kunne g0re alt, hvad man ville have ham til. En
dag han k0rte til byen og ikke ville betale accise
tog han en posefuld snoge med. Betjentene kom
og spurgte, om han havde noget der skulle betales
for, han åbnede posen og snogene vreltede ud på
gulvet. De kravlede rundt mellem betjentene, der
hujede og skreg, at han skulle fjerne dem, så ville
de aldrig mere kigge i hans pose. Jakob kaldte dyrene tilbage, og han bar dem uden for byen (4);
sml. s. 343.
Dyrlregen i Lendemark 0M0n havde fundet en
snog. På hjemvejen gik han ind hos en mand for
at slibe sin 0kse. Snogen holdt han skjult bag sig,
men drengene havde set den og blev nysgerrige.
Den ene råbte »Her ligger en bundet snog!« I det
samme begyndte den at rnre sig og var lige ved at
l0be vrek, da dyrlregen kom med en ildtang, han
pirrede lidt ved snogen, og den lå atter stille. Så
vendte han sig vredt mod drengen og sagde: Vil
han holde sin mund! (5).
På en sti ved Morud NFyn kunne man m0de en
stor sort mand, der lå og solede sig ved bankeme
langs hegnet. Om halsen havde han en stor snog
bundet i knude som et halst0rklrede, og denne
knude skulle man l0se op hvis man ville slippe levende förbi manden (6).
En dreng kom gående ind til K0ge medbringende
en stor snog, tommetyk og fem kvarter lang (70
cm); han holdt den under hovedet, så den hang
som en spadserestok i hånden. lnde i en butik tog
han kasketten af, og ud faldt tudser, firben, små
snoge og andet kryb, som drengen havde med
hjemmefra (7).
Snoge-Lars (Lars Larsen, 1816-91) var en kendt
g0gler eller »original«, som frerdedes i store dele
af Nordsjrelland, navnlig Hillernd-egnen. Han
fangede snoge, hugorme og stålorme med en
langskaftet tang og viste dem frem for penge tillige
med aber, hvide mus o.a. »mrerkelige« dyr. Han
var o. 1885 ► > noget
krumb0jet af alder med gråt
hår og skreg, fra top til tå klredt i lyseblåt hvergam, på hovedet havde han en h0j filthat, hvorpå
der rundt omkring var anbragt billeder af slanger«
(8). Krybdyrene bar han i en firkantet kasse og i
sine lommer, under hatten lå de i en rede, på brystet havde han en stor snog, som han kaldte Frits

holdt en snog i hånden, og den gjorde bevregelser i
takt med musikken. Men da han trak hugorme
frem, så flygtede dameme skrigende. Kejseren
morede sig kosteligt over denne komedie, og Lars
drog glad fra slottet, rigeligt bel0nnet for sin ulejlighed« (10). Han sendte mange snoge til udsretning mod museplage andre steder i landet, således
Vestlolland (11 ).
Ville man drrebe snoge skulle det ske efter solnedgang, for kan en kvrestet snog ikke d0; den lever
videre selv om man har skäret den i nok så mange
stumper, ja stykkerne skal endda kunne vokse
sam men igen ( 12). Men det er farligt at slå snoge
og hugorme ihjel, nogle kommer måske til live
igen og tager hrevn ( 13), og jo flere man drreber
desto flere m0der man. En karl traf et par snoge
og slog den ene ihjel. Han havde siden ikke fred
for den anden, som forfulgte ham overalt lige til
han d0de (14). En anden karl havde også gjort en
snog fortrred, han blev en dag forfulgt af en uhyre
mrengde snoge til ind i et udhus, hvor de krnb op
ad vreggene. Man skyndte sig at sende bud efter en
prrest, der fik dem manet vrek ( 15).
En klog mand drev snogene, hugormene o.a. kryb
på Liv0 ud i Limfjorden. Var de gået på ham
havde han selv måttet ud i fjorden, men nu vandt
han sejr ( 16).

» Snoge-Lars« tegnet
1882 af Fred. Har/vig. Nordsjce/landsk
Fo/kemuseum.

(9).

