
Snog, N atrix natrix 

Snogen bliver som regel omkring 70-80 cm lang, 
det st0rste eksemplar fanget i Danmark målte 
1.30 m. Rygsiden er sort, nakken har to hvide el
ler gullige pletter. Lever på fugtige steder, i nrerhe
den af stillestående vand, og har hos os en syd0st
lig udbredelse. Alm. i 0Jylland, store dele af Sjrel
land og 0erne syd for, tidligere alm. på Bornholm. 
- Danmarks Dyrev·erden 5,2041T. 
Den slankere gråbrune, 55-65 cm !ange GLAT- el
ler HASSELSNOG, Coronel/a austriaca, har spejl
glatte skrel; der er fundet syv eksemplarer her i 
landet, det sidste 1914, og kun tre af den sydeuro
preiske, indtil halvanden m lange A:.'iKULAPSNOG, 
Elaphe longissima, alle drrebt o. 1810-63 i Syd
sjrelland jf. s. 327f. 

Snog, gammeldansk snoog, oldnordisk snakr (som 
tilnavn også Snokr); af germansk snakan (oldh0j
tysk snahhan) 'krybe', beslregtet med snige, måske 
også med snegl (I). 
Som persontilnavn Snogh, Snoog, Snog siden 
1400-t (2). Krempen Roster helbredte mirakul0st 
kong Sigvards sår og dryssede st0v i hans 0jne, så 
der i dem kom pletter, der lignede små snoge, her
af hans tilnavn Snog0je (3). 
lndgår i stednavne: Snogbrek 1377ff Åbenrå a. , 
Snogdal I 546ff Tim s., Ringk0bing a., Snogebrek 
1555f Bornholm, Snogedam 1572(?)ff Kvrern
drup, Snogekrer 1572, 1668 Bregninge s. på Tå
singe, Snogebrek 1587-1682 Tranekrer s., Snoge
myre 1744-1813 Klemensker s. , Snogballe 1683, 
1793, Snogkrer 1793 og Snogh0j 1795 Sams0; 
måske i Snarup o. l 300ffSvendborg a . (4). 
Buskslange 1622, kulsvier 1768, 1820 (5), skov
orm 1848 (6). 
Landål og digeål Randersegnen (7), buskål Jyl
land, Fyn (8), navnet skal vrere indkommet med 
de spanske tropper 1808 sml. s. 336; bakkeål N 
og 0Jylland, NSjrelland (7), stubål M og SSjrel
land (9). 
Stenhjcelpa Bornholm 1856 (10), man mente den 
rugede på stensmuttens (digesmuttens) reg når fug
len fjernede sig fra reden; vandsnog o. I 700ff; 
fr0er er snogens vigtigste f0de, den holder derfor 
til i åer, st0rre gr0fter, moser etc. 

Snog(e) er atbildet 
1400-1800-t ( I I). 

danske adelsvåbner 

LITTERATUR: ( I) 626 363f; (2) 363 2.2,103 1; 
(3) 766 9. bog (3601); (4) 156 1,25.89; 10,226; 13, 
228; 15, 196,230; 17,456; 427 1,110; 427 3,120; 

324 

(5) 903 3.2, 1820,373; 26 4,539; (6) 903 6,407; (7) 
168 2, 1948,43 ; (8) 168 2,1928,43f; 160 1906146: 
2224;251151;(9)388;( 10)3 59 ; (11)2145f. 

»HUSDYR« 
Efter mange beretninger at d0mme har det i nogle 
egne formelig vrimlet med snoge. En mand deltog 
1896-97 i h0vending i Jregersborg slotspark og 
fortreller, at under h0skårene lå der snoge i hele 
»vognhjul«, og fandt man sådan en snogesamling 
stak man riveskaftet ned midt i hjulet og slyngede 
hele bundtet hen over hovedet på kammeraterne 
eller ud i parkens dam (I). »Man kunne linde sno
gene i hele 'kager' rundt omkring, også ved huse
ne. Således fandtes en hel klynge af dem på m0d
dingen og flere på digerne ved et hus, som ligger 
ved Gammel K0gegård« (2). Der var så mange 
snoge i Ulkerup (Odsherred), at nogle mente, det 
var derfor man flyttede fra byen (3). 
Man var fuldt förtrolig med deres tilstedevrerelse 
og gjorde dem sjreldent fortrred. Snogen h0rte nrer
mest til husdyrene ligesom storken; den blev be
tragtet som hjemmets vrerner og gode ånd. Snoge
ne »er fromme og s0ger gerne ind i husene. Mange 
steder tillader man dem denne frihed, da de gen-

