
(14). For hovedpine gnides pande og tindinger 
med saft presset afkrebs (7a). 
Kreatur bidt af gal hund indgives brrendt og 
pulveriseret krebs (o. 1700; 15); knuste krebs0jne 
indgives hest, som ikke kan urinere (16). Ti-tolv 
krebs0jne og harefedt bindes på hestes skudsår for 
at trrekke kuglen ud (1703 ; I 7). Krebs0jne nrevnt 
blandt midler mod hestens engbrystighed, ind
voldsorm og blodige urin, levende krebs i råd for 
dens forsnrevrede hov; »brune krebs, der ikke er 
kogt«, st0des i morter og indgives hest med »an
brrendt tunge og lever« (1700-t; 18). 

En d0d krebs anbragt i muldvarpes gange fördri
ver dem (1803 ; 19). 

LITTERATUR: (I) 940b 51 ; 919 103; 160 1906/ 
23: 294; (2) 74 318; (3) 251 I 85; (4) 927a I 40; 943 

4, 19 I 6,534; 175 54; 464p I 54,309; (5) 464p 3 I I; 
(6) 847c 95; 436c 139; (7) 464p 125; (7a) 927a 149; 
(8) 940 228 ; (9) 889 1/8 I 923 ; (I 0) 940 179,206; 
(Il) 943 4,1916,530; (12) 940 78; 73 42,97,106; 
(13) 296g 2,192; (14) 815 3,1946,239f,415; 450 56; 
(15) 167 1935,42 sml. 43 ; (16) 167 1936,77; (17) 
74 12; (18) 74 59 ,62,74,8lf,107; (19) 43 2,1803, 
460. 

TALEMÅDER M .M . 

Ulykke g0r tit fagre folk som hedt vand krebsen 
(den kogte krebs er smukt rnd); han går krebse
gang, tilbage som [når] h0nen skraber; Irere kreb
sen at gå ligefrem (alle Peder Syv I 682); gå 
krebsegang d.v.s. baglrens, tilbage (o. 1700ff; I); 
vrere så rnd i hovedet som en kogt krebs. 

På et kalkmaleri af skabelsen o. 1480 i Fanefjord 
kirke M0n ses bl.a. krebs og krabbe (2). 

En »krebs«, der Sankt Hans nat flyver omkring, 
kan påfäre mennesker krreft, man må ikke lade t0j 
hrenge ude, så krebsen kan srette sig på det og så
ledes overfäre sygdommen; visse urter stikkes som 
beskyttelse op over d0re og vinduer (Slesvig-Hol
sten; 3). 

PROSA 
I hvert af hullerne [i Karup å] et b0rstet hoved, 
hvert med to kvarterlange fälehorn, der fimrer op 
og ned. Det er krebsene, der står i deres udgangs
d0r og nyder tilvrerelsen som en krovrert, der står 
og ryger sin pibe, mens han misser mod solen. 
Hvis du venter lidt, kan du se krebsefar kravle 
helt frem af d0ren og gå på togt hen over den sole
de bund, idet han stadig visker overskregget. Han 
måler bunden forsigtigt op ligesom han s0gte efter 

noget, han har tabt, da han sidst var ude, men 
prnv at stikke en finger til ham, d. v .s. ikke til hans 
klo, for den kan bringe den strerkeste mand til at 
vrrele, men til et af hans fälehorn, så klapper han 
sig et par gange i enden, og pludselig er han i en 
h0j bue rutchet baglrens en hel alen. Han er en 
snurrig faks; han er nysgerrig og kommer nok 
igen, og så skal du vrere gesvindt og gribe ham 
midt om livet - så har du ham! De svrere kl0er 
krabber omkring, langt ud til siderne, men han 
kan ikke ta fat i din hånd, hvis du ikke er en klod
rian . Han far 0jne, der strutter om kap med fäle
hornene, når han hales op af vandet og du lregger 
ham ned i grresset, men pas godt på ham, for end
sk0nt han tilsyneladende ser med bagen og altid 
går baglrens, vil han i l0bet af et nu have fundet 
åen igen. En srer fyr er krebsen. F0dder og ben, 
små og store, har den oppe og nede. Den minder 
en om den slags knive, der har et utal af blade og 
proptrrekkere, pibekradsere og neglerensere ... 
Man synes ligefrem dyret g0r sig selv komisk med 
alt det un0dvendige t0jeri, som den kravler bag
lrens afsted med for ligesom at vrerge sig mod en 
usynlig fjende Jeppe Aakjar (4). 
Orla Bundgaard Povlsen, Flammekrebsen (5). 

