
Man kan afvarge trolddommen i enforhekset besse ved 
at lokke en hugorm ind i bossens lob og derpå skyde den 
ud. J/lustration af Poul Sreffensen til St. St. Blichers Jor
talling »Reverstuen«. 

lettet af en hugorm (14). Så sent som 1909 skal 
vrere gravet hugorme ned for at sikre en god afgr0-
de ( 15). Man kunne også lade hugormen l0be ind i 
et hul boret i staldens t0mmer og lukke hullet 
med en trreprop ( 16), hrenge hugormen op i stal
den eller mure den t0rret og pulveriseret ind over 
staldd0ren ( I 7). 
Sml. snog s. 332. 
At blive skudfri (usårlig): Man hugger hovedet af 
en hugorm, kommer en rert ind i hovedet og be
graver dette. Når rerten er vokset op og brerer 
modne rerter skal man altid have en af disse på sig 
eller i munden, så er man skudfri og kan ryste 
kuglerne ud af st0vlerne (18). 
Var en b0sse blevet forhekset så den sjreldent eller 
aldrig ramte, kunne man lade en hugorm krybe 
ind i b0ssen og fyre den af med den som forlad
ning (livsfarligt for skytten!). »Er din b0sse för
gjort, da lad den med l0st krudt , se til at få en le
vende hugorm og lad ham krybe i b0ssen og skyd 
ham i luften straks ud; siden skyder den sikkert« 
(19). 
»Jeg har set en jreger skyde en hugorm ud af sin 
b0sse, da han troede den var förgjort. Han havde 
haft uheld den dag og sk0d dårligt. Han stoppede 
den ned med ladestokken ... derefter sk0d han den 
ud mod en sten lige til det smadrede« (Ovstrup; 
20). 
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Afvrerge-trolddommen praktiseres af Niels Skytte 
i St. St. Blichers novelle R0verstuen ( 1827) (21 ). 
Gjorde man det med en ny b0sse gav den altid sik
kert skud (22). En statsskovfoged i Rebild brugte 
o. 1880 metoden når han sk0d forkert; »han 
troede, at b0ssen var förgjort, og hvis det var den 
tid på året, hvor der fandtes hugorme, lod han en 
krybe ind i l0bet og sk0d den ud; når han var ude 
og havde sin b0sse med og fandt en hugorm skulle 
han altid have den i b0ssen og skyde den af, det 
skulle ren se b0ssen« (23 ). 

LITTERATUR: (I) 275 103; (2) Annaler f. nord. 
Oldkyndighed og Historie 1848,342,348 og 1889, 
317ff; (3) 517 41 ; (4) 464 6,356 ( 1785); 464g 6.2, 
228; (5) 436 193; (6) 160 1906/23: 3102; (7) 464/ 

3, 17f; (8) 296g 2 ,24; (9) 816 4,1936,92 jf. 296g 2, 
90; (10) 296g 2,23f,26; (11) 464/ 1,82 sml. 212, 
226; 436 193; 464g 6.2,482; 296g 2,24,27 ,31; 296/ 

149; 874g 96; (12) 464g 6.2,482; (13) 785b 45; (14) 
464g 6.2,482; 794 6,224; 793 nr. 5, 1964,6f; (15) 
160 I 906/23: 294; (16) 160 1904/27: 2681 (1881 ); 
(17) 464/1.2 ,113; 160 1936/ 1: 2592; (18) 464 4, 
1879,402f; (19) 534 13; sml. 581 229f; (20) 464/ 

5,48; (21) 69d 5, 10; (22) 688 104 (SSlesv. opt. 
1943); (23) 160 1906/23: 1534 (1941 ). 

