
Gren levfre. BIO FOTO/ Kaj Boldt. 

måne aldrig skinner (6); engelsk syge (rakitis): 
lårbenet revet af en levende frn bindes om patien
tens ben (Gråsten; 7); koldfeber (malaria): gå med 
en gr0n eller t0rret tudse bundet om halsen (8). 
Tandpine kan med en levende frn overfores til en 
myretue, man skal skynde sig bort, thi h0rer man 
dyrets skrig hjrelper kuren ikke (9). 
Et pulver af t0rrede tudser hjrelper for vattersot 
»så det overgår alt, hvad man kan forestille sig« 
( I 0). 
Mod blrereslaphed spises en pandekage med ind
bagt pulver af en frn t0rstegt i lukket krukke 
(NVSjrelland; I I). 
For håndsved: en tudse holdes så lrenge i den luk
kede hånd at den d0r ( 12), eller man skal klem me 
den ihjel (VSjrelland; 13 ). 
Fregner gnides med fr0ens regklumper ( 14). 
Pulver eller aske af brrendt frn drysses på skurv 
(15) efter at patientens hoved er gnedet med svine
fedt ( I 6). »Har nogen fnatted ' hrender, · han 
samle paddelreg, • man vandet deraf brrender 
[destillerer], • som lreger udslet slig« (1670; 17). 
Asken af brrendte frner blandet med fedt giver en 
god sal ve for udslret i ansigtet ( 18), mens udslrettet 
hades med fr0regslimen siges: glid af, glid ned, glid 
til hvert af fr0ens led, far ud, far ud på mit bud i 
nlvnet Gud Fader, Jesu og den Helligånd ( 19). 
Lrerred dyppet i regslimen bindes på rosen (erysi
pelas) (20), stedet gnides med fr0reg, som lå ned
gravet i en flaske i et dige (Hovens. V Jylland; 21 ). 

20' 

En levende opsprrettet eller fl rekket fr0 bindes 
som trrekplaster om bullen finger, »folk er virkelig 
blevet kureret af det, og det har vreret meget 
brugt« (Hids h.; 22), eller man går en dag med 
fingeren stukket ind i en levende tudse (NVSjrel
land; 23). 
Friske eller (om vinteren) vindt0rrede tudser lreg
ges på ondartede sår og bylder ( I 0); for »t0rre 
hvide og tykke sår navnlig i ansigtet«: tre-fire 
store skrubtudser koges levende i bomolie, og 
denne gnides på sårene; »kuren er hurtig og vid
underlig virksom, inden kort tid er patienten som 
nyfodt« (24). Ondartede sår og krreft behandles 
med levende tudse indkogt i bomolie til en jrevn 
masse (Tarmegnen o. 1890; 25) eller med asken af 
brrendt tudse (26); en slimet lertudse lagt i et 
klrede bindes på det syge sted, når den d0r, for
svinder krreften (Radsted; 27). Man kunne lade le
vende skrubtudser udpatte krreftsår (24). 
Et stykke hvidt uldt0j vredes med regslimen og t0r
res, det gentages to gange, lagt på et sår standser 
det bl0dningen ( 1779; 28). Så ofte den kloge kone 
Mine Langelrenders i Vemmel0se SVSjrelland 
fandt en eddertudse, lagde hun den i sin tomme; 
hjemme kogte hun tudserne med husl0g til en 
sal ve, hun lagde på dårlige steder (29). 
Man dryssede pulveriserede tudser på hugorme
bid (Oksenvad hede 1792; 30); gamle grå edder
tudser kunne helbrede edder = förgiftning eller 
benedder (31 ). 
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Fre af bronze fra vikingetiden fundet i gravhoj ved Vi
borg. Foto: Viborg Stifismuseum. 

Dranker fär afsky for spiritus når han intetanende 
drikker brrendevin, hvori en tudse er blevet drrebt 
(Fjends h. ; 32), sml. s. 306 og hugorm s. 348. 
Når en mand havde bidt hovedet eller låret af en 
frn kunne han ved at ånde ind i patientens mund 
helbrede trnske (Mors 1811 ; 33). I Thy havde 
hvert sogn sin »frnbider«, der blev tilkaldt, når 
nogen fik stomatitis aphthosa (mundkatarr, hvid 
belregning). Han bed hovedet af en skrubtudse, 
spyttede det langt vrek og »gik så stiltiende til pa
tienten og lod, som om han spyttede tre gange i 
hans mund, hver gang vendte han sig et 0jeblik 
bort, til sidst forlod han tavs den syge« (34). 