. grelder den med at rense huset for mus og insekter. 
Menat de gerne drikker fl0den og mrelken afb0t
terne og slår deres boprel op i og under sengene 
må man da linde sig i« (1802; 4). 
»Det er godt med snoge, de giver held, h0rte jeg i 
min barndom [o. I 870] tjenestefolkene sige på 
Tygesminde, Sdr. Bjert sogn« (5). Mange snoge 
gav lykke til huset (6); »det er ikke mere end en 
menneskealder siden [o. I 850] der i mange sjrel
landske gärde, ja også i huse i k0bstreder som 
f.eks. K0ge, var snoge, og man gjorde dem ikke 
noget da man troede, der var lykke ved dem« (7). 
På to gärde i Buderup s. NJylland varder mange 
snoge, som gik ind i staldene og malkede k0erne. 
Begge familier var meget velhavende, og ingen 
måtte g0re snogene noget ondt eller jage efter 
dem, thi ellers ville velstanden fortade gårdene 
(8). 
»Inden for bryggersd0ren stod en skål med nymal
ket mrelk midt på gulvet, og derom lå snogene og 
drak. Jeg ville slå dem, men det forb0d man mig. I 
de to gamle folks senge blev der sjreldent lagt ren 
halm, der boede snogene, og dem ville de n0digt 
forstyrre. Der var nogen overtro om, at det gav 
lykke og held med de snoge« (Hindemose Fyn o. 
1900; 9). Da husholdersken hos en mand på 
Djursland havde fäet daglejeren til at jage en snog 
ned fra loftet udbrnd han vred og bedr0vet: det 
ville jeg ikke have gjort for aldrig det! ( I 0). 
Der fandtes masser af snoge ved Br0ndsted m0lle, 



Snog. BIO FOTO/Kaj Boldt. 

og en dag ville gamle S0rens to s0nner skyde 
nogle, der lå og solede sig. S0ren h0rte skuddene, 
kom ud til dem og sagde: »Drenge, förvar jer! de 
har vreret her for min tid og vi! blive ved derefter. 
Se op i trreerne og skynd jer bort herfra!« De kig
gede op og så, at der hang snoge på alle grenene -
dem havde de ikke lagt mrerke til for (I I). 

Der boede snoge i fårestien og i lyngt0rven på de 
lerklinede ydervregge. Snoge, ildere og endda hug
orme holdt ofte til i sengebundens halm eller 
lyngknipper; reldre folk klagede over, at de for
styrrede deres nattes0vn ( I 2). 
Jonas og hans kone var »kloge folk« i Lindebjerg 
mellem Sorn og Slagelse, sengens bund hvilede på 
store kampesten, og »snogene lå i store klumper 
hos dem, regteparret nregtede dem ikke den gode 
sengevarme, for snogene er hellige dyr, man skal 
vrere god imod«. Man mente på egnen, at det var 
fra dem regteparret fik indsigt i ellers hemmelige 
ting(l3) sml. s. 327. 
På Vissingkloster 0Jylland var der så mange 
snoge indend0rs, at pigerne rodede op i halmen 
med en greb når de redte sengene. I lang tid midt 
på sommeren kunne man ikke få k0erne ind i stal
den på grund af snogene; k0erne brnlede og blev 
helt balstyrige når de nåede hen til d0ren, og man 
måtte t0jre dem på en eng. Hele sommeren Jugte
de der stramt i gården fra de mange snoges efter
ladenskaber (14 ). 
De kom med h0et ind over stalden og stak tit 
hovederne gennem det l0se loftlag, så man kunne 
se dem i stalden (VSjrelland; 15). Der levede 
mange snoge i m0ddingen, de stak gerne hoveder
ne ud af I.esset når man k0rte gedning på marken 
(Krarup SFyn; 16). »I m0ddingen kunne vi st0de 

