
Cyprianus. 
 

 

 

Opslag: Side 043 af 175. 

At fordrive blegsot hos unge Fruentimmere. 

Patienten maa før Solens opgang gaae ud i det frie stikke en Græstørv ud og lade hendes Vand i Hullet og 

sætte Græstørven forkeert ned igjen saa ad hun fra dette Øieblik af hjælpes. 

 

Opslag: Side 071 af 175 

For Vorter. 

Tag et haar Ebel og skjær det i 2 stykker gni med det indre Vorten Dygtig at den kan bløde bind der efter 

Ebelet sammen med en tynd Snor og grav det ned under Tagdryppet eller kast det i en Søe ligesom Ebelet 

Raadne saa bortsvinde Vorterne. 

 

Opslag: Side 103 af 175 

For Næsebløde. 

Tag først Svinemøg lugt dertil eller bomuld dypet i sort Blæk og stoppet i Næsehullerne det hjælper. 

 

Opslag:  side 105 af 175 

For Troldom. 

Tag ren Byg Brød som er bagt en Fredag Morgen bær det paa din Krop 

 

Opslag: side 108 af 175 

For god Hukommelse  

 Tag en Graishoppe læg i Øl og det drik saa fastendes. 

 

Opslag: side 109 af 175 

At faa folk til at Dandse. 

Tag et lys og sæt det i Hare Blod i 3 Dage og Nætter tag det saa op igjen og sæt det i Vinduet mod Solen at 

tørre naar dette Lys Brænder Dandse da alle. 

 

Opslag: Side 111 af 175 

For Gigt. 

Smør med en Fæder i Alle Lede 

Galbernum Spiretus, Kampher Spiretus  

Gabanum 

 

http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=43
http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=71
http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=103
http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=105
http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=108
file:///C:/Users/Leif/Documents/Kriminalhistorier/www/109/kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php%3fnr=109
http://kriminalhistorie.dk/109_cyprianus/vis_side.php?nr=111
http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Galbanum&prev=/search%3Fq%3DGalbanum%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Ddiw%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:da:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1920%26bih%3D946


Opslag. 139 af 175 

Mod tandpine. 

Alt Værk og den Ormestik og Addyd skal bortdrives fra N. N.s Tænder ligesom ved Herre Kristus blev 

unfangen i sin Moders Skjød af den Helligaand i navnet Gud Fader + Guds Søn + Gud den Helligaand + Amen 

 

 

 

 

Opslag: 150 af 175 

Samme på opslag: 117 af 175 

Cyprianus. 

Beskriver at der kan gjøres 6 Kunster under Snogebraad 

Den Første: 

Tag en Snogebraad og læg den under din Tunge og give en Pige et Køs da skal hun ikke forlade dig. 

Den Anden: 

Tag en Snogebraad og læg  i din Haand og rør ved en Piges forklæde naar hun Vasker da skal hun tage sine 

Klæde og løbe efter dig. 

Den Tredie: 

Tage en Snogebraad og læg i Pigernes Seng da skal der blive saa stor en Udlykke imellem dem at de aldrig 

kan eenes meere. 

Den Fjerde: 

Tag en Snogebraad i en Piges lom da skal hun ikke stille sig inden hun faar Mand. 

Den Femte: 

Tage en Snogebraad og læg den under din Venstre Armhule i 3 Dage hvilken Pige du rører med den kan ikke 

forlade dig 

Den Sjette: 

Tag en Snogebraad og læg i din Høire Haand naar du vil Spille Kort da skal du aldrig Tabe. 
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