
lrereren og hans kone, der nu var klar over, at det 
måtte vrere en omskabt trold (I 0). 
Der blev sagt om en gårdmand i Svenstrup, at han 
kunne hekse og skabe sig om til en tudse, der hop
pede rundt i andre gärde på egnen (11 ). »Der var 
engang kommet en stor grå tudse ind i min mor
fars gård, og det var en heks, men han fik den 
onde tordeme vippet over en lrenge« (Strnby; 12). 
En kone i NVSjrelland forlangte, at tjenestepiger
ne skulle kaste alle frner, der kom ind i k0kkenet, 
på ildstedet ( 13). En frn kom ind i et k0kken, en 
gammel nabokone greb den med en h0klemme og 
kastede den i i Iden da hun mente, det var en heks 
(lngslev VFyn; 14). »I min barndom [o. 1910] så 
jeg en dag en pige stene en tudse til d0de i den tro, 
at dyret var en heks i tudseham« (Rold; 15). En 
kone tog en tudse ved dens ene ben og kastede den 
h0jt tilvejrs. Men fra den stund kom meget ondt 
over hende. En anden kone flyttede den varsomt, 
og hun fik siden held med sig (16), sml. nedenfor. 
Da en d0mt heks skulle brrendes skabte hun sig 
om til en tudse, »de smed den flere gange i ilden, 
men den kunne kravle derfra igen«, men så tog 
man den med en ildklemme (af ondtafvrergende 
jern), og nu brrendte hun ihjel (Tise; 17). 
Når man i Nordby Sams0 krernede sm0r og en 
skrubtudse kravlede ind ad rendestenen fik man 
ikke sm0r affl0den, »folk var så kede afat se den« 
( 18). Så ofte en kone i Roslev krystede ost kom 
der en skrubtudse og kiggede ned i ostekarret. 
Omsider greb hun dyret, sved det godt ved ildste
det og kastede det uden for huset i noget vand fra 
en tordenskylle. Kort efter fortalte en omvandren
de tiggerske, a t nabokonen havde brrendt sit ene 
lår (19). 
I en gård i Snogbrek blev 0llet altid slimet og 
udrikkeligt. En handelsmand gav konen det råd at 
koge en lille pose med hvedeklid i bryggekedlen; 
imens hun gjorde dette ville en skrubtudse prnve 
at slippe ind i huset, og den skulle hun fange og 
brrende. Så ville der komme en gammel kvinde, 
hende skulle hun gennemprygle, for det var hen
des skyld, at de ikke kunne brygge 0I. Det gik som 
manden havde sagt, husmoderen vovede dog ikke 
at brrende tudsen, men fra nu af lykkedes brygnin
gen (20). 
Hver gang man på en gård i Nr. Bindslev skulle til 
a t klare brrendevin kom en frn ind og satte sig på 
ankeret. En dag tog madmoderen den med ild
klemmen og smed den ind i kakkelovnen. Dyret 
fo 'r straks ud igen, sprudede ild og aske og kravle
de bort. Dagen efter h0rte man, at en kone i byen 
var sengeliggende med strerkt forbrrendt lår, hun 
havde altså optrådt som en tudse (2 1 ). 
Da en pige rev h0 sammen fik hun 0je på en 

