Den er som selve den ramme, usentimentale livsvilje, 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 protest, f0ler man sig overbevist om, at den ikke h0rer 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, graci0s, · rnres blot sv0mmeviften · farer de bort
som en pil. · · 0jnene stander i rader · på det letsindige kryb , • så de på en gang kan skue • himlens og havets dyb Vilhelm Bergs0e (9). En krabbe
render rask afsted · på skreve rasleben Erik Bertelsen ( I 0).
Vilhelm Bergs0e, Havkrabberne (11).
LITTERATUR: (I) 143b 90; (2) 9b 30; (3) 666 47;
(4) 202b 52; (5) 765c 12; (6) 401 x 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 lignende LANDSNEGL , Cepcea nemoralis, samt de
små brunlige AGERSNEGLE , Agriolimax, der som
planteredende kan g0re skade på marker og i haver; sidstnrevnte har ligesom den I 0-12 cm sorte
SKOVSNEGL, Arian ater, ingen skal. VINBJERGSNEGLEN, Helix pomatia, lever.i et nresten kuglerundt, brunligt til grågult »hus«. KONK- eller
TROMPETSNEGLEN, Buccinum undatum, er alm.
i de danske farvande, dens 10-14 cm gulgrå, tykvreggede skal har smukke m0nstre med b0lgeformede ribber. Vor st0rste snegl er R0DKONK, Neptunea 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 germansk sneq 'krybe', beslregtet med ordene snog og
snekke (I). Indgår i stednavnene Snekkested (nu
156

Sniksted) l 773ff Skelde S0nderjylland, Snekkemose l 774ff 11:rn, Snekkeroj l 782ff Skelde S0nderjylland, 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, krule(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 Nymindegab 1861 (7a).
S0horn 1700-t, hav0re 180 I, trompetsnegl I 8 79ff
(8); hun- og hanvinkle om hhv . konksnegl og rndkonk Hirtshals 1878 (4).
Konksneglens tomme reggehylstre drevet i land på
-bi/de, certebcelge,
vestkysten: hakkebcelge,
-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; tordensnegl VLolland ( 15), se nedenfor.
Landsnegl med mange farver: snegleh0ne Odsherred (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 Gilleleje (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: gagga (også om lrederst0vle med trrebund); konksnegl, 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).

VINBJERGSNEGLEN

Vinbjergsnekke 1736, vingårdsmand 1770, vinsnegl o. 1860, vinbjergssnegl l 888ff, vingårdssnegl; voldsnekke 1736tf, voldsnegl 1879ff(l).
Den er hjemmeh0rende i Mellem- og Sydeuropa,
hvor der bl.a. dyrkes vin, hos os förekommer den
navnlig i nrerheden af st0rre byer, på gamle
voldsteder, omkring fhv . klostre og i herregårdsparker; efter en ubekrreftet tradition blev den som
fastespise fort til landet af middelalderens munke.
Man fandt talrige af dens skaller ved udgravningen afbirgitinerklosteret i Maribo (2).
»De store hvide snegle, som fornemme folk i
gamle dage lod lave til frikasse, spiste og sagde
»hum! hvor de smager!« for de troede nu det
smagte så dejligt, de levede af skrreppeblade, og
derfor blev skrrepperne sået« H. C. Andersen, Den
lykkelige Familie ( 1848). De spanske soldater skal
1808 have bragt tordenskrreppen (Petasites) med
til Danmark som fode for sneglene som de også
medbragte (JErn; 3).
Vinbjergsneglen regnes for en delikatesse, den
»minder i velsmag om 0stersen og har ti gange
st0rre nreringsvrerdi«; »fra dens krerlighedspile
stammer Amors attribut: buen med pile« (4).
LITTERATUR: (I) 26 8,1770,405; 903 8,791; 903
8,791; 659 26, I 624; (2) 474 11,673; (3) 450 57; (4)
224 1915,154, sml. 1916,59-64.
Stenalderskelet udgravet ved Vedbak med smykker af
gennemborede dyretander til venstre for kraniet. Tat
ved kaben ligger en anden samling smykker, bestående
afgennemborede sneglehuse. Foto: Nationalmuseet.