på mange snogereg, de hang som regel sammen 
fem-seks på en lille streng og skulle ruges ud af 
gedningsvarmen« (0rslev SSjrelland; I 7). 
Det var i M og VJylland en a lmindelig tro, at sno
gen (og hugormen) holder meget af mrelk. Den er 
»navnlig bekendt for sin lyst til mrelk, så den vil 
kravle op og drikke af malkespanden, ja skal 
kunne malke k0erne, i hvert fald får den skyld for 
det« (I 8). Snogene kom ind i vestsjrellandske gär
des mrelkekreldere og slikkede fl0den af mrelken 
(15). Fra mangejyske egne berettes om snoge, der 
malkede k0er. Folkene på Vissingkloster så en
gang snogene rejse sig på halen og malke k0erne, 
der stod t0jret på en eng (14). Når man om morge
nen kom ind i stalden og k0erne rejste sig kunne 
der hrenge indtil fire snoge fra et yver, og k0erne 
vregrede sig ikke ved det. Når der blev muget ud 
hang snoge og slrebte efter trilleb0ren til m0ddin
gen ( I 9). Der Iå hobevis af snoge i gangene på Vis
borggård, men det var man så vant til al se (20). 
Snogens mundbygning g0r den aldeles uegnet til 
at patte, alligevel blev denne egenskab tillagt den 
langt op i nutiden. Så sent som 1936 skrevet Hor
sensblad, at man havde set den gere det på en gård 
i nrerheden af Bredsted (21 ). 

Også på Bornholm levede mange snoge i husene, 
hvor de drak af mrelkefadene og efterlod deres reg 
(22). Ingen hindrede dem i at frerdes indend0rs, 
heller ikke når de spiste sammen med b0mene, 
som ikke var bange for dem, og de fik mrelk i en 
skål på gulvet. Der föreligger fra nresten hele lan
det en rrekke beretninger om snoge som b0ms 
Jegekammerater (23). 
En lille pige sad på gulvet og spiste af et fad med 
mrelk og grnd, da der kom et par snoge. De var 
tamme, krnb op til pigen og begyndte at labbe af 
mrelken. Når de kundrak mrelk gav hun dem med 
skeen et smrek på hovedet og råbte: Na dada! vil I 
tage grnd til! (24). Man påstod, at det var et stort 
held for et barn at have spist sammen med en 
slange (o. 1870; 5). 
Når far og mor var på arbejde og vi b0rn sad om
kring fadet og spiste mrelkegrnd, kom snogene tit 
krybende og begyndte at tabbe afmrelken. Det var 
noget forfrerdeligt svineri, men vi b0m så noget 
ret sprendende derved, og ligefrem gere snogene 
fortrred kunne vi ikke trenke os. Vi slog dem alli
gevel i hovedet med vore skeer og sagde sp0gende 
»Ta' klump til! Ta' klump til!« for de ville kun 
have mrelken, grnden deri br0d de sig ikke om 
(0rslev s. MSjrelland; 24a). 
En lille dreng sad ved hjemmets d0rtrerskel, en 
snog kom hen til barn, og han »krattede« den på 
ryggen med en hasselkrep, det holdt den meget af. 
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Det gentog sig nogen tid , så ville barnet, at snogen 
skulle spise sammen med ham. Da faderen h0rte 
det slog han snogen ihjel, men da blev drengen 
»lovlig« (sindsforvirret) - det var straffen (Lange
land; 25). 
En lille sygelig pige fik for vane hver dag at gå ud 
til en kampesten lidl fra huset. Her satte hun sig 
med en stor snog, en hugorm eller stålorm i sk0-
det og madede den; mens hun strng den over ryg
gen sagde hun: »Du rrekker dig, du krymper dig, 
jeg stryger dig«. Pigen d0de, nogle dage efter kom 
man ud til stenen, og der lå snogen og var d0d 
(Randlev 0Jylland; 26). 
I min mormors barndom i Kliplev (o. 1850) leve
de der mange store snoge ved hendes hjem i sko
ven. Om sommeren, når d0rene stod åbne, l0b de 
ind i stuen, hreldte man lidt mrelk i en lerskål og 
stillede den ved d0ren kom de derhen og drak. 
B0rnene fodrede dem også ovre ved stendyssen. 
En dag de var frerdige med det rejste en stor tyk en 
sig lige i vejret og kiggede efter dem med sine store 
0jne. Folk sagde, det var giftslanger, men hun 
h0rte aldrig at de gjorde nogen fortrred, og »mor
mor sagde de skulle have mrelk om foråret, ellers 
kunne de ikke skifte ham« (27). 
J. S. M0ller, Husslangen (28). 

