udenfor ej eksisterer C. E . Hamle (28).
Jeg leder blandt opskyl af pjaltet tang • påny efter
sneglehuse. · Jeg ved, at dybt i en perlemorstragt •
kan hensvundne tider bruse Erik Bertelsen (29);
havsnekkens perlemors-tjrellede kuppel • gemmer
på b0lgernes kog Karl Gjellerup (30); i en konkskal åbner en glemt horisont for et sus · af sin
brrending Per H ojholt (31 ). Havet i mit indre toner · med en konkas genfrerdsklang Sophus Michaelis (32). Lreg tret dit 0re til den, h0r, o h0r: •
det mumier vagt som bag en skumrings sl0r. • Det
toner ... toner .. . som et sagte syd. · Det er ej
smerte ... og det er ej fryd. · Det er en lang, en k0lig hvilens lyd Christian Rimestad (33); det solskinsstukne hav konkyljekoger Johannes V. Jensen (34). Jeg h0rer kun drempet hver b0lges fald, ·
for himlen er mregtig - en perlemorsskal, · en
vreldig konkylie med hvrelvet låg, · og larmen er
kun konkyliekog Kai Flor (34a); det kimer i din
agers korn, · konkyliehorn · om dine kyster lyde
L. C. Nielsen ( 1906).
Sommernatten slår ned i vores 0rers · små kogende sneglehuse Robert Corydon (35).
Vi går ved havet · vi finder i strandkanten ·
sandblrest og skrnbeligt rent · et klenodie • man
bernrer · fingerspidsforsigtigt · en spinkel konkylie · der passer til 0ret · men det er ikke havet • vi
h0rer · det er ikke hinanden · vi finder Klavs
Bondebjerg (36).
H. C. Andersen, Sneglen og Rosenhrekken ( 1862);
Holger Drachmann, Konkylje (37); K. L. Kristensen, Sneglefart (38); Harald H. Lund, Snegle (39),
En l0jerlig snegl (40), Sneglen og bilen (41), Rosen
og sneglen (42); Louis Levy, Ved sneglehusets d0r
(43); Christian Rimestad, Konkylien (44); Chr.
Winther, Til en snegl (45).
Poul Helveg Jespersen, Sneglen i digtning, tale og
folketro (46).
LITTERATUR: (I) 720 225; (2) 402b 58; (3) 695b
45; (4) 222f45f; (5) 228b 32; (6) 324c 73; (7) 300d
22; (8) 222) I 16; (9) 405 117 sml. 271; (JO) 42 164;
(11) 300h 58; (12) 910d 257f; (12a) 531 74; (13)
641g 171 sml. 176; (14) 56b 40f; (15) 15b 50; (15a)
110 upag.; (16) 7820 upag.; (17) 537b 14; (18) 514
14; (19) 753q 12f; (20) 360/ 108; (21) 12 28; (22)
189 37; (23) 537c 55; (24) 697/20; (25) 906 14; (26)
88 61; (27) 128 30; (28) 291 37; (29) 56k 5; (30)
274d 30; (31) 379b 29; (32) 568/15; (33) 733 17;
(34) 40lu 28; (34a) 223b 72; (35) 139d 12; (36) 77b
75; (37) 184d 24 7f sml. 20 I f; (38) 467g 77-79; (39)
537q 36; (40) 537g 55-58; (41) 537m upag.; (42)
537c 74; (43) 515 26; (44) 733 I 7f; (45) 912/ I 7f;
(46) 170 1938,147-64.

Mo/boesters. BIOFOTO/ Ebbe Sunesen.