LITTERATUR: (I) 626 362; (2) 156 7,120,127;
I 3,273f; 427 I, I 09; (3) 659 l l ,3f,8f; (4) 635 4,208;
604 3.12,1879,438; 388; (5) 212c 2,308,313 og 3,
1066; 202c 2,192,206,208,221,310; 202d 2,168
(Lres0); 868 85 (Hirtshals); (6) 234 1944,65; 233
1,1933,91; (7) 388; (7a) 805 58; (8) 659 7,999; 23,
299; 24,613; (9) 212c 1,534 (Agger) og 3,1154; 212d
5; (10) 43b 2,766; (11) 571186; (12) 430 169; 281c
161; 388; (13) 388 (Elmelunde 1932); (14) 436 376;
255 9,1936,27; 76c 298; (15) 705b 117; (16) 659
1,421; (20) 659 10,352 (186lfl); 434 2,505; (21)
651 381; (22) 693b l,661f; 212c 1,570; 2,308; tb.
280; 423; (23) 946 32,1939,46; (24) 857 14; (25)
212c 2,308,31 I; (26) 212c 1,706; (27) 233 1,1933,
9 I; 388; (28) 240 1968, l 4f; (29) 212c 2,899 og tb.
59,276; (30)8891112 1949; (31) 856 165; (32)212c
3,437; 659 20,1093,1173; 85 13,1920,178; 202d
2,277 (snubpande); (33) 828 68; 500 165; 393 I 03,
237,268,274; (34) 736 2,1857,100; 562 109,193639,205.

SKADEDYR

I begyndelsen af 1800-t var de små grå agersnegle
på Lolland-Falster et af landbrugets vrerste skadedyr, som navnlig anrettede megen skade på den
unge vintersred sået efter rerter, om foråret kunne
Den delikate vinbjergsnegl blev opdrattet og spist på de
danske herregårde. Illustration af Hans Tegner til H. C.
Andersens »Den lykkelige Familie«.

J/foder i kålen renser den for skadelige snegle. Maleri af Laurits Mikkelsen, 1907.

de rede alle komspireme (I). Fra Odense amt meldes 1843, at agersneglene i fugtige efterår ofte 0delregger rugen på alle lave steder (2); og fra Holbrek
amt berettes 1844: angriber om efteråret de unge
rapsplanter og g0r stor skade på hvede og rug (3).
»Det bedste middel ... er at jage sine kalkuner eller render ud på rugen om morgenen tidligt, da
sneglene går l0s på rugen. De nedsluger sneglene
med sådan begrerlighed, at de siden hver morgen,
når de i daggryet udslippes, selv l0ber til rugagrene og lader deres rede ligge for h0nsehusd~ren. I
efteråret I 831 har jeg ladet alle mine folk gå side
om side og stikke sneglene ihjel med kreppe, som
var gjort skarpe i en den« (Svendborg a. I 83 7; 4 ).
Landmrend på MSjrelland og Lolland dryssede
bygavner omkring markeme, sneglene kunne ikke
forcere dem, avneme blev hrengende i deres seje
slim (5).
Konksneglen og rndkonken reder fisk (navnlig
rndspretter) i bundgam, så <ler ofte kun er ta levende når de trrekkes op (6); o. I 910 klager fiskeriforeninger i mange egne over disse snegle; i
Hirtshals skadede de fangsten mere end s0stjerneme, i Nyk0bing M. ansloges det, at de 0delagde
en tredjedel af fangsten (7).
LITTERATUR: (1) 43 2,1803,461; 43b 716f; 281c
161; (2) 347 246; (3) 313 113; (4) 145 260fsml.
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347 246; (5) 387 18; 430 169; (6) 922 1909 ,135f;
151 3,204; (7) 759 l 6f.
LEGEMIDLER

Mod håraffald og for at ta håret til at vokse fyldigt
gnides issen med snegleblod (Harpestrreng-afskrifter 1400-t; I).
Christiem Pedersens lregebog 1533: hvide, sorte
og runde snegle knust med skalleme gnides på
gigtsteder (75a); snegleblod dryppes eller gnides
på sår, fistler og krreft (81 b), indgnedet fremmer
det hårvreksten (I b), gnedet på baghovedet virker
det s0vndyssende (3b).
Gigt og vrerk sm0res med saften af »hvide snegle,
sorte snegle og hvide snegle i skaller, som kryber
på trre og urter«, de st0des i en morter og sies gennem et klrede (2). Man lader skovsnegle rådne i en
potte nedgravet i en m0dding og bruger dem som
salve for bl.a. hold over lrendeme, »det skal ikke
have lugtet godt« (Gudbjerg 0Fyn; 3). Snegleolie
indgår i råd for lamhed og vrerkbrudenhed (4).
En mand med svindsot var opgivet af lregeme,
klog kone gav ham det råd at fange skovsnegle,
lregge dem i en potte, strn sukker på og binde papir over potten; efter et par dage kunne en vreske
sies fra, og den skulle patienten drikke. »Han blev
i hvert fald helbredt og levede til han var over 90
år« (Stenbjerg Ange!; 5).