302 

usredvanlig stor skrubtudse. »Hun anede nok, at 
det ikke var nogen virkelig tudse, men en af folke
ne inde i Lilleh0j, der havde forvandlet sig ... Hun 
gav den nogle rap med riven og vi lle have den ind 
mellem h0et da h0jen åbnede sig og tudsen for
svandt. Som straf måtte pigen lang tid hver nat 
male malt inde i h0jen« (Venslev; 22). 
En jordemor, som plantede kål, blev hele tiden 
generet af en stor tudse, der stillede sig i vejen for 
spaden. Hun sagde til sidst: Kryb dog din vej, du 
tykmave, det kunne såmrend vrere almisse at 
hjrelpe dig nå r du skal lregge din mave, stakkel! -
Tudsen forsvandt, men om natten blev hun kaldt 
til barsel hos bjergmanden (overnaturligt vresen), 
tudsen var hans kone (23). I en anden version 
plantede konen kål, blev fulgt af en frn »så stor og 
tyk, at det var utroligt« og sagde: Gå af vejen, jeg 
skal komme til dit Kristi barsel når det bliver ti
den! Frnen hoppede vrek, og nogen tid senere 
råbte en pusling om natten ved vinduet, at hun 
skulle komme som lovet, dennes kone var nemlig 
ved al fode (24 ). 
En kone gik i k0kkenet og bryggede, da der kom 
en stor skrubtudse og ville over d0rtrerskelen, men 
den kunne ikke komme op over den. Konen tog 
en t0rv og lagde ved trerskelen, så sagde hun: Du 
er vel t0rstig, din stakkel? og lod tudsen drikke 01 
af en 0se - i sp0g fortsatte hun: Du er så tyk, du 
skal vel snart g0re barsel, så vil jeg vrere din jorde
mor. - Natten efter kom en mand og bankede på. 
Manden i huset lukkede op og spurgte, hvad den 
fremmede vi lle. »Jeg kommer for at bede din kone 
f0lge med derhen, hvor hun har lovet at vrere 
jordemor«. Konen fulgte med, de steg op i en 
vogn og hun syntes de k0rte nogle gange rundt om 
huset, men pludselig holdt de uden for en smuk 
gård. Manden ledsagede hende ind i en meget 
smuk stue, hvor der lå en f0dende kvinde. Da 
fodslen var overstået kom manden og gav hende 
en skovlfuld hesteprerer i forklredet, dem skulle 
hun have for sin ulejl ighed. Lidt efter var hun at
ter hjemme og kastede rergerl ig skarnet på gulvet. 
Det klingede lystigt, og da hun så nrermere til va r 
det !utter guldkroner (Bornholm, optegnet 1863; 
25). 
Der boede i Brrenderup SFyn en trold under en 
gård, og han voldte folkene megen fortrred. En dag 
gik husmoderen, som var jordemor, ude i gården 
og så en umådelig stor skrubtudse. Hun blev så 
forskrrekket, at hun slog korsets tegn over den. 
Men tudsen var troldens gravide kone, og da hun 
skulle f0de kunne hun ikke blive forl0st på grund 
af korstegnet. Trolden måtte hente jordemoderen, 
og hun turde ikke andel end f0lge med. Vejen gik 
ad en stige ned gennem brnnden, og sk0nt der al-



Henrik Hansens tegning af en fre i Kaj Munk: Kna/d
per/er, 1936. 

tid stod vand i den mrerkede hun det ikke. Straks 
efter ankomsten til troldens stue blev konen for
l0st, og da jordemoderen ville gå hviskede hun til 
hende: »Tag, hvad min mand giver dig, og gå side
lrens ind ad d0ren, og husk, al så lrenge der gror en 
hyld under stuehuset bliver ingen velskabte b0rn 
f0dt i det«. Så kom trolden med en gave, et helt 
forklrede fyldt med noget, der lignede smedens 
hammerskrel. Jordemoderen skyndte sig op af 
br0nden og kastede hammerskrellene i den. 
Hjemme ved d0ren huskede hun at gå sidelrens 
ind ad den, så da trolden slog ud efter hende 
ramte han d0rtrerskelen, hvor der kom en dyb 
fure. Nreste morgen, da konen tog forklredet på, 
hang der nogle guldskillinger ved det. Hun l0b 
straks til brnnden for at hente det, hun så hånligt 
havde smidt fra sig. Men det var borte altsammen 
(1861; 26). 
En kokkepige var beskreftiget ved ildstedet og så 
pludselig en stor hreslig skrubtudse, som gloede på 
hende. Hun greb den med ildtangen og kastede 
den ud af vinduet. Nreste dag ved samme tid sad 
den samme tudse på bageovnen. »Er du der igen, 
du frele dyr!« udbrnd hun og skulle lige til at kaste 
den i i Iden da hun så dyrets store kloge 0jne rettet 
b0nligt mod sig, og grebet af medynk kastede hun 
det igen ud af vinduet. Nogle dage efter bankede 
det sagte på k0kkend0ren, og ind trådte en lille 
meget pyntet og pren mand, ikke st0rre end et 
spredbarn. Han bukkede og sagde, at han nreste 
dag skulle have et barn d0bt, han ville anmode 
hende om at stå fadder. Det blev aftalt, at han 

