
 

 

Der ikke er 

nogen fare på 

færde eller 

ingen problemer

. 

 

Der er noget 

galt. Talemåden 

kan fx. bruges, 

når der sker 

noget 

mistænkeligt. 

Så er den ged barberet  

Når man har 

løst en opgave 

eller klaret en 

udfordring. 



Klap lige hesten  

Når man beder 

en person om at 

tage det roligt 

eller slappe af. 

At sluge en kamel  

Når man går 

med til noget, 

som man ikke 

har lyst til. 

Gå som katten om den 
varme grød 

 

Hvis du tøver og 

forsøger at 

undvige en 

ubehagelig 

situation. 

 



Hælde vand ud af ørene Når nogen 

beklager sig 

eller bare siger 

en masse uden 

den store 

betydning. 

Bide i det sure æble  

Når man er nødt 

til at gøre 

noget, som man 

ikke har lyst til. 

Håret/skægget i 
postkassen 

Hvis man er i en 

problematisk 

situation og 

føler sig 

magtesløs. 



At kaste perler for svin  

Når folk ikke 

sætter pris på 

din indsats eller 

kloge ord. 

Det blæser en halv 
pelikan 

 

 

Når det stormer 

og blæser rigtig 

meget. 

 

Når man 

udgiver sig for 

at være noget, 

man ikke er. 

Som regel bedre 

end man er. 



 

Selv dem man 

ikke regner 

med, kan også 

godt komme 

med noget godt. 

 

 

 

Når nogen er 

snu. 

Tage tyren ved hornene  

Gribe fat i et 

problem uden 

frygt. 



 Når noget er 

gået godt, man 

har fået noget 

man gerne ville 

have eller været 

heldig. 

Springe over hvor gærdet 
er lavest 

 

Anstrenge/gøre 

sig så lidt som 

muligt. 

Smede mens jernet er 
varmt 

 

At man gør 

noget, fordi 

muligheden for 

succes er stor. 



At være i kridthuset  

Når nogen godt 

kan lide en, og 

man forventer 

at blive særligt 

godt behandlet. 

Bo i en kuffert 

 

 

 

Når man rejser 

eller flytter tit. 

 
 

 

Når man er 

nysgerrig og 

gerne vil prøve 

at høre alt, der 

bliver sagt. 



  

Når man 

overrasker 

nogen eller 

afsløre dem i en 

pinlig situation. 

Bide i græsset  

Når man må 

indse, at man 

har tabt. 

 

 

 

Blive meget 

ophidset eller 

vred. 



  

Når man har 

overblik over en 

situation og er 

rolig og 

tålmodig. 

Høre en lille fugl synge 
om noget 

 

Når man har 

hørt et rygte om 

noget. 

Sætte sig på den høje 
hest 

Når nogen er 

snobbet, dvs. at 

de tror de er 

bedre end 

andre. 

 