Mod koldfeber (malaria): lreg en skovsnegl på
bunden af en kopfuld mrelk, når patienten drikker
mrelken og ser sneglen, kommer han til at kaste så
voldsomt op, at sygdommen folger med ud af
kroppen og ligger som en brevrende slimklump,
og han er helbredt (Bornholm; 6).
Barn med kighoste (kinkhoste) skulle drikke nymalket mrelk af eller gennem et kinkhom (Jylland), kihom (Bornholm) sml. s. 156 (7).
Vorter gnides stiltiende tre gange avet om med en
sort eller hvid skovsnegl, hvorefter den anbringes i
en kl0ftet pind og anbringes et sted, hvor ingen
kommer; vorteme forsvinder samtidig med at
sneglen d0r, t0rrer ind eller rådner (8); idet der
stryges med sneglen skal man trenke »tag vorteme
vrek!« (9). Vorten gnides med en levende skovsnegl eller man lader den krybe hen over vorten,
slimen far den til at forsvinde ( I O); man stryger
vorten tre gange med en skovsnegl fundet tidligt
om morgenen (Falster; 11 ); den gnides med et beboet sneglehus, hvorefter dette kastes et sted, hvor
ingen kommer (12); man 0nsker, at sneglen skal
tage vorten, slipper dyret fri og går tavs hjem (13).
Ligtom gnides med levende sorte snegle indtil de
d0r, »stik dem siden på en krep i luften, når de er
t0rre förgår også ligtomen« (I 807; 13a); ligtom
gnedet med »sort snegleolie« falder ud (14).
Skovsneglens slim lregges på ringorm (serpigo) eller stedet gnides med hvid skovsnegl, en pind stikkes gennem dyret og anbringes i et trre, »så går
ringormens gang over den« (VSjrelland; 15); find
snegl som kryber i et trre, gnid det angrebne sted
med dyret, kast det bagud over hovedet og gå bort
uden at se dig tilbage ( 13 ).
Skovsnegle samlet i maj kommes i et glas, der
strns salt på, glasset lukkes og udsrettes for solen,
man far da en sårlregende olie (1648; 16); lerpotte
fyldes med skovsnegle og ristes over sagte kulild,
Sort skovsnegl. BIOFOTO/Niels W. Knudsen.

det giver »en dyrebar olie [till at lrege friske sår inden 24 timer« ( 1640; 17).
T0rrede og pulveriserede havesnegle pustes i 0jne,
som lider af pletter ( 18).
Brrendte og knuste sneglehuse hreldes i gravid
kvindes urin: synker pulveret til bunds foder hun
en dreng, !lyder det ovenpå en pige ( 19).
Ko med blodpis indgives daglig en skovsnegl, ialt
tre (20).
Hestens skabies gnides med en salve af rnde
snegle, der har stået ni d0gn i en tilklinet potte
( 1700-t; 21 ). Snegle med hus skal lregges i en potte
med salt mellem hvert lag, den klines til og koges
24 timer, på bunden vi! der da vrere en salve for
hestens muk (kodebetrendelse) (1700-t); også forsnrevret hov blev behandlet med sorte snegle og
salt; dens blodspat indgnides med »den olie der
bliver, når man lregger de sorte snegle, som kryber
i grresset om sommeren i solretningen, i salt i 3 a 4
uger« (22). Skovsnegle knust med salt giver en
sal ve, der fremmer hestens hårvrekst ( 1640; 23).
LITTERATUR: (I) 315c 48,114,157,307; 92 285;
(2) 534b 139; (3) 160 1906/23: I 103 (1909); (4)
296g 1,205; (5) 160 1906/23:3304 (1937); (6) 160
1906/ 30: 640; (7) 464 4, 1879,348; 436 217; 436c
127; 212c 2,123; 160 1906/23:1624 (Salling 1874);
3 17; (8) 464 8, 1888,64; 436 3 76 (0Fyn); 794 8,
1887,125 (g0res ved nymåne); 874c 30 (H0rsholm);
160 1906/23: 294 ,413 (1911),506,3227,3311; (9)
464 4,1879,393; (10) 464g 4,609; 160 1906/23: 2
(1908),365 (1916),948; 534b 139 (Bomh .); (11)
436 221; (12) 464g 4,609; (13) 296g 1,51; (13a)
197 33; 837 12,1935-36,14; (14) 464p 155 sml.
156; (15) 160 1906/23: 294; (16) 919 94; (17) 464p
196; (18) 175 51; (19) 464p 307; (20) 794 2,1885,
55; (21) 74 125; (22) 74 94f,107,125; (23) 167
1936,72 sml. 464/tb. 1,94.
B0RNELEGE

Når b0m fandt en snegl eller et beboet sneglehus,
sagde eller sang de for at fa den til at strrekke folehomene ud eller - med skallens åbning mod munden - fa den til at krybe ud:
Snegl, snegl snut, kom herut! (Drej0 o. 1890; I)
Snegl, snegl kom herud, ellers brrekker jeg dit hus!
(Slesvig-Holsten; 2)
Snegl, snegl, kom herud med de !ange horn,
ellers kommer tyven og stjreler alt dit kom!
(Sdr. Omme; 3)
Snegl, snegl, kom herud med dine !ange horn, el159

!ers kommer m0lleren/ tyven og stjreler dit kom!
(4);
- der bor en m0ller i vor by, han stjreler alt vort
kom! (Errits0; 5);
- ellers kommer m0llersvenden og k0ber dit kom!