skulle hente pigen dagen efter. De vandrede et 
langt stykke og kom til en stor stenkiste, under 
den forte en trappe ned under jorden. Ad !ange 
gange nåede de til en velindrettet bolig. Her var 
stort selskab af !utter dvrerge, og barnet, som ikke 
var st0rre end en dukke, lå i en ganske lille vugge. 
Man bevrertede kokkepigen på det bedste, og 
mens hun sad og så sig undrende omkring opdage
de hun forfrerdet , at der over hendes hoved hang 
en stor m0llesten i en silketråd. Vrerten så hendes 
angst og hjalp hende bort fra det farlige sted idet 
han forklarede, at hun nu havde prnvet lidt af den 
kva l han udstod, da hun holdt ham med tangen 
ved ildstedet. Som bel0nning for, at hun skånede 
hans liv, fik hun meget guld og s0lv. Men så ofte 
hun siden ledte efter indgangen var den ikke til at 
genfinde (SSjrelland 1854; 27). 

M0der man en tudse skal man sige »i Jesu navn!« 
for det kan vrere en skovtrold, der skabte sig om 
til en tudse for at få fat i en (NVSjrelland; 28). 
Da en mand ville hente kartofler i laden sad der 
en stor tudse på dem. Forsigtigt tog han den på en 
skovl og ville srette den op i halmen, men lod alli
gevel vrere - det måtte jo vrere nissen (Rakkeby; 
29). 
En rrekke jyske sagn beretter om ellekvinder, der 
viser sig for mennesker i tudseskikkelse (30). 

En heks strafTede en vreverkone med at lade en 
tudse hoppe rundt på vreven, så den blev ubruge
lig (3 I). Den kloge mand Christian V rever i Fun
der havde stukket pinde op under tagskregget, på 
hver pind sad der en skrubtudse til t0rring, dem 
brugte han til sine trolddomskunster (32). Der 
blev fortalt om en mand i 0Jylland, at han i bage
ovnen havde en tudse, som hver nat gav ham en 
skilling (33) sml. nedenfor. Mens en mand på 
Stryn0 sad og spiste l0b en frn hen under loftet og 
rabbede, når han var frerdig med måltidet l0b den 
ud; folk på egnen mente han stod i ledtog med 
fanden (34). 

Hekse kunne srelge sm0r i det uendelige, på bun
den af sm0rb0tten sad fanden i skikkelse af en 
tudse og krernede det ( 179 5; 7). En gam mel kone i 
Martofte, som var dygtig til at srelge sm0r, solgte i 
Kerteminde ved en fejltagelse sin egen otting 
(sm0rkar). De, som k0bte den, blev ved med at 
tage sm0r af den, den var lige fuld og ikke til at 
t0mme. Man slog karret itu, og på bunden lå en 
stor skrubtudse, som straks smuttede vrek (35). 
I en gammel faldefrerdig gård i Frnrup 0Fyn 
boede et par b0nderfolk, konen blev kaldt Mette 
Krestens. De var meget nrerige og rige, »men det 
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var heller ikke så mrerkeligt, thi denne Mette 
Krestens havde en skrubtudse i sin tjeneste. 
Denne skrubtudse kunne gylpe s0lvpenge af sig, 
som Mette gemte i et strnmpeskaft i sengehalmen, 
og hver gang Mette krernede sm0r var skrubtud
sen der og gylpede sm0r op. Alle egnens beboere 
troede det fuldt og fast, og pigerne påstod endog at 
have set skrubtudsen gylpe sm0r. Skrubtudsen 
gemte Mette i et blykrus« (36). 
Da en heks på Om lå for d0den var hele sengen 
fuld af tudser, som hun legede med, og nede i gra
ven så man en masse af dem da kisten var hejst 
dem ed (3 7). 
Ruger en tudse et hanereg ud i en m0dding eller 
dyb krelder, kommer fabeldyret basilisk eller 
skorpion frem af det (38). 

LITTERATUR: (I) 224 1947,119 (Erik Hass); (2) 
436 226 (V Jyll.); 464g 6.2,20; (3) 160 1906/23: 
641 ,671; (4) 794 6,207; (5) 464 6,1883,161 ; 296d 
196; (6) 388; (7) 219 7,953 ,960; (8) 709 18; (9) 68 1 
3, 192; 934 8, 1908,38; (10) 488 l ,8lf; (11) 160 
1906/23: 1691; (12) 160 1906/23: 525 (19 I 8); ( 13) 
160 1906123: 332; (14} 388; (15) 160 1906/ 23: 
1551;(16) 79410, 1888,13; (17)464g6.2,415;(18) 
464g 6.2 ,20f; (19) 464g 6.2,39; (20) 464g 6.1 ,20; 