Man ville resten af året slippe for koldfeber (mala
ria) når man efter at have h0rt frnerne kvrekke 
forste gang vendte ansigtet mod mosen og sagde: 

Kjarabber, kjarrejler, 
det blomstrer, det sej ler, 
jeg h0rer vel dig, 
du ser ikke mig, 
i år skal du brere den kolde for mig! 

(Marstal; 35); man skulle tre gange råbe: krejde, 
krejde bolde, Gud fri mig for den kolde! (36), på 
Langeland sige tre gange uden at trrekke vejret 
imens: krejde, lille krejde, du fär min, kolden ry
ster dig ikke så meget (3 7), krejte, krejte, jeg h0rer 
dig, du ser ikke mig, den kolde syge ryster dig og 
ikke mig tre måneder og dage (38), krejde, krejde, 
du skal have den kolde syge og ikke mig tolv 
måneder i et år og det så lrenge verden står (39) 
sml. s. 299. 

308 

1897 blev i en kvindegrav fra vikingetiden ved Vi
borg fundet en 2 centimeter h0j bronzefigur af en 
frn med rester af forgyldning; den blev måske bä
ret af gravid kvinde som f0dselshjrelpende amulet 
(40). 
Med en spids pind stukket igennem sig hang le
vende tudse på havegrerde indtil den var godt spe
gel (solt0rret); »sådan en spegel tudse var en god 
medicin til et kreatur, der havde fäet gift i sig, der 
blev skäret et stykke af, som dyret fik« (Hobro
egnen; 41 ). 80nderne giver deres kvreg gule frner 
mod indvortes svaghed (1802; 42). 
For blodgang (dysenteri) hos k0er indgaves gul fr0 
med salt (43). Kalve fik for de kom på grres et pul
ver af brrendte fr0er, så var de vrernet mod syg
dom (44), samme pulver var bestanddel af et mid
del for kvregets nreldefeber (45), en pose dermed 
muret ind over staldd0ren skulle modvirke kast
ning (0Jylland; 46). En tudse ituhakket efter sol
nedgang reltes med rugmel og s0dmrelk og bages 
til en hård kage; fär kvreget lidt af kagen hver 
morgen er det vrernet mod oksens ondartede 
lungesyge (1700-t; 4 7). 
For trommesyge, blodpis og diarre skulle en le
vende fr0 stoppes i koens eller kalvens hals (48) så 
den kom til at hoste (49); samme middel blev 
brugt for at g0re en ko brunstig (50), på Fan0 
skulle det vrere en klokkefr0 (5 1 ), i SSlesvig prak
tiserede man det på en parringstrreg tyr, tudsen to
ges med en ildtang (52). 
Bindes asken af brrendt grnn frn på en bl0dende 
kos hals »sti lles blodet straks uden al tvivl« (slut
ningen af 1600-t; 53). 
For hestens kvrerke: tag to skrubtudser, når de 
parres, sret hver af dem i en kl0ftet pind og t0r 
dem i solen under taget, at ingen regn kommer på 
dem, st0d dem til pulver hver for sig og giv deref
ter hesten af hannens, hoppen af hunnens pulver 
(1779; 28). T0rret l0vfr0 nrevnes blandt midler for 
hestens snive og engbrystighed (54), frnreg blev 
indgivet for hestens krop eller kvrerke (55), mod 
dens lungesot skulle indgives en frn taget efter sol
nedgang og ituhakket, reltet i s0dmrelk og rugmel 
(o. 1700; 56). »Hoster hesten og har ond ånde, da 
skrer en levende frn i stykker i koldt vand og slå 
ham i halsen« (1700-t; 57). Mod forfangenhed 
indgives en skrubtudses lever (58). 
Man lagde en kl0vet tudse på en hests hrevelse un
der bugen, og »andendagen var hesten kommet 
sig« (S0nderjylland; 59). 
Har en hest skabies vasker man sine hrender i 
fastetiden med frnreggenes stim og holder dem på 
stedet, til det er varmt, så forsvinder sygdommen 
(1700-t; 60). Mod ringorm: årets f0rste frnregslim 
kom mes i en potte, som tildrekket skal stå 20 dage 