ELSKOVSMIDDEL 
Drysses et brrendt og pulveriseret h_ugormeskind i 
vand og man vasker sit ansigt og hrenderne med 
det, vit alle vrere ven med en (I). 
Brerer man et pulveriseret hugormeskind på sig 
kan man g0re ni mesterlige kunster; bl.a. bliver 
man elsket af alle, frygtet af alle fjender og kan 
lrege sår. Med pulveret under tungen kan man 
ikke overgås i lrerdom, lagt i skoene vinder man 
alle sager, på hovedet g0r det synsk, syet i en 
mands t0j er han sin krereste tro (2). 
Med en hugormeham på sig blev man afholdt af 
alle og kunne få enhver pige til krereste (V Jylland; 
3). 
Når en mand havde forelsket sig i en kvinde og 
hun ikke ville vide af ham, beh0vede han blot at 
lregge hugormens brod (tunge) under sin tunge og 
give hende et kys, så elskede hun ham straks (4); 
»visse karle tager hugormetunger i munden og 
kysser en pige for at hun skal l0be efter dem« (5). 
Hvis en karl for Valborgsdag 30/4 kysser en pige 
og har en hugormebrod i munden, »da skal 
samme rn0 fatte elskov til ham«, men bliver de 
gift vit de hade hinanden (jysk cyprianus; 6). 
»En karl i Ejstrup var syg efter min kone og for
s0gte midlet, men fik ikke held til at komme 
hende nrer, da hun ikke ville vide afham« (7). 
For at vinde en pige, som ikke kunne )ide ham, 



inviterede en karl nogle unge mennesker til gilde 
og blandt dem selvfolgelig pigen han havde kig på. 
Han s0rgede for, at de kom til at lege panteleg, og 
havde aftalt med en eller flere i selskabet, at de 
bestemte han skulle kysse netop hende for at ind
l0se et pant. Idet han gjorde det skubbede han 
hugormens tunge over i hendes mund. »Og lige 
meget om han og pigen for var de vrerste fjender, 
fra det 0jeblik hugormetungen gled af hans mund 
og ind i pigens ville hun have karlen til mand, og 
ingen mennesker kunne hverken tigge eller true 
hende til at holde sig fra ham«. 
Den kloge Sander i L0nborg blev ops0gt af forrel
dre, som klagede deres n0d: datteren ville med 
vold og magt have den eller den , som hun for 
knap kunne tåle at se. Så sagde Sander: Det er da 
godt, <ler ikke er gift i en hugormetunge, for så var 
din datter d0d. Men det er en krerlighedsgift, som 
har gjort , at de to nu ikke kan leve uden at de bli
ver gift med hinanden (8). 
Hugormens brod kunne også stikkes i et reble; 
man tog selv den forste bid af reblet og pigen man 
ville g0re folgagtig skulle tage det andel bid (9). 

LITTERATUR: (I) 296g 2,59; (2) 296g 1,55 og 
2,80; (3) 436 76f; (4) 761 4, 1873-73 ,242 sml. 464 

4, 1879,401 og 6,140; (5) 464g 6.2,249 sml. 296[ 

I 36; 296g 2,207,178; (6) 436 76; (7) 160 1906/23: 
1726; (8) 160 I 906/23: 2575 (1920); (9) 464g 6.2, 
249. 

LEGEMIDLER 

Hvor håret falder af gnides med asken af brrendt 
hugormeham blandet i olie (begyndelsen af 
1400-t; I). En hugorm uden hoved og hale brren
des, asken indgives for spedalskhed ( 1533; 2). 
Klog kone i Rold lod to b0rn med udslret spise 
hugormek0d (3). 
Pulveriseret ham blandet med tran blev i SSlesvig 
lagt på bullenskab (4). Hammen er god til at stil le 
blod med (5). Hal en af hugorm drrebt idet de par
rer sig brrendes til aske, som virker sårlregende (6). 
Asken af hugorm eller dens ham drysset i gamle 
sår lreger dem inden tre dage (7), »i l0bet af et 
d0gn« (8). 
En hugorm slået ihjel og flået for Valborgsdag 
30/4 er en kraftig modgift, et pulver af den lreger 
hugormens bid og edder i fingrene (9); efter hug
ormebid indtages knuste tudser og hugorme op
slemmet i s0dmrelk (Oksenvad hede 1792; I 0). 
Bid af gal hund gnides med fedtet fra hugorme
suppe (o. 1730; I Oa). 
Den pulveriserede krop var god for gigt og »kan 
fås i kapsler på apoteket« (11 ). En flået hugorm 
blev 1938 på Vardeegnen spist mod gigt ( 12). 

Et vinafkog af hammen holdt i munden stiller 
tandsmerter ( 1600-t; 13 ), lagt under hovedpuden 
hjalp eller vrernede den mod hovedpine Uyske 
hedeegne; 14); for »morsot« spises hammen på 
sm0rrebr0d ( 1785; 15). Den kloge Ann Tr0gl
borgs middel for blegsot skal have indeholdt bl.a. 
hugormek0d ( 16). Et knust hugormehoved indgi
ves mod koldfeber = malaria ( I 7). 