Muslinger, Bivalvia
Små bl0ddyr omgivet afto kalkskaller, der drejer i
et hrengsel. Af vore ca. I 00 arter lever de tyve i
ferskvand.
BLAMUSLING, Mytilus edulis, de aflange, blåsorte,
i den ene ende tilspidsede skaller har perlemorsglans på indersiden; meget alm. ved alle kyster.
SANDMUSLING, Mya arenaria, med gullige skaller ligger den nedgravet i vådt strandsand.
1-1.JERTEMUSLING, Cardium edula, de korte hvide
skaller med vifteformede riller og b0lget rand
danner sammenhrengende et hjerte.
KAMMUSLING, Pecten, på skalleme breder dybe
riller sig fra spidsen ud mod en b0lget rand.
DAMMUSLING, Anodonta, grnnlige skaller, alm. i
s0er og åer.
VENUSMUSLING, tre arter i danske farvande: hos
Venus gallina har skallen oml0bende ringe og
rndbrune V-formede striber, alm. i Nords0en og
Kattegat; Venus ovata, hvis små stråleformede
ribber ligner hjertemuslingens, er nogle steder meget alm.; Venus fasciata i det nordlige Kattegat
har på skalleme brede, bladagtige folder fra midten og udefter.
MOLB00STERS, Cyprina islandica, de meget
tykke skaller er brune, hos reldre dyr nresten sorte,
lever i de fleste af vore farvande; navnet nedsrettende i forhold til den rigtige 0sters.
0sTERS0MUSLING, Macoma ba/tica, på lavt vand
langs alle kyster, i 0sters0en også på dybt vand,
skalleme er hvide, gule eller lysernde.
KNIVMUSLING, Ensis ensis med !ange smalle,
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Pladsen foran Kebenhavns Rådhus bliver i folkemunde kaldt Mus/ingeskal/en. Foto af Carl Stender. Del kg/.
Biblio1ek.

knivbladformede skaller er alm. i Nords0en,
Kattegat og den nordlige del af Brelthavet.
HAMPEFR0(musling), Corbula gibba, lever navnlig i Lim- og Isefjorden , de små lysernde skaller
ligner i formen hampens frn, sml. nedenfor.
- Danmarks Dyreverden 3, 229tf.

Musting, reldre nydansk muskel, mussel, muskling, bornholmsk mosla, mosling; länt fra tysk
(oldh0jtysk muscula) og omdannet af muskel , ve!
med relation til reldre nydansk musling, mysling
'museunge' (I); musselmalet porcelren fordi det er
m0nstret som en riflet muslingskal eller malet
med en musselfarve, blå kobalt (la).
I stednavnet Musselh0j I 662ff (1922 Muslingh0j)
Skodsb0l S0nderjylland; Moselgrund I 697ff nord0st for Sams0, hvor der blev fisket mange store
muslinger til agn (2).
Skal.fisk kendt siden olddansk (800-1100), oldnord. skelfiskr (3), skal.fisk Lres0 (4). Indgår i bynavnet Skrelsk0r o. l 200ff (Skirelfisk0r, Skelfisk0r), ske!= 'skal', 0r = 'gruset strandbred':
»Navnet Schielfisk-0re har staden fordum fäet af
Schiel-Fisk, som i forrige tider her [mellem noret
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og fjorden] skal have vreret prregtige, overfl0dige
[talrige], store og velsmagende; Frederik Il befalede 1562 at Ievere en t0nde af Skrelsk0rs skrelfisk
eller muslinger til k0kkenet i Kors0r, hvor der nogen tid blev holdt hoflejr. De må da endnu have
vreret meget gode, men nu om stunder tror jeg
ikke at de findes mindre i hele Danmark, så de
snart ikke er vrerd at koge eller g0re sig umage
med, dog hvor små de end er må man tilstå, at de
har deres egen smag fremfor andre, men det er
sikkert nok, at de kun er meget små« (1759; 5).
Endvidere i stednavnet Skrelfiskegrunden I 834fT
mellem Fyn og Tåsinge (6), Skrelbo l 724ff R0m0
og Skrelbanke l 775ffH0jrup s. S0nderjylland (7).
Skalkude o. 1700 (8), skalkutte Fyn 1831 ff (8a),
om efterleddet se nedenfor; ske/le S0nderjylland
(9).
BLAMUSLING: blåstak o. 1700 (10), skal Hirsholm o. 1880 (11 ), skal.fisk Man0 ( 12), hestemusling (13), forleddet betegner det store, grove jf.
hest Hundested om en srerlig stor blåmusling, der
kunne bide fiskeliner over (14); Vejlepalemusling
( 15), se nedenfor;fattigmands0sters ( 16).
SANDMUSLING: pik (peg) VSjrelland (27).