LITTERATUR: (I) 659 11,330; (2) 767 216; (3) 
564 60; (4) 937p 134f; (5) 697h 44f. 

Krabber, Brachyura 

Tibenede krebs med bredt og fladt skjold og to 
klosakse. 
Der förekommer 22 arter i vor fauna. Mest alm. 
er den af badegrester frygtede brunlige eller 
grnnne, nrermest femkantede STRANDKRABBE, 
Carcinus maenas. SANDKRABBEN, Hyas araneus, 
bliver ca. 10 cm og er ofte bevokset med alger. 
Alm. mellem tangplanter og camoufleret på 
samme måde lever ST ANKELBENSKRABBEN ' 
Macropodia rostrata, med !ange tynde ben på en 
lille krop. SV0MMEKRABBEN, Macropipus depu
rator, har flade förled, der bruges som årer. På dy
bere vand lever vor st0rste art, den 30 cm brede 
rndbrune TASKEKRABBE, Cancer pagurus, med 
blåsorte klosakse, kroppen minder om en gam
meldags patrontaske. 
- Danmarks Dyreverden 3, 168-78. 
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Krabbe er frellesgermansk: gammeldansk crabbre, 
oldnordisk krabbi, h0rer til et norsk dialektord 
krabbe 'krybe, krav le mens man hager sig fast' (I). 
Som persontilnavn siden 1200-t; otte adelsslregter 
har krabbe(r) i seg! og våben, således Michael 
Krabbe i Jylland o. 1350 (2); indgår i stednavnet 
Krabbelung 1787 Hundtofte SFyn (3). 
Hevring o. 1700 (4), skcerekrabbe Sundeved og 
kravvike SJylland (5), »havkrabbe«: havkat Bro
ager (6); stor krabbe med store kl0er: klolus, k/0-

verlus Hornbrek, Gilleleje (7), kl0ver = blreretang. 
T ASKEKRABBE o. I 700ff: s0edderkop, en grå ta
skekrabbe kaldes vcegter fordi den advarer mod 
rovfugle (1835; 8), garnkrabbe o. 1870; Vendsys
sel, fanges i flyndergarn (9), skcerkrabbe S0nder
jylland (I 0), krabtaske Lynres (7). 
STANKELBENSKRABBE 1855ff: låddenkrabbe, ed

derkop; sand- og strandkrabbe: gråkrabbe; sv0m
mekrabbe: j[yvekrabbe; anden slags krabbe: 
korskrabbe - alle Vendsyssel (11 ), sandkrabbe: 

skcerlus (skrer = saks) og snyltekrebs Struer o. 
1900 (12). 
Frernerne: krabbi, isrer om strandkrabbe; sand
krabbe: lusakrabbi; Grnnland: arksegiak (1780), 
agssagiak, agssagiarssuk, saattuak. 

LITTERATUR: (I) 626 204; (2) 363 2.1,603-05; 
2 140; (3) 156 15,124; (4) 434 2,230; (5)212c 2,292, 
tb. 338; (6) 212c tb. 204; (7) 388; 233 1944,66; (8) 
166 2,416; (9) 864 l,1886, l l I ; (10) 571 507; (11) 
212c 1,424 og 2,277; 202c I, 146,188,275; (12) 212c 

1,424 og 2,277 ; 202c 1,146,188,275; (12) 212c 3, 
278,444. 