Snegl, snegl, snu srek,
de !ange horn ud fra dig rrek',
ellers skal m0lleren male dig inden aften! ( 15).
Snegl, snegl , kom herud,
brer mit 0nske op til Gud!

(4).

Snegl, snegl, kom herud med dine !ange horn, ber
er en m0llersvend/ bonde, som vi! k0be kom!
(Randers o. 1900; Fåborg o. 1850; Bornholm
l 856ff; 6);
·- her er fire og tyve b0nder, som vi! k0be byg, byg,
byg! (4).
Nails (Niels), Nails kokkehom, der er en mand og
vi! k0be dit kom, kommer du ik' ud skal du brrendes! (.tErn 1834, Vejleegnen o. 1925; 7).
Snegl, snegl, kom herud, der er en mand, som vi!
k0be dit hus! (Errits0, Hvals0 MSjrelland, Bornholm; 8)
- for en skreppe penge (1820; 9),
- for hundrede (eller: mange) tusinde daler (S0nderjylland; I 0), - for 24 rigsdaler (NFyn; 11 );
hvis sneglen ikke reagerede lod barnet den ligge,
den ville altså ikke srelge sit hus.
Snegl, snegl , kom herud, der står en m0ller/ mand
og vi! brrende (eller: brrender) dit hus! (S0nderjylland, K.0benhavn; 12).
Snegl, snegl, kom ud af dit hus, ellers kommer der
en mand og ta'r dit hus! (Klakring 0Jylland; 13).
Snegl, snegl, kom herud med dine store horn,
kommer du ikke straks herud, så er dit hus forlor'n (Augustenborg; 14).
Vinbjergsn eg/en ger skade på }ordbar. Tegning af Ax el
Nygaard i Harald H. Lund: I Dyrenes Land, 1933.

0nsket opfyldes, hvis sneglen rrekker f0lehomene
frem (Hammerum; 4).
Narreleg: en stor dreng tilb0d en mindreårig uerfaren at lrere barn »at holde din mors h0ns«: eleven holdt begge hrender omkring en snegl stukket
på en pind, »lrereren« anbragte sine hrender uden
om og masede med et hurtigt tryk drengens hrender sammen om sneglen (0Jylland; 16).
Kystegnenes b0m har !eget meget med sneglehuse
(jf. navnene s. 156). De var deres husdyr, med
tynde tråde bundet om dem som t0jr blev de sat i
marken, flyttet og vandet (17). Konksneglens
skaller blev på Lres0 kaldt keer og tyre, flade
hvide sneglehuse var gas - med en tand på skallen
var det gasen, og grise var nogle !ange snoede, der
lignede grisetryner; rnde og blå var engelske heste
og hens små buttede strandsneglehuse (18). B0m
arrangerede vreddel0b med snegle ( 19).
Piger klistrede sneglehuse på små papresker og de
blev til smykkeskrin (20); en trendstikreske med
pålimede sneglehuse lå i tobakskassen til gresters
afbenyttelse (Salling; 21 ). Man stak hu! i små
sneglehuse og trak dem på snor til en »perlekrans« (22).
Der kunne laves en bold afkonksneglens reggehylstre; man viklede dem omkring et stykke kork,
lagde et lag t0j derover, og yderst blev syet fire eller otte fetter med kul0rt gam (Harbo0re o. 1870;
23).
LITTERATUR: (I) 599 28862; (2) 581 509 (plattysk); (3) 212c 3,429 ; (4) 464i 47lf; (5) 878 191 ; (6)
212c 3,429 ; 255 3,1930,128; 3 27 ; 785b 24; 794
6,126f; (7) 369 272 ; 248 1,351; (8) 599 28100; 464i
47lf; 203 315 ; (9) 84 7 2,138; (10) 83 7 3,1926-27 ,
111 (Daler); 423 (Rise s.); (11) 725 598 ; (12) 464i
47lf; 160 1904/27: 3018 (1886); (13) 599 30799
(o. 1910); (14) 83 7 3,111 ; (15) 464 4,1879 ,351 ; (16)
160 1906/ 46: 2224 (1937); (17) 599 29369 (Bj0m0 o. 1900); (18) 202c 3,255 ; 202d 2,61 ,106,138;
(19) 599 29461/8 (Randers o. 1900); (20) 599 28857
(Åstrup SFyn); (21) 599 29882/91 ; (22) 599 29111
(Vrerl0se); (23) 858 283 .
ANDEN ANVENDELSE

Der ligger talrige skaller af strandsnegle i stenalderens k0kkenm0ddinger; de ganske små og