HlERTE MU SLING: marieskad Randers o. 1900
( 18), Vendsyssel ( 17).
KAMM USLI NG : perle'1sters Grenå o. 1900 (18) jf.
s. 170; jo mjru fJsters ( 19), pandejern og '1S ters
Gilleleje ( 14), grfJnlandsk '1Sters ( 19a).
DAMMUSLING: kardåse Mors I 807ff (20) efter
skallernes reskeform ; andmusling 1828 (21) redes
af render jf. gåsemusling og svanemusling l 862ff
(22).
VENU SMUSLING: Kud(e)jis k, -musling 0 . 1700
(23), kude Helnres 1743 (24), kude = vulva eller
cunnus: muslingen skal »stryges« (slang for samleje), Moth o. 1700 har desuden kuska! og kude-,
k ugoster (-0sters) (24); venusmusling I 803ff, af to
ford ybninger i skallen kaldes den ene vulva og
den anden anus (1800-t; 25).
MOLB00STERS I 9 l 3ff: kofisk Vendsyssel o. 1900
(26), gryde, grydeskal(le) Gilleleje efter formen
(26a).
KNIVM USLING : barberblad og penalhus Gilleleje
(27).
Spisula subtruncata: flynderskal Skagen (28), tjener fl yndere og navnlig rndspretter som fode.
Skallen: i stednavnene Skalbjerg I 295ff Odense
a., Skal0 I 330ff ved Lolland , Skals I 345ff 'nresset
med skaller' Viborg a . (29); en fordybning foran
K0benhavns rådhus kaldes Muslingskallen (30).
Skrib- skribben-, skrippen-, skri./fenskal Jylland
o. I 840ff (31) af skrip 'en skure, rille' (32) eller
fordi man kunne skrive med skallen (33), omtydet
til skrappeskål Vendsyssel (34).
Grydeskille Fan0, havskal og kokesskal Sams0 o.
1900 (35), blev brugt til reng0ring af gryder (s.
170), kokesskal måske af holl . kokhaan 'hjertemusling'; strandskal Langeland (36), hampejrfJ,
små lysernde skaller (Corbula) Brelterne, Limfjorden (36a).
Legende b0rns navne for muslingeskaller s. 170.
Muslingeskallen i Skrelsk0r kommunevåben bruges i byens segl I 608ff, men er reldre. Andre amtsog kommunevåbner med muslingeskaller:
Vejlby-Risskov o. I 925ff hentyder til beliggenheden ved havet; Randers I 960ff sigter til den lange
kystlinje; Herlufsholm 1961 ff fra Birgitte G0yes
våben, kostskolen blev 1565 stiftet af hende og
Herluf Trolle; Vejby-Tibirke l 963ff symboliserer
sommerens badeliv fra Asserbo til Tisvilde;
Brovst l 969ff for beliggenheden mellem hav og
fjord ; der var muslingeskaller i adelsslregten Rotfelds våben, som havde store besiddelser på egnen; Blåvandshuk I 974ff står for kommunens
kendte sandstrand; Rougs0 l 980ff, her findes
muslingeskaller nresten overalt, idet en stor del af

Sankt l bsskal/er i 8/åvandshu k kommunevåben.

Mus/inger i Bal/erup
kommunevåben.

agrene var drekket af hav. Sml. nedenfor (jakobsmusling). Vartegnet for St. Peders kirke i Nrestved
er en muslingeskal kronet af en opadvendt halvmåne (37).
Frernerne: blåmusling kraklingur l 800ff, dens
yngel kelvi; sandmusling: smirslingur (3 7a);
hjertemusling ripuskel o. I 780ff (38) h0rende til
ripurtur 'med oph0jede striber'; kammusling jakupsskel l 800ff, V'1rpuskel (39); molbo0sters kufiskur og skallen kusk el I 800ff (39); knivmusling
langfiskur (37a); Grnnland: uilok, siamarsautit;
blåmusling killiortont af killiorpok 'skraberedskab' ; sandmusling usursak af usuh 'penis'; manek; kammusling kissavaasak (40).
JAKOBSM USLING o. I 700ff, Pecten jacobaeus, en
sydeuropreisk art, der ikke förekommer i vor fauna; Sankt Ibs sk(J![jisk 1624 (41 ), lb = Jakob; dens
hvide, vifteformet riflede skal: ibsskal o. l 700ff,
jakobsskal 1770, den var sindbilledet på apostlen
Jakobs rejser i Middelhavet; han er de s0farendes

