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Naar to tager i Dørhaandtaget samtidig hver paa sin 
Side, saa klemmer de en ihjel. 

Naar man spiste Sjælen af en Sild, fik man 
”Reersygg” - Koldsyge. 

Man maatte ikke staa med udstrakte Arme i en 
Dørkarm. 

Naar der var mange, der ”krykkede” sammen (giftede 
sig) om Efteraaret, fik vi en streng Vinter. 

Naar man smed de gamle Halmvisker, spyttede man 
først paa dem, ja, de skulde ogsaa helst løses op med det 
samme, saa var man sikret mod Uheld, som ellers let 
kunde komme i den Anledning. 

Naar man havde kernet Smør, lavedes der med 
Smørskeen et Kors paa den færdigæltede Klump. 

Før man begyndte at skære af en ny Kage, gjorde man 
med Kniven Korsets Tegn over Enden af Kagen. 

Mange brugte ogsaa at sætte et Kryds paa den ene 
Ende af Kagerne, naar de var staaet op, og naar man saa 
fik Brødet i Ovnen og Døren lukket, blev der med et ”i 
Guds Navn” slaaet Kors for Døren. 

Man maatte ikke se Nyaarsnyet igennem Vinduet, saa 
blev man slem til at slaa i Stykker dette Aar. 

Den, som gerne i Himlen vil være, maa sine Negle om 
Fredagen afskære. 

Naar Katten sidder i Vinduet og slikker sig, faar vi 
fremmede. 

Naar Hanen galer meget, især for Forstuedøren, faar vi 
fremmede. 

Naar Hunden æder Græs, faar vi Regn, og naar den 
triller sig i Græsset, faar vi Blæst. 

Naar en Kniv eller Saks faldt paa Gulvet med Spidsen 
nedad, blev der Spektakler i Huset. 

Man kunde sende sine Vorter med de Døde. Var det 
en Kvinde, der havde Vorter, skulde hun sende dem med 
en død Mand. Hun skulde da tage den dødes Haand og 
sige: Tag mine Vorter med i Graven. Var det en Mand, 
der havde Vorter, skulde de paa samme Maade sendes 
med en Kvinde. 

Naar en Mand eller Kvinde var død, kunde man faa 
sine Vorter sat væk ved at sige: Nu er den Mand eller 
Kvinde død (saa nævnes den døde ved Navn), saa er alle 
mine Vorter ogsaa døde. 

Et andet Middel til at sætte Vorter væk var, at den, der 
havde Vorterne, skulde stjæle et Stykke Flæsk, hvormed 
disse skulde smøres, og Flæsket graves ned, hvor ingen 
kom. 

Naar Knive og Gafler ligger over Kors, siges der, at 
man ”spø Lig” (spørger Lig). 

Naar man hikkede, og det gjorde ondt, var der nogen, 
som talte ondt om en. 

Naar Ilden falder ud paa Gulvet, kommer der 
fremmede. 

Naar en Edderkop spinder ifor ved een, bringer det 
Lykke, ligesom en Hestesko over Indgangsdøren ogsaa 
bragte Lykke. 

Naar det klør i venstre Haand, skal man snart tage 
Penge ind. 

Naar det venstre Øje klør, oplever man snart en stor 
Lykke, men er det i højre Øje, faar man Uheld eller Sorg. 

At bære fundne Pengestykker hos sig, bringer Lykke. 
(En Lykkeskilling). 

Naar der i en Kvindes Kjole vendte et Læg op, (vendte 
Vrangen ud) blev hun vred den Dag. 

At tælle sine Penge under Kortspil bragte Uheld. 
Det var ogsaa uheldigt at sidde under en Bjælke, naar 

der spilledes Kort. 
Den, der var heldig i Kortspil, blev ikke saa heldig i 

Kæresteri. 
For at blive af med Bylder skulde man en Torsdag 

Aften fange en Kat og vende den i en Ovnkrog, hvæste 
Katten, saa gik Bylderne væk. 