(21) 160 1906/43: 1185 ( 1908); (22) 464g ny rk. 
1,225 sml. 212-16,291 ; (23) 937u 37 sml. 794 2, 
81 ; (24) 464g ny rk. 1,222 sml. 761 I, 1866-67,203f; 
837 12 , 1935-36,51 f; (25) 283d l ,270f; (26) 283d 
l ,273f; (27) 283d l ,269f; (28) 160 1906/23: 294; 
(29) 464g 1,330; (30) 464g I, 145,243,330,336; (31) 
464g 6.2, 139; (32) 296d 196 (o. 1880); (33) 160 
1906/23:2228; (34) 464g ny rk. 6,83f; (35) 464g 
6.2, 16,35, 183; (36) 874g 183; (37) 464g ny rk. 6, 
224; (38) 212c 2,253; 464 3,81 og 6,258. 

ANDEN OVERTRO 
(lregemidler s. 306!) 
Kravlede en tudse ind i huset skulle den aflives 
hurtigst muligt og brrendes, ellers skete der snart 
en ulykke (I), tudser i stal den gav uheld med hus
dyrene (NSjrelland; 2). 
Aten tudse krnb ind i huset kunne også betyde, at 
en af dels beboere var hemmelig forlovet (Trane
krer; 3). 
Med en frn eller en grå ladertudse i et neg på 
kornlresset ville vognen vrelte f0r den nåede laden 
(Fyn, Falster; 4); h0stens sidste !res blev kaldt 
padde- eller tudselasset, med det kom tudser og 
frner med hjem (5). 
Om en ondsindet mand på Fyn troede man, at 

Det sidste kes kaldtesfor »tudselasser«. Maleri a/Th. Philipsen. . 
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han kunne skaffe den, som han fik til at gå over en 
krybende skrubtudse, en sygdom på halsen (6). 

Der var held ved at m0de en tudse (7); m0dte 
fiskeren undervejs til båden en tudse hilste han 
den »god morgen, frue!« for det bet0d held (Vend
syssel; 8). 
Kvinder skulle om foråret puste tre gange på de 
först sete frnreg, så blev de det år ferme til at rede 
garn (9), trimlede man sig på ryggen efter at have 
h0rt årets f0rste kvrekkende frn, fik man indtil 
nreste forår ingen rygsmerter ( I 0). Når en gammel 
overtroisk mand i Havbro fik 0je på den förste 
tudse smed han sig straks ned og rullede sig tre
fire gange hen over den ( I I), sml. s. 30 I. 
Har man uheld med besretningen skal en tudse 
kastes hen over laden (Årestrup; 12), og giver fl0-
den ikke sm0r lregges en levende tudse under krer
nen ( 13) eller en sten foran stalden ( 14). Med en 
tudses hjerte og h0jre 0je anbragt i b0ssen skyder 
den aldrig fejl ( 15). 
Afto frner, som parrer sig, lregges den nederste i et 
glas, der tilbindes og stilles på et rndt eller sort 
klrede; den anden frn kommer da med en rod, som 
får glasset til at springe itu ( 16). 
Da man gravede efter en skat vrimlede det pludse
lig med tudser ( I 7). 
»Konen i Starrebakkehuset i Annisse havde haft 
sin mor og svigermor i leje, og det mrerkelige var, 
at da moderen lå for d0den kom syv skrubtudser 
og satte sig under kakkelovnen og blev ved med at 
stirre på den syge kone til hun d0de. Det gentog 
sig, da svigermoderen d0de« ( 18 ). 
En pige drak af en kilde og fik frnreg i sig. De ud
viklede sig inden i hende og formerede sig, så der 
hele tiden kom små frner ud, og hun ölev aldrig 
rask. Man kaldte hende »Tåsekarne« (Tudse-Ka
ren) og navnet gik i arv til b0rnene (ldestrup; 19), 
sml. s. XXX. 

En gravid kvinde gav sin mand brrendevin, hvori 
havde ligget en tudse, for at vrenne ham fra spiri
tus, men da barnet blev fodt lignede halvdelen af 
dets krop en tudse (Bornholm; 20). 