LITTERATUR: (I) 160 1906/23: 121 ; (2) 248c 

3.3,183; (3) 17b 61; (4) 418 314; (5) 160 1906/23: 
2391 ( 1918); (6) 464g 2,21 Of (Ringgive); (7) 436c 

9lf; (8) 160 1906/23: 1508 sml. 296/129f; (9) 160 

1906/ 23: 863; (10) 464/3 ,4 l ; (11) 464g 2,211; ( 12) 
212c 3,40; 296d2l l ; 296b 16; 318 42f; 296h 133f; 
(13) 608 50; (14) 160 1906/23: 2224; (I 5) 436c 83; 
(16) 599 6515; (17) 160 1906/46: 609; (18) 160 

1906/46: 2653 (Vorbasse s.); (19) 160 1906/23: 
2224,2240,2491; 296/ l 32f (NJyll.); 464g ny rk. 
2.1,141 (Grejs); (20) 464 2.2,28; (21) 160 19041 
46: 2224 sml. 130 78; (22) /60 1906/23:640; (23) 
215 277fT; 17b 61; (24) 436c 9lf; 464/tb. 3.2,28f, 
40f (80gelund; Holbrekegnen); (24a) 160 1906/ 23: 
409 (1936); (25) 464g 2,211; (26) 464g 2,206f; (27) 
837 34,1958, 162; (28) 215 215-29. 

SNOGEKONGEN 

Der föreligger mange beretninger om snogekon

gen, der svarede til hugormekongen (s. 33 7). Den 
var meget st0rre end andre snoge, hvid med rndt 
hoved (I), lodden og tyk som en flaske, havde 
manke på ryggen og blev set med en guldkrone el
ler endog tre kroner på hovedet (2). I Gjellerup så 
man den komme ud af sin bolig i en h0j (3). 
Bredte man et hvidt klrede i nrerheden kom snoge
kongen og lagde sin krone på det (Åbenrå-egnen 
0. 1860; 4). 
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Snogen kunne blive nasren så tam som en kar og drikke 
af mtelkeskå/en. Tegning af J. Th. Lundbye til H. V. 
Kaa/und: Fabler for Bern. 1844. 

I Hunes0en ved M0ns klint blev 1678 opfisket en 
»snogepande« på st0rrelse med en kalvs og med 
en lang tyk manke (5). En kongesnog drrebt med 
kogende vand i Grejs skal have vreret lire alen (2.5 
m) lang (6). 
Snogekongen kunne tage halen i munden og trille 
som et hjul hurtigere end en hest kan l0be, i T0r
ring lykkedes det dog en gammel kone at ride fra 
den. Man måtte ikke g0re den fortrred, så fik man 
alle de andre snoge på nakken (7). 
Kongesnogen sad på sin hale midt i en stor dynge 
sammenfiltrede snoge, et »snogevred« (Tibirke; 
8). En 80-årig kone ved Odense forta I te o. 1880: 
Jeg gik en dag i sommertiden gennem Langes0 
skov og fulgte en smal sti mellem nogle trette has
selbuske. Pludselig så jeg et mrerkeligt syn. Under 
en af n0ddebuskene låder et helt knippe snoge, og 
midt i klyngen sad en stor og prregtig snog eller 
hugorm. Det var »snogekongen« eller hasselor
men med hovedet hrevet h0jt i vej ret. Den var 
hvid og havde en hrette på hovedet (9). 
En mand kom k0rende med et !res baljer og fik 
ved vejen 0je på en stor hob snoge, mellem dem 
sad deres konge med krone på hovedet. Manden 
smed en sten ned mellem snogene for at ramme 
kongen og ta fat i hans krone. Men nu fo'r alle de 
andre snoge efter ham, for at redde livet måtte 
han vrelte en balje af vognen og krybe ind under 
den. Heldigvis havde han sin kniv med, så han 
kunne skrere hovederne af snogene efterhånden 
som de stak dem ind under baljen (Falster; 10). 
En ridende mand så en bunke snoge, greb kongen 
og red så hurtigt han kunne bort med ham. Snoge
ne satte halen i munden og trillede efter hesten. 
Manden kastede sin kappe på jorden, og mens de 
rev den i stumper og st0v slap han vrek med kon-