Sankt Ibsska/ fundet ved en
udgravning i Å rhus. Den
gamle By, Arhus.
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og - som Santiago - Spaniens nationale helgen, i
reldre kunst afbildes han ofte med denne muslingeskal i hånden. Pilgrimme til hans grav i Santiago de Compostela (NVSpanien) kaldte sig Jakobsbr0drene, de bar den på hatten, kappen eller tasken og bragte den med hjem. Forskellige steder i
Danmark er fra gravpladser fremdraget 22 ibsskaller, der blev medgivet de d0de til minde om
valfarten. Man har også fundet metalst0bte ibsskaller og på Prrest0 kirkegård en st0beform, endvidere er muslingeskallen afst0bt på danske kirkeklokker (42). Et kalkmaleri fra o. 1480 i Elmelunde kirke 0M0n viser hesteselet0j pyntet med muslingeskaller (42a).
lbsskal(ler) er 1200-1600-t reprresenteret i talrige
adelige seg! og våbner, således for slregterne Jernskreg, Baden, Rotfeld og G0ye (43), i 0ster Herreds våben (Bornholm) kendt fra 1584 (44), i
Ballerup-Mål0v kommunevåben 1937ff, hvor
sognekirkerne blev indviet til St. Ib.
LITTERATUR: (I) 626 258; 203 226; (la) 659
14,585; (2) 156 7,132; 277 112; (3) 659 19,1398;

212c 3,272 (ved Vejle fjord); (4) 202d 2,101,258;
(5) 190 7; (6) 277 260; (7) 156 5,93,361; (8) 434
3,757; (8a) 347 538; 388 (1821, o. 1900); (9) 178
1,1978,104; (10) 434 1,230; (11) 635 4,1878,207f;
(12) 466 125; (13) 659 8,62f; (14) 388; (15) 154
141; (16) 52 29112 1944; (17) 599 29461; 202c 3,
16; (18) 212c tb. 318; (19) 659 9,823; (19a) 692
19/7 1937; (20) 76g 85,205; 770 231 ; 340 1,1919,
105; (21) 204 355; (22) 659 12,1108; (23) 434 2,
651; 903 3.2,365; (24) 434 2,65lf,665; (25) 903
8,239; (26) 212c tb. 272; (26a) 233 1,1933,87; (27)
388; (28) 212c 1,187; (29) 156 9,118f og 11,113
sml. 122; (30) 867 1903,783-87; (31) 571 500; 903
6,1848,436; 212c 3,315 (hjertemusling); 388; (32)
53 7,49; (33) 946 32,1939,46; (34) 848 85; (35)
212c 1,496,574 og 2,252; (36) 276 3,238; (36a)
218 1,186; 388; (37) 921 l,497f; (37a) 929; (38)
828 69; (39) 500 164,929; (40) 736 2,1857,99f;
(41) 434 2,365; (42) 579 I 38, J 73; 903 3,1820,8;
659 9,45, 755; 912g 123,199; 474 13,3l8f; 2b 96;
236
8, I 3f; (42a)
767 212; (43) 678
2,14f,l7,27,33,42,44,47;
849b
36-39;
2
138, 142-44,367 ,376; (44) 849 43.

Mus/inger af alle arter blev fundet i store mamgder under udgravningerne afstenalderens kekkenmeddinger. Tril!snit
afden arka!ologiske kongres' udflugt til kekkenmeddingen ved Selager. Illustreret Tidende 5-9- J869.
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ASKERI OG KONSUM

I a:ldre stenalders k0kkenm0ddinger ligger store
ma:ngder hjerte- og blåmuslingeskaller, muslingerne må va:re indsamlet til fode (I), sml. s. 170.
Blåmus'iing tages på de fleste banker, S0nderborgs
og Åbenrås er den bedste; lregges i eddike og forsendes (1763 ; 2); Åbenrås »perlemuslinger« er bernmte for deres st0rrelse og smag; »på pa:le, som
er sat fast i bunden, sa:tter muslingerne sig fast og
yngler på en besynderlig måde« (1763 ; 3).
0 . 1900 blev produktionen af Åbenrå pa:lemuslinger drevet af et aktieselskab og af firmaet C.
Chr. Nielsen, deres st0rste aftager var 0strigUngarn. Såkaldte muslingetrreer, ca. 18 fod (5 .5
m), var pa:le af b0g med bark (muslingelarverne
sa:tter sig kun fast på trre med bark); de blev om
foråret rammet ned på lerede steder i fjordbunden
samt ma:rket med et årstal og »trukket« oktobermarts; man rev dem af pa:lene med en lille rive eller harke og samlede dem i et net. Af fjordens ca.
10.000 muslingetra:er blev en fjerdedel trukket
hvert tredje eller fjerde år (4).
I Vejle fjord er »fra Arilds tid« avlet muslinger på
pa:le, som tages op og rngtes hvert tredje år; fangsten la:gges i eddike og krydderier og sendes i små
t0nder til Århus, K0benhavn og andre byer ( 1859;
5). Her og i andre jyske fjorde gik man siden over
til at bruge ris eller grene sa:nket ned på bunden,
men produktionen solgtes stadig som »pa:lemuslinger«. »Når isen bryder op srettes unge tra:er,
hvis bark er t0r, ned i fjordbunden. I sommerens
l0b fa:ster de sv0mmende, unge muslinger sig på
gren ene .. . og vorder efter tre års fredelig va:kst
spiselige. Tra:erne hales op ... de brerer en byrde
af fra en til to t0nder muslinger« (Vejle fjord o.
1890; 6).
Vejle fjord varet af de få steder, hvor muslingerne
også blev »skrabet« på bunden. Fiskerne i Herlev
s.f. Roskilde skrabede om vinteren blåmuslinger
og solgte dem for to kroner pr. halve t0nde. Efter
et 0jebliks kogning åbnede skallerne sig, det rnde
k0d blev lagt i en lage og om sommeren spist som
brndpåla:g eller stegt på en pande og nydt til brunede kartofler; nogle spiste dem også rå (o. 1900;
7).