»Om to gifte folk tror, de har en hemmelighed for 
hinanden«: lreg en tudsetunge på den sovende 
regtefrelles bryst, og når der sti lles sp0rgsmål må 
han eller hun bekende alt (21 ). 
En fynsk cyprianus (tryllebog) fra midten af 
1700-t giver folgende anvisninger (22): 
At en skal sige dig i s0vne, hvad du sp0rger om. 
Tag tungen af en levende frn og sret den på en 
kvindes bryst mellem hendes patter, så skal hun 
sige dig, hvad du vi! sp0rge hende om. Probatum. 
- At fä en kvinde eller pige til at bekende, hvad 

20 Folk & Fauna 

Mod ulykkelig karlighed skulle man spise el tudsehjerte 
dyppet i syltet0j. Trasnit af Chr. Dalsgaard i Chr. Win
ters » Trasnit«, 1871. 

hun har gjort. Tag en frn, som altid er i vand, riv 
tungen af den og sret den så levende i vandet igen, 
lreg den siden i hendes barm, når hun sover, når 
du så adsp0rger siger hun, hvad hun ved. - Tag 
hovedet af en frn og hjertet af en due og brrend det 
til aske og sret det stiltiende under hendes hoved, 
da skal hun sige dig al hendes gerning, hun har 
gjort. 

Hvis man led af ulykkelig krerlighed skulle man 
spise et tudsehjerte dyppet i syltet0j. »Efter hvad 
der fortrelles viste midlet sig at virke fuldtud til
fredsstillende« (M0borg; 23). 
Der findes i en frn (oftest nrevnes l0vfr0) to slags 
knogler. Den ene ligner en gaffel, fork, kniv eller 
et spyd, den anden har form som en krog, skovl 
eller spade. For at skaffe sig disse knogler lregges 
en frn St. Hans nat eller en torsdag morgen for 
solopgang i en myretue, hvor myrerne fjerner alt 
k0det. Man skal skynde sig bort, thi h0rer man 
dyrets skrig bliver man d0v eller stum eller d0v
stum (24). 
Pegede en karl med den krogformede knogle kaldt 
gille- eller giljekrogen (I 622ff; 25) på en pige blev 
hun forelsket i ham; brnd han sig ikke lrengere om 
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pigen slog han blot efter hende eller rnrte hende 
med den anden knogle, så blev krerligheden for
vandlet til had (26). Med krogen hreftet i en piges 
t0j kunne han »trrekke« hende til sig og med den 
anden knogle st0de hende bort; »disse redskaber 
kan dog kun bruges en gang« (27). 
Af ben raden udtog man kravebenet, der ligner en 
krog, og med den spidse ende af samme gav elske
ren et lille ryk i den elskedes halst0rklrede, og 
straks var hun forlibt i ham; blev han ked af 
hende beh0vede han kun med den tykkere ende af 
samme ben at give hende et lille st0d, så var hen
des forelskelse forbi. Kvinden kunne 0ve de 
samme kunster mod manden (28). B. S. lngemann 
skrev herom novellen »Frn-Benet«. 
Det var endda nok at hrefte den myreafgnavede 
frn på en piges kjole for at få hende til at »hrenge 
ved« (Als; 29) eller hrelde de pulveriserede knog
ler i mad eller drik til den, hvis krerlighed man 
ville vinde. »Det bemrerkes, atom sådanne bliver 
gift, der fik krerlighed til hverandre på den måde, 
da vil den forvandles til had straks efter vielsen«. 
En karl tjente på en gård sammen med en pige, 
prnvede forgreves at g0re hende interesseret i sig 
og besluttede at bruge dette elskovsmiddel. Pigen 
anede imidlertid uråd og passede n0je på sig selv 
og ham. »En s0ndag de var alene hjemme så kar
len sit snit til at komme noget af pulveret i pigens 
mad, men pigen havde mrerket noget mistrenkeligt 
og hreldte maden i soens trug. Denne blev helt 
ustyrlig, arbejdede sig ud af svinestien og l0b efter 
karlen, der ikke fik fred nogen steder. Han måtte 
bekende årsagen, soen blev slagtet og han til spot 
for alle« (30). 
Omvendt havde en pige forelsket sig i gårdman
dens s0n S0ren, og da han var uinteresseret skulle 
han tvinges. Hun fandt en tudse, satte den i en 
gryde og gravede den ned i en myretue. Myrerne 
åd a lt undtagen kravebenet, og det bagte pigen ind 
i en pandekage til karlen. Konen i huset havde 
fattet mistanke og s0rgede for, at gårdens sorte 
puddelhund åd pandekagen. »Om aftenen, mens 
Karen sad og spandt, kunne hun ikke vrere i fred 
for hunden, som hele tiden gned sig op ad hende. 
Karen må alligevel have haft heldet med sig, for 
hun blev gift med S0ren. I deres unge dage havde 
de det godt, siden slog de for store brnd op og 
måtte gå fra hus og hjem. De d0de med få dages 
mellemrum« (Asdal; 31 ). 