FISKERI, B0RNELEG 
I slutningen af 1500-t blev krebs oftest nydt til 01, 
folk gik omkring på vrertshusene og falb0d dem 
(I). 
Krabber bider undertiden på kroge, men de kastes 
tilbage i havet, da fiskerne ikke spiser dem (Thy 

Detfre//esgermanske ord krabbe indgår i mange slregts- og stednavne. Maleri af herregården Krabbesho/m ved vin
tertide af Chr. Dalsgaard. Statens Museum for Kunst. 
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I 802 ; 2). Ved Reers0 kunne man i oktober-no
vember få flere t0nder krabber i åleruserne, og i 
Hjarbrek fjord gik om sommeren t0ndevis af krab
ber i rejeruser (3). Der blev altid fanget mange 
krabber sammen med hummerne. Manden, der 
var lejet til at stå ved spillet for sammen med et 
medlem af besretningen at hale båden på land, fik 
krabbekl0erne som betaling (L0nstrup). Fiskerne 
hadede taskekrabberne og trådte dem itu på drek
ket eller smadrede dem mod l0nningen (Lres0; 4): 
»Det lede kryb, der kostede fiskerne så mange 
rergrelser. Satan, hvislede de på havet, når der sad 
sådan en på krogen i stedet for torsk og kuller, 
og så kvasede de dem mod essingen« (5). 
Krabberne var mange steder i landet saltvands
fiskeriets skadedyr, som beskadigede ruser, skar 
nedgarnene itu, klemte fangsten ihjel og 0delagde 
rejefiskeriet; en fisker i Bogense anslår o. 1910 sit 
ärlige tab som folge af krabber til 4 .000 kroner 
(6). 0 . 1900 samlede fiskere de små grnnne 
strandkrabber til agn (7). 
Taskekrabber fanges med hummertejn (s. 150), 
hos os spises kun indholdet af klosaksene. 

På de krabber, der blev renset af garnene, stak 
b0rn benenes yderste led omvendt ind, så dyrene 
mistede deres ben ( 1800-t; 8). Med en tråd bundet 
om en af kl0erne var krabber b0rns »k0er« t0jret 
på grresplrenen (Bj0rn0 o. 1900; 9). 
En frernsk b0rnevise begynder: Ro ud på en krab
beskal ( I 0). 

LITTERATUR: (I) 869 5,63 ; (2) 936 46; (3) 759 

18; (4) 202d 2, l 64f; 202c 2, 197; (5) 202b 51; (6) 
759 l 7f; (7) i 54 92 ; (8) 599 32233 (Kbh.); (9) 599 

29369 ; (I 0) 25 1849-51 ,312. 

LEGEMIDLER 
Christiern Pedersens lregebog 1533: afkog af små 
krabber blandet med sukker og safran drikkes 
mod lungesot (20b); knuste krabber eller krabber 
brrendt til aske og blandet med honning lregges på 
bensår (54b), asken af små krabber drysses på byl
der i anus (77a). 
Ti-tolv krabber eller krabbe0jne og harefedt lreg
ges på hestens skudsår, »så drages kuglen ud« 
( 1703). 

LITTERATUR: 74 112 (fra tysk). 

T ALEMÅDER ETC. 

Som de gamle krabber kryber for , så vi! de unge 
folge efter d.v .s. b0rn folger forreldrenes eksempel 
(1820; I). Der er forskel på krabber, somme bider 
og somme napper (S0nderjylland, SJylland; 2); re 

»Krabbe« fremstillet af trrR og sten og fun gerende som 
anker. 

pore [rejerne] de knore [knurrer] og krabber de 
napper (Åbenrå; 3). Han går på siden ligesom en 
skrerekrabbe (Burka! S0nderjylland; 4). 
Den s0syge fodrer krabberne, giver krabberne 
mad (o . 1700/T; 5). Landkrabbe 1859/T er s0.folks 
nedsrettende 0genavn til ikke-s0folk, også hånsord 
om landsoldat og bonde (6). 
Krabbe = en ringe eller umedg0rlig person, en 
hest (o. 1700/T; 7); arrig kvinde (8); i overfort be
tydning hvad der omslutter eller fastholder noget: 
et anker (o. 1700), stor sten i strop eller b0jle til 
förankring af fiskegarn ; opstandere omkring 
redelsten i ring, også kaldt krabbefatning (9). 