i jorden, så sies vandet fra og hestens hår vaskes 
tre gange dermed ved fuldmåne i ni dage, »da skal 
ikke komme orm deri, og er der nogen orm skal 
den visselig d0« (midten af 1700-t; 61 ). 
Man undgår og lreger sadeltryk, -brud hvis et 
klrede opbl0dt i regslimen anbringes under sadlen 
( 1600-t IT; 62). 
Et pulver afbrrendt sort tudse indgives for hestens 
springorm (1626; 63). 
Man troede, at der kunne falde ild på svin, så de 
d0de, men det skete ikke hvis de fik indgivet en 
speget tudse, og derfor havde man altid sådanne i 
beredskab. »Så man en tudse kravle omkring satte 
man en pind på ryggen af den, hvorved den kom 
til at gabe, og i det samme jog man da en pind ned 
i dens gab, rejste straks pinden på enden og stak 
den ned i jorden. Så stod tudsen der og spegede i 
solen« (64). En solspeget frn med pind stukket 
gennem tungen indgaves mod svinesyge og -d0d 
(65). Har svinene indvoldsorm knuses en stor 
tudse i truget, der hreldes s0dmrelk på og svinene 
skal drikke det ( 1664; 66). Når en so ikke blev 
brunstig tvang man den til at rede en skrubtudse 
(67). 

LITTERATUR: (I) 312 188; (2) 315c 48,5 1f,82, 
I I 7f, 130, 142, 158,223,246f,3 I 6; (3) 940 174,220, 
223; (4) 464p 122; 816 4, 1936,88; (5) 919 65; (6) 
296g 1,49; (7) 160 1906/23:3227; (8) 847c 97; 4 
26/2 1896; (9) 160 1936/ 1:2350; (10) 904 2, 1826, 
511 ; (11) 160 1906/23:31 S (Holmstrup); (12)847c 
128; 464g 4,603; 794 8,94 (ved Kalundborg); 160 
1906/23:294,2173 (1908); 1904/ 27: 303 (1882); 
( 13) 436c 126; ( 14) 436 185; 464 4, 1879,392; 202c 
1,223; 599 28802/ 14 (0rre s. SV Jylland); (IS) 296g 
1,40; (16) 175 54 sml. 439b 153 (1804); (17) 272 
34; (18) 464g 4,606; (19) 160 1906/23: 294; (20) 
197 28; 84 7c 11 Of; (21) 423 (Hoven s., V Jyll.); (22) 
794 8, 140; 160 190611 :2224; 464g 2,221 ; (23) 160 
1904/27:318 (Vrerslev); (24) 176 20,35; (25) 794 
8,40; 160 1906/23: 2579; (26) 296g 1,43; (27) 160 
1906/23: 788; sml. 927a l 40f ( 1789); (28) 74 46, 
117; (29) 608 48f; (30) 837 12, 1935-36,241 ; (31) 
464g 2,221; (32) 160 1906/23: 1694; (33) 464g 4, 
616; (34) 160 1906/23; 1308 (1909); (35) 464g ny 
rk. 4,453; (36) 794 8,1887,121f; (37) 464g ny rk. 
6,320f; 160 1906/23: 1157; (38) 255 12, 1939, 175; 
(39) 255 4, 1931 ,96; (40) 793 nr. 2, 1970; (41) 464g 
6.2,477 (Fastruplund v. Vammen); (42) 418 305; 
(43) A. F. Just, Bondepractica 3. Opl. 1802, 101 ; 
(44) 74 267; (45) 74 198; (46) 160 1906/23: 2579 
(1800-t); (47) 252 16/2 1948; (48) 74 174 (slutn. 
1600-t), 164; 160 1906/23: 997 (1925),2708 ,3070; 
(49) 423 (Hundslunds., 0Jyll.); (SO) 464 9, 14; 794 
4,52; (5-1.) 464/ tb. 1,97; (52) 160 1906/23: 3339; 

(53) 74 209; (54) 74 51 ; (SS) 74 46; (56) 167 1935, 
30; (57) 74 57; (58) 74 11 O; (59)464g 6.2,464; (60) 
74 124; (6 1) 74 123; (62) 74 120; 175 74; (63) 74 
128; (64) 464 6, l 883,204f; (65) 464 6,204; (66) 74 
30 I; (6 7) 794 5,206. 

