
nresten halvkugleformede skaller af fLODNERIT, 
Thedoxus fluviati/is, alm. i fersk- og brakvand, 
blev brugt som smykker (I). 
Bortset fra vinbjergsneglen (s. 157) regnes snegle
ne hos os for uappetitlige jf. en gammel talemåde: 
den må vrere slikken efter vildt, som går i skoven 
og bider snegle (Thy; 2) jf. s. I 62. I Lindeballe 
skov boede en mand, der spiste stegte sorte snegle 
med velbehag (3). 
Knuste eller ituskårne konksnegle og rndkonk er 
blevet meget benyttet som agn. I Hirtshals samle
de de fleste fiskere et forråd i små hyttefade til 
efterårets fiskeri (4); snegle blev i Hornbrek fisket 
til agn for kuller og torsk (5). I Kattegat og 0re
sund havde man srerlige redskaber til denne 
fangst, således cylindriske »bedneskuber« flettet af 
vidjer og med tragtformet indgang (6); man 
sprendte et fiskenet over et gammelt t0ndebånd og 
srenkede det med et par d0de fisk som madding 
lodret ned til bunden (7). Vendsysselske fiskere 
skelner mellem de grå tyre, som går i hummertej
ner, og de hvide tyre man får i trawl og snurrevod 
på dybt vand; kunne drenge ikke få orm til agn 
brugte de små strandsnegle (8). Konksnegle fanget 
ved hjrelp af et torskehoved anvendes på Frerner
ne som madding (9). 
I skovegne tjente de store sorte skovsnegle som 
vognsm0relse ( 10). Da der under krigen 1807 -14 
ikke kom tjrere til landet, samlede kuskene alle 
snegle, når de k0rte i skoven, og fyldte vanterne 
med dem (11 ). Midtsjrellandske hovb0nder 
smurte vognene med de sorte snegle i grres og 
skovbund (I 2). Det kunne vrere småt med tjrere
sm0relsen dengang (o. 1830-40): Lintrups b0nder 
k0rte til Ribe med egebark til garverierne, de 
smurte vognene med skovsnegle, »men denne fed
telse holdt nok ikke lrenge ad gangen« ( 13 ). K0rte 
man i skoven efter regnvejr og så mange skovsneg
le, tog man lundpinden af og stoppede en snegl 
eller to ned til vognakslen (Vendsyssel; 14); man 
gjorde det også når man var i skoven efter brrende 
(K0geegnen; 15). 
De såkaldte snogepander (s. 156) blev anvendt 
som pynt på resker, selet0j m.m. (16): jyske herre
mrend k0rte med snogepander på selet0jet ( 17), 
husarernes heste havde selet0j pyntet med disse 
sneglehuse (18). 
Når den yderste spids af et konkhorn blev skäret 
af havde man et tjrerehorn til at tjrere skibsdrek 
med. Sneglehuse lregges i krans om havebede og 
bruges som gravpynt (Vendsyssel; 19). Der kan 
ligge tropiske konkylier omkring en s0mands 
gravsted; han tog dem med hjem fra fjerne !ande -
i konkylierne skal han nu h0re bruset fra verdens
havene (20). 

11 Folk & Fauna 

I Vestindien samlede s0folk sneglehuse til at un
derst0tte romfade og sukkerfustager i lasten, de 
blev siden forreret koneme som pynt i stuen og 
haven. Da der var ca. ½ kg snegl i skallen blev 
toppen hugget af og sneglen trukket ud, derfor er 
skipperhavernes konkylier ofte i stykker (Tåsinge; 
21). 
De smukke metalgrå, indvendig perlemorsskin
nende skaller af topsneglen, Gibbula cineraria, 

alm. i Vesterhavet, Limfjorden, Skagerrak og 
Kattegat, bruges i afslebet tilstand som dekoration 
på resker og pibebrretter (22). 