LITTERATUR: (I) 903 3.2,286 ; (2) 459b 83 ; 837 

17, 1941 , 109; (3) 212c 2,283; (4) 459b 53 ; (5) 76 

I 23 ; 659 11 ,223 ; (6) 659 l 2,293f; 212c 2,375 ; (7) 
659 11 ,228 ; (8) 23 96; (9) 659 l I ,223f; 203 188. 

PROSA OG POESI 

Strandkrabberne er »det lave vands gadedrenge« 
lngvald Lieberkind (I). Sidelrens krav ler de på de
res klove, sidelrens krav ler de ind, ud og ind, side
lrens krav ler hrerskarer af disse ondskabsfulde fyre 
A. C. Andersen (2); krabber med kutTerter og b0rn 
i kl0erne ilede sidelrens gennem gangen Knud 

Sonderby (3). 
En grå skygge futter over bunden med små totter 
sandskyer efter sig, som var det en tanks Arne 

Espegaard (4); skyggernes krabber flygtede side
lrens bort når dagen nrermede sig Ole Sarvig (5). 
Bevregelsen sidelrens har noget fintende og bereg
nende, som bibringer forestillingen om en egen 
skruet karakter, ikke aldeles ukendt heller hos 
visse mennesker, der krabber sig sidelrens frem , et 
udtryk for skyhed og selvudslettelse, som man al
ligevel skal tage sig i agt for Johannes V. Jensen 

(6). 
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Den er som selve den ramme, usentimentale livs
vilje, der med panser og kl0er gerne havde klemt 
alt liv ud af jordkloden, om blot Gud havde trenkt 
den lidt st0rre. Når man ser dens hvidnede rester, 
der endnu lrenge efter d0den ligner en giftig pro
test, f0ler man sig overbevist om, at den ikke h0-
rer til dem, der omvender sig på det sidste Jacob 
Paludan (7). 
Bl0d-fed og fin makrel og krabber harniskklredte 
Thomas Kingo 1675 (8). 
Det er de snurrigste fyre, · som nogen i verden vit 
se: · fortil et uhyrehoved • prydet med pandehorn 
tre · • bagtil en nydelig hale, • leddet, tynd, gra
ci0s, · rnres blot sv0mmeviften · farer de bort 
som en pil. · · 0jnene stander i rader · på det let
sindige kryb , • så de på en gang kan skue • him
lens og havets dyb Vilhelm Bergs0e (9). En krabbe 
render rask afsted · på skreve rasleben Erik Ber
telsen ( I 0). 
Vilhelm Bergs0e, Havkrabberne (11). 

LITTERATUR: (I) 143b 90; (2) 9b 30; (3) 666 47; 
(4) 202b 52; (5) 765c 12; (6) 401x 136f; (7) 665b 
14; (8) 441b upag.; (9) 50e 121; (10) 56e 41; (11) 
50e 121-26. 

Snegle, Gastropoda 

Landets mest alm. snegle er HA VESNEGL, Cepcea 

hortensis, som ofte lever i skove, den meget lig
nende LANDSNEGL , Cepcea nemoralis, samt de 
små brunlige AGERSNEGLE , Agriolimax, der som 
planteredende kan g0re skade på marker og i ha
ver; sidstnrevnte har ligesom den I 0-12 cm sorte 
SKOVSNEGL, Arian ater, ingen skal. VINBJERG
SNEGLEN, Helix pomatia, lever .i et nresten kugle
rundt, brunligt til grågult »hus«. KONK- eller 
TROMPETSNEGLEN, Buccinum undatum, er alm. 
i de danske farvande, dens 10-14 cm gulgrå, tyk
vreggede skal har smukke m0nstre med b0lgefor
mede ribber. Vor st0rste snegl er R0DKONK, Nep
tunea antiqua, hvis 15-20 cm redlige skal er mere 
glat og slank. 
- Danmarks Dyreverden 3; 18 5 tT. 