En hugorm fanget 1902 i Villestrup skov blev 
solgt til en kone, som erklrerede, at den bäret på 
brystet varet ufejlbarligt middel mod astma (18). 
En kone i V Jylland spiste t0rret og pulveriseret 
hugorm forat blive meget gammel (19). 
K vinder, som havde svrert ved at fode, kunne gå 
med en afkastet hugorme- eller snogeham om hal
sen for at lette nedkomsten. 
Da en kone i Gammelager ved Vildbjerg lå i bar
selseng og fodslen var vanskelig sagde en af de til
stedevrerende kvinder, at man skulle fremskaffe 
en hugorms ham til at hrenge om halsen på den 

Vikingekongen Regnar Lodbrog moder doden i orme• 
gården, som hansf}ender har kastet ham ned i. Teg11i11g 
af Louis Moe i A. Fabricius: Danmarks Historie, /915. 
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f0dende; f0dslen ville da ske så Jet som når hug
ormen gnider sin ham af sig. Det gjorde man, og 
»nu gik f0dslen så let, at barnet mer var faldet på 
gul vet - konen sad nemlig på en stol« (20). »Der
som de kan linde en hugorm eller snog, som har 
en levende mus i sin mund, da tving ham fra den, 
så kan du lregge din hånd på det, som er i f0dsels
n0d, og det bliver forl0st« ( I 785; 21 ). 
Mod drikfreldighed indtages brrendevin, hvori en 
rndbroget hugorm har l0bet sig til d0de (22). 

En dreng, som fik et stykke stegt hugorm, sagde 
det smagte omtrent som t0rret ål; iflg. en gammel 
kone ville der gå ligeså mange år for han fik be
trendelse i et sår som det antal led af hugormen 
han spiste (23). 
Når man spiste hugormek0d mod sygdom skulle 
det ske stiltiende, ellers virkede det ikke. På en 
gård i Rold havde to småpiger ligget syge og efter 
en klog kones råd fäet hugormek0d på deres mel
lemmad. Nogen tid efter kom kunden ene i skole; 
hun blev spurgt, hvorfor s0steren ikke blev rask, 
og svarede: Nej, for hun snakkede mens hun 
spiste det (24). 

En mand i Ejerslev på Mors samlede i 
I 860-70'erne hugorme til salg på apoteket (25); i 
marts måned kunne man srelge dem til Herning 
apotek for en mark stykket (26). Fik man medicin 
fra apoteket og der på flaskens etiket eller på 
resken var afbildet en slange med vinger (resku
lapslangen), troede man at medicinen var tilbe
redt af en slangekonge; uden vinger bestod lrege
midlet af almindelige slanger og var derfor ikke så 
effektivt (2 7). 
Det er godt mod mange sygdomme at gå med 
hammen eller skindet af en hugorm i lommen 
(28); et hugormeskind i en skuffe vrernede fami
lien mod sygdom (Ovtrup ved L0gst0r; 29). 

Et forfangent husdyr fik en speget, ituskåret hug
orm (30); dens krop er god mod edder og edder
vold (trommesyge, kolik) (31 ). For kvregets milt
brandemfysem indgives et stykke af en t0rret hug
orm og s0dmrelk (1700-t; 32). Hugorm nrevnes 
blandt råd for koens nreldefeber (33). Scabies va
skes med vand hvori blev kogt en hugorm, og dy
ret skal drikke afkoget (34). Hvis en ko ikke blev 
drregtig fik den stoppet en hugorm i halsen efter 
l0bningen (34). Mod kalkekastning gav man 
pulveriseret hugormeham udrnrt i vand (Ange!; 
35); se også s. 349. 
Når krelvekoen fik et hugormeskind ind »eller i 
hvert fald ni led« ville fosteret vende sig rigtigt i 
koen (36), og kunne den ikke udst0de efterbyrden 
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skulle den i SS!esvig have et pulveriseret hugor
meskind (37). 
Fik kalven straks efter f0dslen ni led af en hugorm 
fanget for I. maj og mrelk fra fire patter var den 
vrernet mod forhekselse, »men alt skal vrere uden 
snak« (ske stiltiende) (38). 