gen. Den ville han koge suppe på, thi efter at have 
spist en sådan suppe blev man synsk og alvidende, 
kunne se kalven i koen, barnet i moders liv og syv 
alen dybt i jorden (11 ). 
Man kan tidligt om foråret finde flere hundrede 
snoge samlet på et grerde, hvor de holder rådslag
ning; kongesnogen sidder på sin hale midt i flok
ken. Kan man komme til at slå den ihjel og spise 
dens fedt bliver man meget vis og rig. En dreng gik 
omkring og tiggede og kom gennem en skov, hvor 
der boede en kongesnog. Her skar han sig en has
selkrep. Da en prrest så kreppen lovede han dren
gen mad og husly hvis han ville vise ham stedet, 
hvor han tog kreppen. Nreste dag gik de derhen, 
prresten fandt kongesnogen og kogte den hjemme i 
en stor gryde. Dagen efter kom drengen sulten ud 
i k0kkenet, dyppede en brndskorpe i snogens fedt 
og spiste den. Han blev siden så klog til at tjene 
penge, at han kunne k0be en gård ( 12). 
En anden prrest k0rte gennem en skov til kirken. 
Pludselig vrimlede det med snoge foran hestene. 
»Holdt!« råbte han til kusken Per, »spring af vog
nen og hent mig den store snog med hvidt hoved, 
som du ser midt i flokken«. Det turde Per ikke for 
prresten havde givet ham et hvidt lommet0rklrede, 
med det i hånden kunne han tage snogen, som 
blev helt tam. I prrestegården skar pastoren sno
gen i stykker, bar navlestykket ud til husholder
sken og bad hende koge suppe på det, ingen andre 
end han måtte spise suppen. Per kom senere ud i 
k0kkenet, han var t0rstig og drak intetanende lidt 
af snogesuppen. På den måde blev det ham og 
ikke prresten , som fik visdommen. Per var så 
kl0gtig, at vismrendene skar spidsen af hans tunge 
så han ikke kunne beskremme dem. Han frerdedes 
i mange år blandt b0nderne nord for Slagelse og 
forudsagde skjulte ting med fagter, fremstammede 
ord eller figurer, som viste hvad han men te ( 13). 
Snogski/den lå ved nogle h0je bakker i Guldbjerg 
sogn på NFyn. Om dens oprindelse og navnet for
t.eller sagnet: 
En adelsmand opdagede her en kongesnog, som 
stak sit kronede hoved frem af jorden. Han vidste 
fra gamle skrifter, at spiste man et stykke af kon
gesnogen fik man indsigt i alle hemmelige kunster 
og frerdigheder, så han greb snogen med el rask 
tag om halsen og drog afsted med den. De andre 
snoge, som nu mistede deres konge, satte efter 
ham, han smed trreskoene og nåede et lille hus, 
hvor han skyndte sig at spise et stykke af det 
kostelige bytte. Og nu indså han straks, hvordan 
han kunne undgå de forfolgende snoge. Han for
stod dyrenes sprog, kunne !rese alle b0ger og tale 
hvert et tungemål. Hvor kongesnogen viste sig ris-. 
lede siden en sundhedskilde frem. Den blev indtil 

o. 1810 bes0gt Sankt Hans aften af patienter fra 
nresten hete Fyn, fra Slesvig og Jylland ( 14). 
Sml. s. 330f. 

»Snogekongen« kan have vreret den indtil halvan
den meter !ange reskulapsnog eller (snarere) has
selsnogen; dens store homplader danner en slags 
krone på hovedet, fra baghovedet forts.etter en 
stor m0rk plet som en dobbelt rrekke pletter langs 
hete oversiden. 
Nogle meget sjreldne, indtil fire alen (2.5 m) !ange 
snoge, tykke som en arm og med en lang manke 
ned ad ryggen, og i panden et hvidt hjerteformet 
mrerke, blev kaldt has/inger eller htes!inger fordi 
man mente de srerlig holdt til i hasselkrat ( 15). 
Der skal have levet haslinger i Snave skov på 
Langeland ( 16) og i» Trrevrenget« i Fanefjord skov 
VM0n, hvor den efter sigende havde et andenreb 
(16a). I Petersgårds skove SSjrelland fortalte man, 
at de klatrede op i egeskovenes store hasselbuske, 
hang hvresende på grenene og snappede efter folk, 
der kom for nrer. Det hrendte også, at de s0gte op 
på taget af huse, der lå i skovbrynet (17). 
B0nder på Falster kendte i midten af forrige år
hundrede mange historier om de store og farlige 
hreslinger, der blev set ved skove og på marker, og 
som man anså for at vrere meget gamle snoge. 