LITTERATUR: (I) 881 42f; (2) 181 39,42; (3) 464g 

ny rk. 1,53; (4) 868 85 (o. 1900); (5) 805 58; 388; 

(6) 705 upag.; (7) 154 95 (o. 1900); (8) 202c 2,192 
og 4,217 (Hirtshals, Tvrersted); 202d 2,138,168; 
(9) 393 103; (10) 212c 3,429; 204 347; (11) 464/ 

1.2,89 (Lyngby Himmerl.); (12) 387 18; (13) 226 

1964,254; (14) 202c 3,277; (15) 135 98; (16) 160 

1906/46: 2224; (17) 464/5,193; 464g ny rk. 3,171 
og 4,104; (18) 903 6,1848,589; 212c 3,437; 692 

25/12 1907; 85 13,1920,178; (19) 202c 2,206,208, 
310; (20) jf. 212c 2,267; (21) 670/ 18; Henning 
Henningsen medd. 1982; (22) 143b 85; 2181,191. 

VEJRV ARSLER 
Der kan ventes regn eller blrest: hvis man ser 
mange sorte skovsnegle fremme (I}, når de kryber 
over vejen (2), kryber i aftenskuquingen (3) eller 
kryber op ad en stamme (4). 
Kryber skovsneglen med en klat jord eller grus på 
rumpen, bliver det regnvejr; kryber den med et 
grnnt blad varsler den t0rvejr (5). 
En fynsk landmand opgav altid at h0ste korn den 
dag han om morgenen så mange snegle på vejen, 
for så blev det regnvejr (6). 
Frerneme: er rndkonkene krnbet h0jere end 
vandstanden ved flod kan der ventes nordenvejr 
(o. 1780; 7). 

LITTERATUR: (1) 464/tb. 3,207; (2) 423 (S0n
derj.); (3) 160 1906/46: 2224; 1906/23: 972,1709, 
3044,3311; 932 1948,30; (4) 160 1906/23: 175 
(Kirke Säby); (5) 464/ tb. 1.2, 173; 160 I 906123: 
3287,3311; 910/2,56; (6) 160 1906/23:876; (7) 
828 68. 

0VERTRO 
(lregemidler s. l 58f) 
Trreder man med vilje på en skovsnegl bliver det 
regnvejr eller torden dagen efter, men ikke hvis 
det sker uforsretligt (I). 
Når man k0rte til skovs efter brrende skulle man 
inden man kom derind hrenge en sort skovsnegl 
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ved hvert vognhjul, ellers nåede man ikke heldigt 
hjem med brrendet (2). 
Det bringer lykke at lregge sneglehuse omkring 
urtepotter med planter (Salling o. 1880; 3). 
Man regner det for heldbringende at ber0re eller 
gribe fat i den sorte skovsnegls udstrakte f0lehom 
(4) og et 0nske företaget samtidig går da i opfyldel
se (5); mens sneglen holdes i et f0lehom svinges 
den tre gange omkring ens hoved, så opfyldes et 
0nske (Errits0) eller tre 0nsker (SFyn) (6); dette 
gjorde en mekaniker på Mors, og han blev en rig 
mand (7). 
Efter samme procedure far man lykke ved sin 
gang (8) eller finder noget inden man kommer 
hjem (9); man finder for eksempel et ur på vejen 
mellem stedet, hvor sneglen lå, og ens hjem ( I 0). 
Når en sort snegl viser sig ved et hus betyder det 
sygdom og n0d (Horsens; 11 ). 
Man troede, at en »hugormsnegl« senere forvand
lede sig til en hugorm (T0rring; 12). Den såkaldte 
blresorm (s. 74) skulle vrere vandsneglens unge, 
som levede i asketrreer ( 13 ). 
En bonde fik i en skov 0je på en mrerkelig klredt 
mand, som med sin stok rodede i en hob snegle. 
Manden sagde, at bonden skulle komme nrerme
re, så ville der ske ham noget lykkeligt, hvorpå 
manden fyldte bondens store frakkelommer med 
snegle. Som bonden gik videre f01tes lommeme 
tungere og tungere, og ved hjemkomsten var det 
store s0lvm0nter (Wittorf ved Neumlinster; 14). 