LITTERATUR: (I} 8 83; (2) 673 82a; (3) 296/136; 

(4) 837 15,1938-39, 132f (Satrup s.); (5) 436c 83 
(K.0ng VFyn); (6) 74 204; (7) 197 31 ; 296g 2,69; 
(8) 296g 2, 111 ; (9) 464 4,1879,394; (10) 837 12, 
1935-36,241; (10a) Rokkedrejerbogen 1972,69; 
(11) 464g 4 ,59 1; (12) 157 10/8 1938; (13) 74 96; 
(14) 160 1906/23: 1172 (1908),1514 (1908); (15) 
464 6,355; (16) 437 1,64,69; (17) 464p 149; (18) 
326 nr. 118,1902; (19) 151 5,241; (20) 215 137; 
(21) 464 6,376; (22) 464p 121 ; (23) 464 6,1883, 
188; (24) 464g 2,209; (25) 777c 2,101 ; (26) 296e 

3,171 ; (27) 464g 2,206 ; (28) 794 5, I 887,109 (V

Jyll.); 202c 2,57 (Horns h.); (29) 160 1906/23: 
1609; (30) 296/ 154 (Sunds); (31) 464g 2,206; (32) 
74 196; (33) 74 200; (34) 74 248 ; (35) 837 15; 
1938-39, 136 (Tolks.); (36) 464g 6.2,476; (37) 160 

1906/23: 3334; (38) 74 266. 

VARSLER, ANDEN OVERTRO 

Er det forste, man ser i året, en rndbroget hugorm, 
en flyvende vibe, stående stork o.s.v., får man 
ikke sorg det år (I). 
Det er et godt varsel, giver held, at m0de en hug
orm når man går ud for at forrette et rerinde, isrer 
hvis den er rndbroget (2). Men kommer en hug
orm hen ti1 indgangsd0ren eller ind i huset skal 
nogen i det snart d0 (3): 
»Om eftermiddagen ... så han en stor hugorm 
1igge ved forgangsd0ren. Han skyndte sig at få den 
vrek, ellers var den vist gået indenfor. Henad aften 
kom husbestyrerinden hjem. Farbroderen gik 
imod hende og fortalte, at han havde slået en hug
orm ihjel; den var helt oppe ved d0ren. Da de 
kom hjem kom der en til , den sigtede også mod 
gangd0ren. De blev begge lidt srere til mode ved 
det. De vidste jo, at når en hugorm går til d0ren, 
skal der om kort tid d0 en i huset, men når <ler 
kommer to, skal den sidste af regtefrellerne d0 og 
huset om lidt stå uden mennesker. Oette kom her 
til at passe. Kristianes fader d0de i det samme 
efterår. Huset blev solgt i marts, og en tid boede 
der slet ingen folk i det« (Avlum; 4). 
Hvis en hugorm borer sig ind under staldens syld 
(grundsten) mister man et kreatur (5). 
Det varsler tab at drnmme om en orm, der bider 
(6), drnmmer man, at man forf0lges af en hugorm, 
vil onde mennesker g0re en fortrred (7); drnm om 
hugorme kan også varsle rigdom (8). 



En lille pige meder i folkeeveniyret »Prinsen i slange
ham« den fortryllede prins i skikkelse af en h11gorm. 
Tegning af Joakim Skovgaard i Axel Olrik: Danske 
Sagn og ~ventyr, 1913-29. 

Er hugormene ude at spadsere får vi regn (Him
merland; 9). 
D0de hugorme må ikke ba:res ind i huset, de brin
ger ulykke (Bornholm; I 0). 
En levende hugorm lagt i en krukke og gravet ned 
under stadet får nyfanget bisva:rm til at blive i det 
( 11 ), anbringes hugormen i et stykke tra: og la:gges 
foran stadet flyver bierne ikke bort ( 1785; 12); 
graves en torsdag f0r solopgang dens tunge ned 
under flyvebra:ttet formerer bierne sig godt (13). 
En bondekarl så en hugorm slås med en tudse, 
som bla:ste skam på ormen. Han ragede tudsen 
bort med sin n0gne fod og fik tudsens skam på 
den. Såret ville ikke la:ge, han gik med en dårlig 
fod i over et halvt år. Men en dag kom en hugorm 
trillende ind i gården og efterlod et blad af en 
ukendt urt lige ved gangd0ren. Karlen lagde det 
på såret, som la:gtes inden en måned. »Hugorme 
er ikke så tåbelige som de ser dumme ud til«. Når 
den forlader sit hul stopper den en told [prop] i 
det, og kan den ved tilbagekomsten ikke få tolden 
ud henter den et blad, som få r den til at flyve ud. 
»Tager man dette blad står alle husd0re og gem
mer åbne for en, for det kan va:re en hvilken som 
helst d0r, den springer op så snart man holder 
bladet til lukkelsen, om den end var lukket med 
16 dirkefri !åse« (Yendsyssel; 14), sml. snog s. 
332. 
En karl i Broager ramte en stor hugorm med leen 
og sårede den slemt. Den udst0dte en skingrende 
lyd, og straks svarede en anden slange med 
samme lyd ovre i Ange!. Lidt efter så man den 