Naar man vendte tilbage efter noget, man havde 
glemt , fik Vedkommende ikke noget Held af sit Ærinde. 

En Ballie maatte Børnene ikke bære oven paa 
Hovedet, saa blev de ikke større, end de var. 

Man maatte ikke tage Linned ind udefra paa Kroppen, 
saa fik man Natild. 

Børn maatte ikke synge tidligt om Morgenen, saa kom 
de til at græde inden Aften. 

Naar Børn mistede Mælketænderne, skulde de putte 
dem i et Musehul og sige: ”Bette Mus! Bette Mus! Gi mæ 
en Bientænd fu en Guldtænd”. 

Ved Barnedaab skal, naar der er flere, der skal døbes, 
Drengebørnene først ind, for ellers faar Pigerne Skæg. 

Heldigst var det, naar den lille var i Kirke, at det var 
en rigtig Skraalhals, saa blev den god til at synge. 

Naar den unge Pige var god ved Hunde og Katte, saa 
fik hun godt Vejr paa sin Bryllupsdag. 

Lige saa mange Huller, der blev i  Brudens Slør, lige 
saa mange Børn blev der i Ægteskabet. 

En Kvinde, der var frugtsommelig, maatte ikke se ud 
gennem en Sprække, saa blev Barnet ”Ven’yvve” 
(Skeeløjet). 

Hun maatte ikke gaa baglæns gennem en Dør, saa blev 
Barnet baglæns født. 

Hun maatte ikke gaa over en Vognstjert, se Dyr 
trækkes med Døden, køre baglæns, gaa over en Vej, inden 
hun havde haft Kirkegang, eller se Ildebrand. 

Man maatte ikke kaste noget hen paa en Kvinde, der 
var frugtsommelig, saa blev der hver Gang en mørk Plet 
paa Barnet. 

Tager man noget tilbage igen, man engang har givet 
bort, saa faar man sorte Børn. 

I Juleugen maatte ingenting løbe rundt, f. Eks. Rok, 
Garnvinde og deslige, man maatte heller ikke skære 
Hakkelse. 

Der maatte ikke syes eller stoppes i Juleugen, saa blev 
man i det kommende Aar slemt plaget med buldne Fingre. 

Man skulde have Ploven i Hus inden Juleaften, ellers 
kom Jerusalems Skomager og satte sig paa den. 

Der maatte ingen fremmede gaa ud af Huset i Julen, 
uden at vedkommende havde faaet en Skænk (et Glas 
Godtøl og en Kage) ellers bar man Julen ud. 



Naar en Gaardhund bliver over 10 Aar, lever den paa 
Mandens Alder. 

En grøn Jul giver en hvid Paaske og en fed 
Kirkegaard. 

Tuder Hunden om Natten, vil der snart spørges Lig. 
Den, der taber et Stykke Smørrebrød med Bagsiden 

opad, maa ikke saa snart faa nye Klæder. 
Naar Hønsene ”skræber” (skræpper op) faar vi Blæst 

og Uvejr. 
Naar man spiser af to Stykker Mad samtidig, saa har 

vedkommende en sulten Ven. 
Man skal ikke tage en funden Ting op uden at spytte 

paa den. 
To Søstre maatte helst ikke blive gift samme Dag, saa 

tog den ene Lykken fra den anden. 

Det varsler heller ikke godt, om der samtidig er 
Dødsfald, særlig i Familien. 

Der maatte ikke blive ”Slep” eller Ophold i en 
Brudeskare eller Ligskare, og Brudeskaren skulde helst 
køre saa rask, at det kneb de bageste at følge med. 

Naar en ung Pige var slem til at spilde Vand paa sig, f. 
Eks naar hun vaskede, fik hun en fordrukken Mand. 

Den Pige, der spiser det sidste Brød eller Kage paa en 
Tallerken, eller binder det sidste Neg op, faar en 
Enkemand. 

Sætter een en Bid Mad fra sig og glemmer den, saa 
har vedkommende en sulten Ven. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1951, side 255-259) 