1936 blev der fisket blåmuslinger navnlig i Holba:k fjord og Limfjordens vestlige del, ialt godt
2.000 ton, 1940 26.000 t, 1942 31.000 t; nu andrager fangsten mellem I 0.000 og 20.000 t,
st0rsteparten kommer fra Limfjorden. Muslingerne sa:lges dels rå, dels forarbejdes de til konserves
og husdyrfoder.
To fiskeeksport0rer drev 1943-44 et blåmuslingekogeri i Esbjerg. Femten 2-6 t joller fangede muslingerne med et skrabetrawl i dybet mellem Hjer-

ting og Langli og fik 1h til I ton pr. time. Efter
kogning pillede et hold på 90- 100 kvinder muslingerne ud af skallerne, et andet hold fjernede
»ska:g« o.a. affald, hvorefter muslingerne let saltede og i små t0nder blev sendt til udlandet. Oliem0llen forarbejdede affaldet til g0dning (8).
Kammuslingen er blevet solgt til konsum under
navnet »jomfru0sters« (9).
Omkring århundredskiftet l0d på K0benhavns gader råbet: »Muslinger er her!« Der blev ikke tilfojet et »godt« som for rejernes vedkommende,
»thi der hedder det altid 'rejer er godt!', men det er
måske for rimets skyld, da godt rimer på pot«
( I 0). Indbyggerne sagde, at når man råbte med
muslinger på gaden kom der regn, man mente
nemlig, at muslinger kun kunne fanges i regnvejr
(1877; 11).
Man kan ikke se på muslinger, om de er dårlige.
»Det bedste er åbenbart at lade andre spise af
muslingerne forst, og hvis de ikke bliver syge er
der grund til at håbe, at man selv også kommer
godt fra det. Man må dog, om man 0nsker denne
måde anvendt, hellere eksperimentere med sine
fjender end med sine venner« (o. 1900; I 0).
LITTERATUR: (I) 551 80; 218 1,9; (2) 693b I ,
660; (3) 188 39; (4) 159 11, I 902 ,62f; (5) 805b 46;
(6) 261 1.2 ,368; (7) 226 1,1955 , 14; (8) 240 12 ,
1948-51,103-06; (9) 218 1,191 ; (10) 154 139f; (11)
436 217.
AGN

På Hirsholmene tog man med ha:nderne blåmuslinger på lavt vand og brugte dem som agn (o.
1880; I). Lystfiskere har anvendt blåmusling som
madding for hvilling (2).
Muslinger fra Limfjorden blev meget benyttet
som agn for kuller i Vendsyssel og på Lres0. Når
fiskerne ved 4-tiden var taget på havet begyndte
kvinderne at åbne muslinger med en kniv og
lregge »indmaden« i et d0rslag; når det var fyldt
kunne der va:re agn til 200 kroge. »Som dreng
skulle jeg pel ske! [pille skaller] for min far i skolens middagspause, der varede en time, og hvor
jeg l0b hjem for at spise. Det var med at få tygget i
en fart, for jeg skulle nå et d0rslag med top. Efter
skoletid pillede jeg ske! for en nabo mod betaling«
(L0kken 1907-10). Navnet ske! synes brugt udelukkende om importerede saltvandsmuslinger,
mens de hjemlige ferskvandsmuslinger hed skal.
De var hvide med hvidt k0d og brugtes som hvidagn, skallerne tjente som vejfyld (L0kken) (3).
Ferskvandsmuslinger var en god agn til pilkning.
Om foråret kom landma:nd fra Tornby og Vidstrup k0rende fra Liver å med tre til seks srekke
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