LITTERATUR: (I) 160 1906/23: 3 (19 I 6), 703, 
2116; 1930/ 5: 2152. 2216 m.11.; 705b 117; 226 I, 
1955,224; (2) 794 5,1887,183; 464 9,41; (3) 160 

1906/ 30: 1657 (1924); (4) 688 243; (5) 160 1906/ 
23: 2135 (1911), 2685 (19 Il); 265b 29; (6) 878 180; 
464i 471[; (7) 103 1947; (8) 464 9,1888,55; (9) 
4641.2,140;(10)1601906/23: 1794(1922),2398 
(1935); (11) JfD 1906/23:2057 (1936); (12) 160 

1906/23: 2413 (1908); (13) 794 3,48; (14) 581 

355[. 

GADER 
Hvad er det for et hus som der ikke er trre i? (I). 
Jeg går hver dag ud for at finde f0de og forlader 
dog aldrig mit hus (l 857ff; 2). Hvem kan gå om
kring på marken uden at förlade sit hus? (3). 
Hvad er de sorte snegle? (hvide - der menes de 
sortes negle) (4). 

LITTERATUR: (I) 464n 121 ; (2) 283b 133 ; 464n 

274; (3) 436 248; 464n 121; 464n 202. 

ORDSPR0G 0G T ALEMÅDER 
Den er lysten efter fersk [k0d], som går i skoven 
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Sneglegangen i Rundetårn, K0benhavn. Foto: Det kg!. 
Bibliotek. 

og bider snegle (Peder Syv 1682, 1688); den må 
vrere syg for k0dmad, som går i skoven og bider 
snegle (o. 1700; I); vrer som sneglen langsom i 
råd, men som fuglen snar [hurtig] i dåd; sneglen 
brerer sit hus med sig for ikke at bo hos onde na
boer; sneglelevned er bedst (den er altid i sit eget 
hus) ; så langt går et menneske en dag som en snegl 
i I 00 år; syvstjemen går og sneglen kommer, • ef
ter den slå poden bommer [slår podningen fejl) 
(alle Peder Syv 1682, 1688). 
Sneglen kommer aldrig så langt ud, den brerer dog 
sit hus på ryggen (2). Den snegl der kryber kom
mer lrengere end haren, som ligger stille (NVSjrel
land; 3). Sneglen er bedst i sit eget hus (Holberg 
1794). Når det hagler trrekker sneglen f0lehomene 
til sig (3a). Vrer til velgeming en fugl , til hrevn en 
snegl (Thy; 4). Sneglen forgår, sneglehuset består 
C. E. Soya (5). 
Det lider mens det skrider, sagde sneglen, den var 
syv år om at krybe over en d0rtrerskel; lider det så 
skrider det, sagde sneglen, den krnb over d0r
trerskelen og faldt baglrens ned; figearbejde er 
skidearbejde [hastvrerk er lastvrerk] sagde sneglen, 



den var syv år om at krybe over en d0rtrerskel og 
faldt endda og brrekkede et lår (6). 
Lukke sig inde (eller: trrekke sig ind) som en snegl 
(7); have folehornene ude (8); den langsomme er 
ret som en snegl (I), han l0ber som en snegl (9); 
den langsomme farer afsted som en snegl på en 
tjreret/beget d0r/ fjrel /brret (I 0) jf. sneglefart, 
sneglegang, sen som en snegl, snegle sig afsted 
(11). Sneglen er freds og trygheds symbol Chr. El
ling (12). 
Sp0gende eller nedsrettende: en l0jerlig/srer snegl, 
sikken en snegl (13). 
Snegletrappe = vindeltrappe (NJylland; 14); snegl: 
en mager ko, skreldsord til kvinde (Vendsyssel) 
(I 5); en slags wienerbrnd; frisure dannet af flet
ning; redskaber af form som en spiral (f.eks. 
sneglebor); en skrue uden ende, der griber ind i et 
snekkehjul; sneglehusformet aggregat til at l0fte 
vand, korn o.a. op med; strygeinstrumenters 
sneglehusdannede skruekasse. 