STEMMEN 

Frners og tudsers stemme gengives oftest me<j lyd
ordet kvrekken, de kvrekker (reldre nydansk kvak
ker, rrepper), men dialektalt bruges en lang rrekke 
andre verber: kvarker, knurrer, gnurper (Slesvig; 
I), rreber, knarrer, knorper, knurrer, kurrer, klur
ker, kl0rker, kvrepper, kvagrer, skrrepper (Jylland; 
2), rrebber (Fyn; 3), harrer, skrreber (M0n; 4) ha
rer, rapper (Lolland; 5), tudse'me skriger, klokke
frnerne bromla og frnerne synger (Bornholm; 6). 
Stemmen blev sammenlignet med andre lyde: de 
skraber gulerndder (S0nderjylland; 7), gnaver sten 
(om grnn frn) (NSjrelland; 8), koger rerter (Stevns; 
9), »Jens Smeds fugle synger« (Errits0; I 0), tudsen 
»g0ede som en trangbrystig moppe« (H. C. An
dersen, Pigen som trådte på Brndet, 1859), se vi
dere s. 316. 

Tudse fra Ingvar 
Bondesen: IEven
tyrets Dyreverden, 
1887. 

Skrubtudsens stemme minder om en lille hunds 
g0en på afstand ( I 0), strandtudsens om et vrekke
ur, der trrekkes op (11); brun frn: den knirkende 
og knurrende lyd, som h0res når man går hurtigt 
over hårdfrossen sne ( 12); spidssnudet frn: lyden 
fra luftbobler, der kommer fra en tom flaske som 
holdes under vand og langsomt fyldes (13); grnn 
frn: en mellemting af et gammelt vrekkeur, der 
trrekkes op, og en dyb inderlig rreben ( 14); l0v
fr0en skratter som nå r en trendstikreske hurtigt åb
nes og lukkes, eller som småsten raslende i bun
den af en papreske (IS); klokkefrn: st0dene af et 
horn med pauser ind imellem (1795; 16), »når 
hannen tuder er det ligesom at h0re den groveste 
tone på en jlaute travers [tvrerfl0jte], hvorimod 
hunnen svarer med en fin lyd omtrent i den 4. 
tone fra hannens stemme, og siden disse frner al
ternerer [veksler] således med hverandre såvel om 
dagen som noget ud på natten i sommerens tid, er 
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denne harmoni ret behagelig at h0re« (1765; 17); 
»deres stemme er som en g0gs eller som lyden af 
en mådelig klokke, der h0res langt fra« ( 1758; 18); 
klokkefrnens stemme minder om susende tra:er 
( 19), lyder som når to tomme lerkrukker st0der 
mod hinanden (20), som når der bla:ses over hal
sen på en tom flaske, fr0en klukker som en kogen
de gryde (21 ), stemmen ligner lyden af et fjernt 
horn (22), -"!iom fjern klokkeringning eller en 
klokkeb0je; »de er h0jst musikalske, synger i kor 
som kirkeklokker i skovensomhed« (H. C. Ander
sen, K va:k, 1868). 

Det lyder som en bys talrige kirkeklokker, der rin
ger solen ned ... Sta:rkere og sta:rkere va:lder to
nerne frem fra hundreder af struber. Fr0erne selv 
skimtes overalt mellem tusinder af små hvide 
vandblomsters kroner P. V. Glob (23); klokke
fr0ens stemme er en af de allersmukkeste dyre
stemmer i den danske natur, på h0jde med natter
galens og solsortens Arne Schietz (24). Over hele 
0en, fra Hammeren til Dueodde, er man vidne til 
de 0red0vende koncerter. Bornholm er lige såvel 
l0vfr0ernes som nattergalenes eller kirseba:rtra:er
nes 0! Den typiske bomholmske forårsaftenstem
ning kan ikke undva:re l0vfr0emes sang (25). 
» Vandfr0ernes kva:kken ... er ikke ubehagelig, 
fordi den minder om vårens komme, men ensfor
mig og i la:ngden tra:ttende« ( 1844; 26). 