Han slap engang alle snogene fri i en butik i Hillernd, og kunderne flygtede, »men han f10jtede blot
og lukkede tasken op, og snogene gik atter til ro«.
Mens den russiske kejser bes0gte Fredensborg
blev Snoge-Lars kaldt til slottet for at vise dyrene
frem. »Der var kommet flere af de kongelige personer, navnlig damer, til stede, og så trak Lars en
f10jte frem og begyndte at spille på den, mens han
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LITTERATUR: (I) Dansk Landbotid. 7, 1872,320;
(2) 847c l 22f; (3) 464g 6.1,34 7; andre formularer:
761 4 , 1873-74, l 22f; (4) 464g 6.1,348; (5) 464g 2,
213; (6) 255 3, 1930,64; (7) 248c 3.3, 183; (8) 227
1886, upag. ; (9) 637 7/2 1948; (10) 475 10, 1958 ,
87ff sml. 222q I 07f; (11) 261 2,177; ( 12) 464g 2,
210; ny rk. 2.1,141; 725 507; 794 5,107; (13) /60
1906/23: 2224; (14) 464g 2,210f; (15) 464 3,2l9f
(Brandstrup); ( 16) 464g 6.2,205.
SNOGEBID

Snogen kan bide, men den har ingen gifttrender.
Man mente alligevel, at dens bid varlige så farligt
eller farligere end hugormens. Det hed sig i Himmerland, at snogens tunge har trej[amer (spidser),
og at den kan stikke med den midterste (I).
»Alle snoge her tillands er ikke giftige, i det
mindste ikke synderligt giftige undtagen i hede
somre eller i meget hedt vejr og når de bliver
krrenkede eller ophidsede« ( 1791; Ia).
Man skulle isrer vogte sig for snoge med en hvid

halskrave (2) og for vandsnogens unger kaldt rever
(sml. sommerfugl s. 74), der voksede op i asketrreer og var meget giftige; men slog man et kors
avet omkring dem kunne de ikke g0re en nogen
skade (3). En snogebidt (»ormslået«) hest fik hrevelser, bylder etc. (4), efter bid af en hasling (s.
327) svulmede kroppen strerkt op, man sagde på
Langeland, at vedkommende var blevet »blrest op
af en hasle« (5).
Et snogebid kan ikke lreges og medforer d0den ,
»derfor ser man aldrig en snog afbildet uden at der
står en ligkiste ved siden af« (0Jylland; 6). Det
hed: blev man bidt af en hugorm skulle straks sendes bud efter lregen, men var det en snog sendes
bud til ligkistesnedkeren (7). På snogens pande
har Vorherre sat et advarselstegn, en figur som en
skovl eller spade (til kirkegården), mens hugormen sammesteds fik et mrerke som en oliekande
eller medicinflaske så menneskene kan se, at dens
bid ikke er ulregeligt (8). »Snogebid folges af ligkisten , hugormebid af medicinflasken« (9); det var