LITTERATUR: (I) 903 6,1848,578f; (2) 561 I , 
452 ; (3) 653 179; (3a) 464c 103; (4) 181 39,42 ; (5) 
814 63; (6) 464c 468 ; (7) 659 20,1081,1086; (8) 
170 1938,151; (9) 831 1688; 561 1,665 ; (10) 464c 

53; 459b 55 ; 212c 3,429; (11) 659 20,1083 ; (12) 
794 2,133; (13) 212c 3,430; (14) 423; (15) 423; 889 

4/ 1 1933 . 

PROSA OG POESI 
De tykke, sorte skovsnegle mavede sig velvilligt 
frem og så anerkendende op imod himlen/. P. Ja

cobsen, Mogens ( 1882). Mellem driver af vand
mrettede knopskrel skrider sneglene afsted, dybt
sorte og fede, struttende afvelvrere og glinsende af 
slim Ingeborg Raunkirer (I). Fede sorte skovsneg
le vandrer afsted som opbl0dte lakridsbidder 
Knud Bavngaard (2). 
Korte og tykke, !ange og tynde skovsnegle i sort 
ornat, med 0jnene på stilke og himmelvendte 
blikke, stille og gravitetisk skred processionen 
frem, bispebegravelse formodentlig Knud Paul

sen (3). Den går så sindigt, så sikkert, med lang
strakt krop og hornene fremme, over skovstiens 
grus. Dens kul0rte hus skinner nyforskallet i solen 
og drager dit 0je på den . Bag sneglen dukker frem 
.. . en anden snegl. Det er en gammel udslidt, run
ken krelling! På ryggen brerer hun sit store !res 
brrende, der som vingerne på en flagermus rager 
vidt til begge sider S vend Fleuron (4). 
Sorte snegle glider som tunge flodpramme over 
skovens våde vej Hans Folsach (5). 
[På dammens hund] var det svrert at frerdes, selv 

med sit skiveformede sneglehus på ryggen, en flad 
spiralsk rulle, som var vokset med en selv lige fra 
dens inderste punkt, da man var usynlig lille, for
tiden rullet op og bäret med hele livet Piet Hein 

(6). Gamle snegle kommer op fra dybet, stigende 
langsomt og underligt som i drnmme. Ser dem 
tygge med deres små rnde bedstemormunde Mar

tin A . Hansen (7). Den store mosesnegl med det 
hestelignende hoved og de strittende flagermuse-
0rer har skudt sig ud af sit tårnhus Svend Fleuron 

(8). 
Der ligger snegle så tall0se som perler fra et 
uendelighedens perlebånd, hvis snor er bristet og 
alle perlerne er spredte over det sparsomme grres 
Thit Jensen (9). Sneglen trrekker s0lvspor krelder
gangen rundt Knuth Becker ( I 0). 
Mudderet glider som sorte skovsnegle frem mel
lem de n0gne trreer Martin A. Hansen (11). 
Skaller og kogende konkylier, hvis elegante geo
metriske figurer förekommer os at legemligg0re 
vandets eller lydens vibrationer Ole Vinding(l2). 

Georg Brandes demonstrerer fremskridtet i Danmark. 
Satirisk tegning af Axel Nygaard, 1904. 

om man var en vandsnegl. Man gik ganske lang- ')f\ 
somt, skred på de få faste ting, der var at finde , -----==--
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En konkylje vrider lyset i sin perlemorsspiral Mo

gens Lorentzen ( 12a). Som en lille kinesisk pa
gode gjort af et ujordisk, hemmelighedsfuldt stof 
strålede konkylien i lyset .. . Ane-Katrine holdt 
konkylien op mod 0ret og lyttede. Det var, som 
h0rte hun på en gang skoven og havet suse, en 
monoton , fjern sang fra hendes drnmme Fredrik 