Snogekofoni so/er sig. BIOFOTO/ Artlmr Christiansen. 
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Mange krumspring blev forsegt for at undgå toldejiersynet ved Kebenhavns accisebod, endog sno ge anbragt i poser 
og sakkefor atforskrakke betjentene. Tegning af P. Kia strup i »Detforsvundne Kjebenhavn«. 

Mens man mejede kom på en mark, der st0dte op 
til en skov, begyndte en afkarlene at råbe og kalde 
på de andre. Da de kom derhen stod karlen med 
sin le presset mod en ha:sling. Han kunne na:sten 
ikke holde den indtil en anden karl huggede den 
over. De betragtede nu dyret n0jere. Kroppen var 
godt halvfjerde alen lang (2.20 m), ved hovedet af 
en arms tykkelse, og smallere nedefter til en spids 
hale, den havde et hvidt hjerte i panden og manke 
ved hovedet. »Den var i grunden smuk«, sagde 
Anders Va:ver, »men så så forfa:rdelig ud«. Hans 
morbror fandt engang en lignende meget stor snog 
i en bunke snoge, pirrede den med sin stok ud på 
vejen og fandt under den et stort guldstykke ( 18). 
August 1908 ville en a:Idre mand flytte heste på 
Aldersfreds mark ved Esromvejen og så på jorden 
noget, der lignede et cykelda:k. Han gik na:rmere 
og opdagede et dyr med hoved som en torsk, 
hvide ringe om 0jnene og sorte pletter. Slangen 
sprang h0jt til vejrs og fortsatte i spring over ejen
dommens ra:kva:rk ind i en kommark, hvor den 
forsvandt ved en lille dam. Dens la:ngde anslog 
han til 5 alen (3.15 m) (17). 

LITTERATUR: (I) 464g 2,218; 160 1906129b: 
226; (2) 794 5,1887,107 (Sfyn); 296/134 (VJyll.); 
Dansk Landbotid. 7,1872,320; (3) 464 3,1876,82f 
sml. 4 ,74 (ål); (4) 283c 164; (5) 900 36,42; (6) 464g 

ny rk. 2.1,141 ; (7) 534 147; (8) 847c nr. 641 ; 464g 
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2,217 jf. 212f; 874b 163; (9) Anton Andersen, Fra 
Plantemes Verden 1885,116; (10) 283c 161,164; 
(11) 464g 2,211 ,218 (Egtved), ny rk. 2.1,141 (Von
sild); 436c 83 (VSja:11.); (12) 464g 2,217; (13) 464g 

2,219f; (14) 703 l ,337f; 847b 2,31f; 725 730; 777 
90,127; (15) 464 2,211 (S0nderj.); 602 10,1893, 
216-82 ; 11 ,1894,258-74,426-32; 12,1894,379-92; 
(16) 276 1,421 ; (16a) 103 1955; (17) 603 26, 1942, 
85; (18) 283b 113f. 

SNOGE BINDES MAGISK, DR,EBES, FOR DRIVES 
Der var folk, som förstod kunsten at binde eller 
delge snoge og hugorme, så de blev sl0ve og ikke 
bed (I). Så la:nge vedkommende holdt dyret i hån
den måtte man ikke na:vne hans navn, thi så kom 
det straks fri. Niels Hemmingsens bog om trold
dom 1618 har et afsnit om snoges besva:rgelse, »at 
de skulle holde deres edder og forgift i sig og ikke 
g0re nogen skade, som tager på dem og ba:rer 
dem, men skulle synes ligesom man legede med 
dem« (2). Man kunne sige: snogen vreder, busken 
breder tre mands favn! eller tre gange: osa, osi, 
osia (3). 
En klog mand viste ofte folk, at det lod sig g0re, og 
la:rte dem at l0se dyrene med ordet Amen. Men 
han ville ikke la:re nogen af sine b0m denne 
kunst. Så snart snogen var l0st fra besva:rgelsen 
skulle man skynde sig bort for den fo ' r på en. Ja
kob Frederiksen i Vejle var en stor heksemester og 


	Image 0318
	Image 0319
	Image 0320
	Image 0321
	Image 0322