Snegl, gammeldansk ( o. 1300) snigel, snreghrel, 
reldre nydansk snekke, oldnord. snigill; fra ger
mansk sneq 'krybe', beslregtet med ordene snog og 
snekke (I). Indgår i stednavnene Snekkested (nu 
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Sniksted) l 773ff Skelde S0nderjylland, Snekke
mose l 774ff 11:rn, Snekkeroj l 782ff Skelde S0n
derjylland, måske i Sneglerup o. 13 70ff Holbrek a. 
(2). 
Konk, kong, konksnegl I 776ff af latin concha 
'musling' jf. konkylie o. l 700ff (konkyne) af latin 
conchylium (3). 
Hårdkong (rndkonk) Hirtshals 1878, NSjrellands 
kyster (4), Vendsyssel: kongesnegl, konkel, kru

le(r), kryle, krygle, kr0ngle, kyllekok, tyr, vinkel 

(5), kong, med eremitkrebs krybekong NSjrelland 
(6), krybekong også lille barn krybende på gulvet; 
kokkehorn A:rn (7), kruge og sugekot Nyminde
gab 1861 (7a). 
S0horn 1700-t, hav0re 180 I, trompetsnegl I 8 79ff 
(8); hun- og hanvinkle om hhv. konksnegl og rnd
konk Hirtshals 1878 (4). 
Konksneglens tomme reggehylstre drevet i land på 
vestkysten: hakkebcelge, -bi/de, certebcelge, 

-kvaste,fadklude, oldemorsfadklude o. 1880; (9). 
Agersnegl: g0lping og vubbe(r) I 806 ( I 0), g0lping 

Falster o. 1840 (11 ), gråk0~ping Lolland (12), 
fedtkylling 0M0n (13). 
Skovsnegl: stud, sort stud Fyn (14), skovstud 
SSjrelland (7) er langsom og har to (f0le)horn; tor

densnegl VLolland ( 15), se nedenfor. 
Landsnegl med mange farver: snegleh0ne Odsher
red (7). 

Sneglehus: kinkhorn, reldre nydansk d.s. (20) efter 
anvendelsen mod kighoste (s. 159), vinkel Skagen 
1787 (21), krukke 1700-t og havkrukke o. 1830 
(22), han- og hunkruler for hhv. rndkonk og 
konksnegl Hirtshals o. 1880 (4); skriffenskal Hads 
h. 1890'erne (23), man kunne skrive med skallen; 
lallie{r) Harbo0re (24), krukke og krusekande 
Thy o. 1900 (25), hvinkeling Sams0 o. 1880 (26), 
konghus og et sort sneglehus: grydeskraber Gille
leje (27) efter anvendelsen; som b0rns leget0j (sml. 
s. 160): ko (k0er) SV Jylland (28), puskalv Fan0, 
kovikke 'lille ko' Esbjerg, R0m0, bossekrukke 
(bos = ko) Esbjerg (29), kajfekande Vendsyssel 
(30), putte (krelenavn til h0ne) Sams0 o. 1890 
(31 ). 
Fra troperne hjembragt skal af porcelrenssnegl, 
srerlig Cyprina moneta: snogepande o. 1700ff; 
Jylland, Lres0, Bornholm, skallens form kan 
minde om et slangehoved (32). 
Frernerne: snigil (isrer sort snegl), konksnegl: gag

ga (også om lrederst0vle med trrebund); konk
snegl, rndkonk: kuingur o. 1880-1900, kuvingur; 
regkapslen: lcettusoppur 'let svamp', marsoppur 
'havsvamp' (33); Grnnland: siuterok til siut '0re', 
kaattungiak, ukavkan (0Grnnland), vingesnegl: 
tullu kaussak, tulluk 's0ravn' (34). 
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