Den karl, der lagde sig 1il al sove på marken, kunne risikere, al en snog smu11ede ind i ham, hvis han få med åben
mund. Trll!snil efter maleri af M. Therkildsen i Ude og Hjemme 27-5-1883.
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snogens gule nakkepletter, man tydede symbolsk
som en ligkiste; man sagde på Horsens-egnen:
snogen brerer Iigkisten på hovedet ( I 0), sm I. s.
340.
En mand rev h0 og blev stukket af en snog gennem et hu! i trreskoen. Den bidte tå pinte ham i
syv år, så han altid måtte gå med s0dmrelk i trreskoen, det lindrede smerterne. Til sidst lå han i
sengen med den syge fod hrengende uden for dynen. Katten kom en dag ind i stuen med en levende mus. Den tog manden, llåede skindet af og
satte det på tåen. Han gjorde det samme nogle
dage, og smerteme forsvandt (Holbrekegnen; I I).
To karle, som freldede trreer i en skov, så en hugorm og snog slås, og en af karlene greb en spade
og skar hugormen midt over. Dens hoved ll0j hen
og bed den anden karl i benet, og han blev meget
syg og måtte k0res hjem. Dagen efter kom snogen
og ville ind til karlen med et grnnt blad i munden.
Man turde ikke lukke den ind og bar derfor karlen
ud i Jaden. Her lagde snogen det grnnne blad på
såret, og nogle dage efter var karlen rask (0M0n;
12).
Saxo Grammaticus fort.eller om den gotlandske
konge Sigvard, al han lod si n datter Alvilda bevogte af en drage og en snog; dyrene blev drrebt af
den danske kong Sigars s0n Alf. - Balder fik en ret
mad , som skulle 0ge hans styrke; den var tilsat en
strerk gift fra tre snoge. - Erik og Roller så deres
trolddomskyndige mor Krage lave grnd. Tre
snoge hang i tynde snore, fra dem dryppede gift
ned i grnden. De to snoge var sorte, den tredje
havde hvide ska:!. Giften farvede grnden sort med
gule pletter i den ene side og hvid i den anden.
Erik magede det sådan, al han fik den sorte, kraftige del af grnden, som gav ham den h0jeste menneskelige visdom og vellalenhed, han forstod
dyrenes tale og va ndt altid i kamp ( 13) sm l. s. 327.
LITTERATUR: (I) 534b 136; (la) 659 20,11 7 1;
(2) 296/ 134 (VJyll.); (3) 794 3,48; (4) 74 I 18; (5)
571 196f; (6) 160 1906/23: 2224; (7) 151 5,2 14;
(8) 436c 92; 794 5, 107; (9) 154 570 sml. 296/ 134;
( JO) 224 1, 1893,7; (11) 464g 2,212; (12) 160 I 906/
23:623 (19 37); (13) 766 76f; 474 3,54 1.

så karlen, som var vågen, at en stor snog kravlede
ned i munden på den sovende. Han blev forskrrekket, men turde ikke vrekke ham og sige, hvad han
havde set. Da karlen vågnede havde han en underlig fomemmelse i maven og vidste ikke, hvad
det kom af, den anden karl tav stille. Han gik hele
dagen og klagede sig. Nreste formiddag slog de
igen h0, den ene karl lagde sig til at sove og den
anden så snogen komme ud af halsen og forsvinde
i grresset (2). I en version optegnet på Bornholm
gentog det sig sommeren efter, og karlen uden mavesmerter fortalte f0rst nu, at han havde set en
hvid og en sort snog l0be ind i den anden karls
mund (3).
En stor dreng vågnede idet snogen kr0b gennem
munden ned i halsen, men sk0nt han straks bed
trenderne sammen fik han kun dens halespids.
Han f0lte sig i llere dage meget ilde tilpas, og ingen vidste, hvordan han kunne slippe af med snogen. En klog mand gav ham noget, som skulle
drive den ud. Drengen sank 0jeblikkeligt sam men
som d0d, lidt efter begyndte han at rnre på sig, og
den kloge mand sagde: Rejs I kun hjem og stol på,
at snogen kommer ud ad naturlig vej.
»Det skete også, men kors bevares, hvilket syn!
Snogen havde lagt unger inden i ham, og en dags
tid efter kom et mylder ud, så man måtte grues
ved at se det« (4 ).
En mand, som havde fäet en snog i sig, kom op at
kere i en vogn, der skrumlede så meget, at snogen
ikke kunne blive i ham. Den kom op og faldt på
vejen, men forfulgte vognen for at krybe tilbage i
manden, hvilket dog ikke lykkedes den (0Sjrelland; 5). En anden mand blev lrenge plaget af dårlig mave. Så fik han en snog i sig, og den holdt
ham sund og frisk. Når manden sov tog snogen
udgangstur, men den kom altid tilbage og l0b ned
gennem hans hals for han vågnede. En dag fik et
andet menneske 0je på snogen og slog den ihjel.
Efter den dag var manden atter syg, maven svulmede op og han d0de (6).
LITTERATUR: (I) 464g ny rk. 2.1 ,142; 160 L904/
46:2044; (2) 464 8,330f; (3) 458 90; (4) 464 8, 1886,
330f; (5) 160 1906/23: 506 (1933); (6) 160 19061
23: 541 (Karise).