Nygaard (13). 
[Han] trykkede den tret til sit 0re. Og nu h0rte han 
tydeligt havets sang. Durr, durr, durr tonede det 
ud fra de tomme sneglegange. Det var ligesom der 
sad en munter trold og brummede inderst inde. 
Og han smilede genkendende ad denne srere sang, 
der egentlig var hans eget blods susen, men som så 
livsaligt lignede den lyd afb0lgernes leg i havstok
ken, der havde sunget sig uforglemmeligt ind i 
hans sind lige fra hans forste barneår Erik Berte/

sen (14). Det l0d som den hulken , der lyder aller
dybest i en konkylies hus. Den hulken, der bag 
konkyliens perlerene smil antyder tilvrerelsens 
melankoli og lykke Knud Andersen ( 15). 
Den ligger rndhvid der på strandbredden. Du ta
ger den hjem og gemmer den. Og årene går. Men 
hver gang du lregger 0ret til konkylien h0rer du 
havets fjerne susen, og sommerb0lger går atter 
mod strande lergen Bukdah/ ( 15a). 

Nu sneglen med hus på ryg vil vandre B. S. /nge

mann (1837). Den foler sig altid sikker og tryg · 
og kan i en fart sig gemme. • Ja, når man har hu-

Tegning af Lorenz Fr0/ich til H. 
C. Andersens eventyr »Sneglen 
ag Rosenhrekken«. 
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set med på sin ryg, · kan man sagtens fole sig 
hjemme! Hans Hartvig Seedorjf(l6). En mossnegl 
går rundt · med sit selvejerhus · til sorg for en 
skovsnegl , • der bor i et hus • • af blade, der blre
ser, · når slimsort vi! sove H ara Id H. Lund ( 17). 
Snegl, snegl du sorte, · er dit hus blevet borte? · 
Er du l0bet hjemmefra · i din bare skjorte? Louis 

Levy (18). 
Men se, skudt op af grresset · den fede vinbjerg
snegl , · bag skallen indepresset · med halvvejs 
bristet seg! Valdemar R0rdam (19). Strrek nu fra 
dit vindelkammer, snegl , dit folehorn Ludvig 

Holstein (20); sneglen med hjortegevir · og fyrigt 
knejsende nakke Benny Andersen (21 ). 
En mosesnegl gled som en sydlandsk gondol · ad 
slimede strengler Henning Ebbeness (22); og sneg
le gik ind over grresset · med sorte og fugtige slreb 
Harald H. Lund (23). Sneglen holder et slimet 
strevnem0de · på den glinsende stenplads · i sko
ven under månen Or/a Bundgaard Pov/sen (24); 
kulsorte snegle gled · på silkebrendler over stiens 
flade Knud Wiinstedt (25). 
Sneglene, de dejlige · fede blanke blreksorte · syn
ger bas Aage Borres0 (26). 
Find det koncise udtryk for sorg: · en skovsnegl 
med stim · og refleksmekanismen · i meningsl0s 
orden, · i tide er foleren · ude, i tide • igen trukket 
ind Inger Christensen (27). 
Han bor så trygt som sneglen i sit hus. · Den än
der, reder, drikker, sig formerer, • som verden 



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 konk
skal åbner en glemt horisont for et sus · af sin 
brrending Per H ojholt (31 ). Havet i mit indre to
ner · med en konkas genfrerdsklang Sophus Mi

chaelis (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 k0-
lig hvilens lyd Christian Rimestad (33); det sol
skinsstukne hav konkyljekoger Johannes V. Jen

sen (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 kogen
de sneglehuse Robert Corydon (35). 
Vi går ved havet · vi finder i strandkanten · 
sandblrest og skrnbeligt rent · et klenodie • man 
bernrer · fingerspidsforsigtigt · en spinkel konky
lie · 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. Kristen
sen, 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 perlemors
glans på indersiden; meget alm. ved alle kyster. 
SANDMUSLING, Mya arenaria, med gullige skal
ler 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 me
get alm.; Venus fasciata i det nordlige Kattegat 
har på skalleme brede, bladagtige folder fra mid
ten og udefter. 
MOLB00STERS, Cyprina islandica, de meget 
tykke skaller er brune, hos reldre dyr nresten sorte, 
lever i de fleste af vore farvande; navnet nedsret
tende 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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