrelte en 
!oppe op ad en fjrel ( 15). 
Han er så velkommen som loppen i 0re; lystig 
som en !oppe i 0re; mange som lopper i hunde
rumpe (alle Peder Syv 1682). 
Jeg sidder som blommen i et reg, sagde loppen, 
den sad i drengens 0re ( 16). De kan sidde og fange 
lopper med hverandre ( I 7). Loppen s0ger srerlig 
kvinder, den blev skabt til at srette ledige kvinder i 
arbejde ( 18). 
Til den hikkende: du har en !oppe på din mave; 
om den tykke: man kan knrekke en lus på hans 
mave (19); den slikmundede er lysten i loppeister 
= -fedt (Vendsyssel; 20); om karl, der blev kasseret 
på sessionen: han skal lave toller (propper) til 
loppernve (Thy, Himmerland; 21 ). 
Det fylder ikke mere end en lus i en 0de (tom) 
lade (Peder Syv 1682; Mors 1807; Thy, Vendsys
sel, Himmerland; 22); det fylder ikke mere end en 
!oppe i helvede (23), det förslår lige så meget som 
en !oppe i en tom lomme (Vendsyssel; 24). 
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