Når frneme begyndte at kva:kke syntes man det 
l0d som »havre! havre!« og tog det som en påmin
delse om, at det nu var tiden at så dette kom (o. 
l 700ff; 27); man sagde: nu sår de havre (28) sml. 
s. 311. 
Andre stemmetydninger: la:nge har vi levet i verden, 
og den bli'r va:rre og va:rre og va:rre og va:rre ... 
(Sundeved; 29); ralle, ralle Jep[pe], sa:t dig op i 
gatteseng._(Homslet; 30). Tidevandet og altså må
nen kan have bevirket, at nogle fisk krnb på land 
og blev amfibier, måneaftener sidder frneme der
for nu i t0rvegravene og siger »tak! tak!« (Johs. V. 
Jensen; 31 ). 

Samtaler mellem tudser, fr0er og stork (Slesvig; 
32): 
stork: goddaw,jomfru Dingeldangel! 
pajt: tak, Pa:e Spruddel0s! 
stork: va: do med op a h0bjerre te dowwe? 
pajt: nej, va: do g0e ma: den hjartsorre, så vit a: 
helle nee i a: dig' te al min andre vandlig'. 

Tudsen: goddag, jomfru Frydenborre! 
fr0en : tak, jomfru Skribbe til Skrub, har du set Per 
med de lange ben? 
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I foruel/ingen om »freen og oksen« puster froen sig op cil 
den sprakker i el overmodigc forsog på at efierligne sit 
forbillede. Tegning i F. E. Boisen: Dansk Lasebog. 
1858. 

tudsen: gid han vi t bryde sin' ben, gid han bra:k' 
sin hals, det skam! 
(og så kom storken) 
storken: hvad er det I siger om Per med de lange 
ben? 
tudse og fr0: vi siger ikke andel end dyd og alt 
godt, min gode Peder! skrup, rup! 
Så tog storken dem begge to. 
Sml. s. 312f. 

Om oprindelsen til bynavnet Korup forta:lles: En 
mand red ud for at finde en brud og kom til en 
sump 0st for stedet, hvor han ikke kunne finde vej 
og råbte »hvor skal jeg hen?« En fr0 svarede: 
»quack, quack!« og det opfattede han som quorp. 
I en bebyggelse blev han venligt modtaget og fandt 
pigen, stedet kaldte han Quorp (33). 
Mens en kone ventede på manden hentede hun 
fra kilden en stor krukke vand og stillede den ved 
hans seng. Hen på natten vågnede hun ved at h0re 
en slemme sige »vådt,vådt,vådl!« og lroede, al 
manden som sa:dvanlig var t0rstig. >>Der er vand i 
krukken!« råbte hun. Men lidt efter l0d det igen 
»vådl, vådt, vådt!«. Så ta:ndte konen lys og opda
gede, al en fr0 var kommet ind med vandel, den 
sad på krukkens rand og kva:kkede (NSja:lland; 
34). 

Lige så lang tid fr0eme kva:kker for Markus' dag 
25/ 4 (l 648ff; 35) eller for Georgs (J0rgens) dag 
23/4, lige så la:nge skal de tie derefter (36), sml. 
la:rke bd. 2. 

LITTERATUR: (I) 66 1,98; (2) 571 285 (Jyll.); 
212c 1,378; 2,213 ; 3, 108; 202c 2,181 ,220 og 4, 
209; 508i 19; (3) 903 5.2, 1829, 15, 19 (repper); 725 
558; (4) 794 7,141 ; (5) 571 195; 430 144; (6) 203 
262; (7) 794 8, I 06; (8) 103 1954; (9) 944 7, 191 8, 



108; (10) 878 191 ; (11) 84 1,83; (12) 180 1,114; 
(13) 314 43; (14) 438 22; (15) 224 1937,141; (16) 
219 7,987f; (17) 75/ 325; (18) 860b 10 sml. 570 
10; (19) 158 1928-29,699; (20) 417 64; (21) 529 
10/ 5 1952; (22) Dansk Landbotid. 7,1872,479; 
(23) / 50 1,50; (24) 151 5,117; (25) 809 78; (26) 
822b 57f; (27) 416 255; 103b I , 146; (28) 794 5, 
105; (29) 794 7,231; (30) /60 1906/23: 2044; (31) 
401d 164; (32) 837 3,1926-27,123; 160 1904/28: 
3331 (1885); sml. 283c 222; (33) 160 1906/23: 
3133; (34) 874i 135; (35) 919 81; 107 394; 874d 
53; (36) 749 157; 212c tb. 71f(Gangsted); 154 
572. 