komme sv0mmende med et blad i munden. Fol
kene slog den ihjel, for havde den helbredt den an
den hugorm med bladet ville den sikkert have 
hrevnet sig på dem (IS). 

St0ber man ta:lle omkring en helt t0r hugorm og 
trender den som et lys, vi! hele va:relset vrimle 
med hugorme, men de forsvinder så snart lyset 
slukkes (16). 

LITTERATUR: (I) 464/ 3,132f; (2) 464 7,1883 , 
282; 464/3.2 ,137; 160 1906/23: 2421 (1910); (3) 
160 1930/ 5: 1737 (Yorde s., 1923); (4) 3ll 30, 
1936,103 ; (5) 160 1906/23: 2482 (1919); (6) 464 

9,58; (7) 464 4, 1879,360 og 7, 1883,284; (8) 436 

193 (VJyll.); (9) 534b 136; (10) 785b 120; (I I) 

867 3, 1886,302; (12) 464 6,1882,358,363; (13) 
761 4 ,1872-73, 161 ; (14) 286 222f; ( IS) 564 6 1; 
(16)464 9, 1888, 19. 

ANDEN ANVENDELSE 

En skolemester i Bjergby (Vendsyssel) gik ofte til 
mosen for at fange hugorme, som han trak på en 
snor og ha:ngte indvendig på sin frakke. Når folk 
spurgte, hvad der daskede, svarede han, at det var 
små ål. Han kogte fedt af ormene til at gere kun
ster med og spiste dem som ål (I). 
»Slangeta:mmeren« Per Nibe, der i J 830'erne le
vede i det 0stlige Vendsyssel , fangede hugorme og 
spiste dem stegte, de st0rste og fedeste regede han 
(2). Kra: Man i Gudum (Himmerland) skar hove
det, halen og navlestykket fra , t0rrede resten i so
len og sagde, at det smagte lige så godt som spege
de ål (3). 

Det var i Jylland almindeligt at lregge et hugorme
skind eller en hugormeham i skuffer med uldent 
t0j og mellem kistekla:derne for at va:rne dem 
mod m0l (4). Ved et h0stgilde på S0derupholm 
kom man til at snakke om hugorme, og en mand 
sagde, at når der hang et hugormeskind i skabet 
gik der aldrig m0l i t0jet - hvortil en anden i sel
skabet bema:rkede: Det har du aldrig haft n0dig, 
for du havde aldrig mere end det sa:t t0j du brugte! 
(S). 

Lige va:gt hugorm og rugbred bra:ndes til et pul
ver, stres det i k0ernes drikkevand drreber det de 
vandkalve, som forgifter kva:get (1640; 6) (s. 333). 

Hugormens smukt brunstribede ham var i MJyl
land et yndet leget0j (7) og tjente som hyrdedren
genes piskesnert (8). 

LITTERATUR: {I) 286 196f; (2) 475 10, 1958,88; 

349 



I folkeeventyret »Den lille slange« kysser prinsessen 
slangen, som derefier forvandler sig til en skon prins. 
Tegning af Niels Skovgaard i Axel Olrik: Danske Sagn 
og rEventyr, 1913-29. 
O verfor: Vignet i lngvor Bondesen: rEventyrets Dyrever
den, 1887. 

(3) 464g 2 ,209; (4) 464f3.2 ,60f; 794 8,1887,143; 
464 6,266 og 9,52 ; 436c 62; 489 15; 160 1906/23: 
1685; (5) 160 1906/23: 265 1 (1934); (6) 464/1.2 , 

117; 167 1936,61 ; (7) 599 30975 (Sunds s.); (8) 
599 19165 (Haderup s.). 