LITTERATUR: (I) 794 8,88f,182; (2) 874d 67 ; 
(3) 160 1906/23: I 144 (1920); (4) 794 2, 1884, 171 
og 5, 1887, I 06; 436c 55; 725 507f; (5) 464 4, 1879, 
373; 794 9,625; 160 1906/43: 2115; 212c 1,378; 
(6) 125 56; (7) 160 1906/23:2421 (Nees 19 10); (8) 

306 

202c 4,208; (9) 464/ 3.2,62; ( I 0) 464/ l , 129; 464g 
4,622; 794 4, 137 og 5,106 (S0nderj.); 160 19061 
23:2172,3018; (11) 464/ 6.1 ,120; (12) 160 1930/ 
5:1511; (13) 464g 6.2,222; 296 l ,33; (14) 464g 7, 
661; (15) 464g ny rk. 6,93; (16) 170 1930,82 (1643); 
(17) 464g 1,382; (18) 160 1906/23: 34; (19) 794 5, 
1887,111 ; (20) 785b 9; (21) 464g6.2,255; 160 19061 
23: 3339; (22) 255 9,1936,45-47; (23) 160 1906/ 
23: 2419; (24) 464g 6.1 ,249; (25) 434 2,39; 903 2, 
1802,380; (26) 160 1906/23: 379,640; (27) 794 8, 
l 887,86f og 11 ,205; (28) 761 4, 1872-73,243 sml. 
157; (29) 878b 204; (30) 794 8, 1887,87; 160 19061 
23: 2111 (1921); (31) 160 1906/23: 1211 (1921). 

uEGEMIDLER 

En sten fra en paddes hoved hjrelper for gift og 
ormebid (o. 1300; I). 
Harpestrreng-afskrifter 1400-t (2): frnlarver ind
sv0bt i kålblad brrendes til pulver, der tages i vin 
mod epilepsi; asken af brrendt frn og pulveriseret 
reggeskal pustes i bl0dende nrese; kvinde med 
voldsom menstruation skal brere en lille pose aske 
af brrendt frn, hjrelper også mod blodsot og kan 
prnves på en h0ne: hrenges posen om dens hals og 
man slår den ihjel dagen efter bl0der den ikke; 
brrendte og pulveriserede grnnne frner appliceret 
på issen standser håraffald og får håret til at gro; 
frn-lever sv0bt i kålblad brrendes til et pulver, 
som taget med drik »hjrelper for alting«. 
Christiern Pedersens lregebog 1533: hovedbunden 
bades med lud af asken af brrendte frner for at 
fremme hårvreksten, eller issen gnides med asken 
afgrnnne frner tilsat honning (I a-b), men de små 
frners blod standser hårvreksten (2a). 
Niels Michelsen Aalborgs lregebog 1635 (3): pind 
stikkes gennem levende frn, når den er solt0rret 
brrendes den med en slange til aske, som strns i 
krreftsår, »så d0r krebsen eller ormen«; asken af 
brrendt tudse drysses på hremorroider og skinne
benssår. 
Tre frners indvolde steges over sagte ild til et pul
ver, der indgives med lavendel- eller liljekonval
vin mod epilepsi (Anne Grubbes lregebog I. halv
del af 1600-t; 4). 
Hrender med udslret gnides i februar med frnreg
slim, nedgravet i potte forvandles reggene til et 
vand, som fordriver orm, når en klud vredet der
med lregges på huden; ubleget lrerred vredes med 
regslimen og t0rres, fugtes med patientens urin og 
bindes på rosen (erysipelas), det stiller smerten og 
får hrevelsen til at forsvinde, »dette har jeg selv set 
at have hjulpet« ( 1648; 5). 
Mod nervefeber: levende tudse overhreldes i ler
potte med patientens urin ladet for solopgang, den 
tilklinede potte graves ned ved midnat hvor sol og 
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