VARSLER 

Frnernes h0jlydte kvrekken om aftenen varsler 
regn (1581 ff; I): 

Når padderne om morgenen meget skrige 
en stor regn forvent visselige. 

( I 5 8 I; 2 ); <ler kan ven tes regn når frner eller tud
ser folger med h0 og kornneg hjem fra marken; 
hvis man om aftenen ser dem kravle omkring ef
ter snegle, og <ler er mange på veje og i haver: 

Når frnerne vrimler på vej og sti, 
så er t0rvejret snart förbi 

(Lynge NSjrelland; 3); endvidere når de s0ger til 
eller ind i husene (4) og kryber bort fra husets 
vregge (Krarup SFyn; 5). Der kommer ondt vejr 
når de rider (parrer sig) (Fleml0se; 6), kvrekker de 
usredvanlig meget varsler det »en brusende storm 
uden regn« ( 1648; 7). 
Andre vejrregler siger, at det varsler godt vejr, når 
frnerne kvrekker for solnedgang (1796; 8), »af 
frnernes sang om aftenen slutter bonden sig til den 
folgende dags gode vejr« (NSjrelland 1798; 9); syn
ger Peder Oxes frner om aftenen i mosen, smiter 
dagen efter i solskin til rosen ( I 0); kom eddertud
serne frem spåede det strerkt solskin, srerlig hvis 
de prnvede at kravle op ad vreggene (Tuse ved 
Holbrek; 11). 

Når frnerne knurrer skal fattigmand så sin toft 
(12), når frnen rrepper skal bonden så havre (o. 
I 700ff; 13) sml. s. 310. 
Klokkefrnen »ringer« når <ler er ålevejr om natten 
(sydfynske 0hav; 14); det er tiden at stange ål når 
frnerne begynder at kvrekke (Fan0; 15), så kan der 
blusses for ål (Drej0 o. 1890; 16). 

Når frnerne synger re klyne eller re t0rre (t0rven, 
lyngt0rven) hjem og g0gen kukker h0et ind kom-

mer ingen af delene t0rt i hus (M og 0Jylland; 
17). 
Kryber tudser ind i negene når der h0stes kan <ler 
ventes en streng vinter (Jylland; 18). 
L0vfrnen skrrepper mod regn (alm.) (19) jf. navne 
s. 299, og mod forandring i vejret (20), for torden
vejr (21 ); skriger den »pak, pak!« og sidder h0jt i 
hegnet holder det gode vejr sig, men sidder den 
lavt kommer <ler regn (S0nderjylland; 22); i smukt 
vejr sidder l0vfrnen på bladenes overside, mod 
regn seger den til vand (23). L0d den grnnbrogede 
tudses fine, afbrudte trille fra stengrerderne var <ler 
regn i vente (Om0, Agers0; 24). En 70-årig mand 
erklrerede: Jeg blreser både radio og barometer et 
stykke, hvad vejret angår, og holder mig til l0v
frnen (25). »Den halve nat klinger dens 'krrek, 
krrek, krrek' hvorledes vejret end er; for regnvejr 
skriger den dog mere end ellers, under regn eller i 
fugtigt vejr tier den helt stille« (26). 

Mange hjem holdt i et syltet0jsglas e.lign. en l0v
frn som vejrprofet. »Man lregger en grrest0rv på 
bunden, fylder glasset halvt med vand og tildrek
ker samme med et åbent stykke flonel. På denne 
grrest0rv anbringer manet stillads affyrrepinde og 
sretter fr0en derned. Så lrenge den bliver siddende 
på stilladset venter man godt vejr, men går den 
ned på grrest0rven kan man vente en svrer foran
dring i vejrliget, og stiger den dybt ned i vandet 
kan man vente slud og regn« (I 821; 27). 

Trasnit af Otto Haslund i Ude og Hjemme 5-11-1882. 

Det er et godt varsel at m0de en tudse om morge
nen (28) sml. s. 305, men kryber den over vejen 
lige foran en når man går ud for at g0re et rerinde, 
får man ikke held med det (NSjrelland; 29). 
Vender forårets forst sete frn hovedet mod en, 
förbliver kreresten tro, men ikke hvis den vender 
bagen til (Vendsyssel; 30). 

LITTERATUR: (I) 543 1, 198; 220 38f; 9/9 8; (2) 
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