SPÅDOM, EVENTYR 
Sibylle spåede, at folk mod verdens ende går lige 
så spraglet kla:dt som hugorme (I). 

Bondedreng finder i marken en hugorm liggende 
på sin trnje. Ormen siger, at han skal sa:tte sig på 
dens hale, og han ba:res til tre slotte, hvor han 
skal gå ind og hilse fra Orm Karl Konges0n. På 
opfordring ska:rer han hugormen i tre stykker og 
kaster dem i en ba:k. Op af vandet stiger en prins, 
som var blevet forvandlet af en ond stedmoder (2). 
En konge vil se, hvor stor en lus kan blive. Den fe
des nogle år til den ikke vokser mere, slagtes og 
skindet la:gges frem på slottet. Den, som ga:tter, 
hvor skindet slammer fra, far prinsessen og det 
halve kongerige. Ingen ga:tter rigtigt. Da kommer 
en hugorm ind, ser skindet og udbryder: »Er du 
der, du luseba:lg!« Prinsessen må folge ormen gen-
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nem en skov, hvor den sover i hendes sk0d. Så si
ger den, at hun skal ska:re dens hoved af ved det 
tredje led fra nakkebenet og sa:tte det bagla:ns på 
igen. Hun adlyder, og ormen forvandles til en 
prins (3). 
En bra:ndehugger finder en hugorm siddende 
fastklemt i et tra:. Den beder ham hja:lpe sig, og 
manden siger »så g0r du mig fortra:d«. Nej, der vil 
ikke ske ham noget. Men straks ormen er fri farer 
den på manden for at stikke ham. »Du er et 
skarn«, siger manden, »som l0nner godt med 
ondt«. »Ja«, svarer ormen, »men sådan er det her 
i verden, alle gode gerninger l0nnes i Ide«. Det be
na:gter manden. Ormen slipper ham ikke mens de 
går gennem skoven. En gammel krikke sp0rges, 
hvordan gode gerninger l0nnes. »De bliver ilde 
l0nnet. Nu har jeg tjent min herre tro i tyve år, bä
ret ham på min ryg, o.s.v. , nu er jeg gammel og 
svag, må hver dag trrekke m0llen og far kun fo
den«. »Der h0rer du«, siger ormen, »og nu stikker 
jeg dig«. Så kommer Mikkel Rrev listende og ser 
at manden er i en slem knibe. De sp0rger også 
ham, og manden hvisker: »Sig, at de l0nnes godt, 
så far du to fede ga:s«. Rreven svarer sådan og bi
der ormen i nakken, så den falder på jorden. In
den den d0r siger den: »Gode gerninger l0nnes 
ilde. Jeg skånede mandens liv og far selv stjålet li
vet«. Manden lover at komme med ga:ssene. 
Derhjemme lregger hans kone to bidske hunde i 
en srek. » Tak«, siger rreven, »så var det dog ingen 
l0gn, at gode gerninger skal godt bel0nnes«. Men 
da han åbner srekken farer hundene ud og reder 
ham (4); sml. snog s. 335. 

LITTERATUR: (1) 160 1906/23: 1035; (2) 436b 

1, 50,55; (3) 794 12,1889, 120f; (4)283/187-89. 

ORDSPROG, TALEMÅDER 
Va'r dig, der ligger en orm i grresset (al man ikke 
bliver overlistet) (Peder Syv 1682; I). 
Der er tolv mesterlige stykker i en hugorm (2); 
hugorme er tre til parret (3). Va:re så levende som 
en hugorm på en tallerken (4). 
Huggenak blev brugt som spotord til mennesker 
og (oftest) livl0se ting, f.eks. »sikken en hugge
nak!« om et uhensigtsma:ssigt redskab (SFyn; 5). 
Hugorm = en snaps, dram (6). 

LITTERATUR: ( I) iflg. 561 1,246; (2) 464/1 , 139; 

(3) 534b 136; (4) 464c 123; (5) 794 8,107; (6) 659 

8,595; 76c 96. 

PROSA OG POESI 
Af den gamle gravhvrelvings sandgemte dyb lod 
det ene mutfja:sede, ska:llede hoved sig tungespil-
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