SNOG I MENNESKE

Hvis man drak af et vandhul , hvor der levede
mange snoge, eller sov med åben mund el sådant
sted, risikerede man al få en snog i sig. Det gik der
mange historier om ( I).
To karle slog he, da de skulle sove til middag
kunne den ene ikke falde i s0vn, den anden snorkede og gabede. Da de havde ligget der nogen tid

ANDEN OYERTRO

(lregemidler s. 333)
Stirrer snogen stift på en fr0 kan den ikke bevrege
sig og går skrigende i halsen på den (I). Snogen ruger på vipstjertens og grerdesm uttens reg (Fyn; 2),
selv tvinger den en stor flad skrubtudse til at ruge
sine reg ud og mader den imens; når man så en
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Billedet viser det afhuggede hovede af den kongelige snog, som bed sig fast i en guldment tabt af Christian I V og siden endte sine dage på Kunstkammeret. Rosenborg S/ot.

snog med en tudse i gabet mente man, at den t0rstige tudse blev bäret til vand (3). Snogen piner
fr0erne til at la:gge a:g, som den reder (1700-t; 4).
Snogen kan fl0jte: hy-y-y-t! (Tik0b; 5), dens unger
er venlige og hugormens arrige; så mild som en
snogeunge hed det om et menneske, der var meget
mildt (6).
Vandsnogen har om halsen en r0d tegning eller
ring (Fyn; 7); man mente i 0Jylland, at vandsnoge
kan parre sig med ål, men til sidst bliver bestanden så blandet at ålene er uspiselige (8).
Snogen passerer tre gange levende gennem storken, idet den hver gang skifter ham, men da den
kun har tre hamme må den efter den tredje passage forblive i tarmen (9). Snoge holder sig fra myretuer; er den kommet ind i en sådan slipper den
aldrig ud igen (Falster o. 1850; 10).
På Als lagde en dreng ma:rke til, at en snog l0b ud
af sit hu! og et stykke va:k. Han stoppede en sten i
hullet, og lidt efter vendte snogen tilbage. Den
skyndte sig hen til et ga:rde og hentede en urt,
hvormed den ber0rte stenen, som straks sprang
itu (11), sml. hugorm s. 342.
Til den f0rste snog, man m0dte om foråret, skulle
man sige: Spar du mig og mine, så sparer jeg dig
og dine! eller Gud vare mig og alle mine for dig og
alle dine, vil du intet ondt g0re mig og alle mine
skal jeg heller ikke g0re dig og alle dine ondt! - så
ville intet giftigt kryb skade en den som mer ( 12).
Snoge kan blive meget ondskabsfulde, bide sig i
halen og trille som et hjul efter den, de vit tillivs.
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En sådan person er redningsl0st fortabt hvis han
ikke husker at l0be i siksak, snogen kan nemlig
kun l0be lige ud (Bornholm; 13).
Kastes stål over en snog bliver den til penge
(Gudbjerg 0Fyn; 14). Hvor der ligger en bunke
snoge er der gravet penge ned ( I 5). En karl kastede sin kniv i et knylle snoge, og de blev til gamle
la:derpenge med lidt s0lv i midten (16).
Et yver pattet af snoge blev sygt og koen malkede
blodig ma:lk, men det er »kun dum snak og fabel«
(17).
På Ja:gerspris-egnen fik b0rnene påskea:g allerede
om l0rdagen, men de måtte ikke spise dem f0r
na:ste dag, for ellers kom de den sommer til at se
mange snoge (18), sml. s. 335.
Under nedrivningen af en gård på Skive-egnen
fandt man i t0mmeret et boret hul lukket med en
tra:prop, i hullet lå en udt0rret snog og lille s0lvm0nt, vel anbragt der for at va:rne mod sygdom
(19), sml. s. 345.
Hvis man lokkede eller med en hasselkvist drev
en snog ind i forhekset b0sses l0b kunne den bruges igen (fynsk cyprianus 1800-t; 20). Arbejdere i
Ravnholtskoven 0Fyn bar i en pose om halsen et
snogeled for at undgå ulykker (o. 1935; 21 ). Med
en snogeham på sig var man usynlig (0Jylland;
22).
Kyssede karlen en modvillig pige og imens holdt
en snogetunge i munden således, at den ber0rte
hendes la:ber, blev hun forelsket i ham (23). Ville
han siden ha:ve fortryllelsen skulle han anbringe

snogetungen over en d0r, hun gik igennem, eller
stikke den i et stykke bred og få en anden til at
spise det, så overfortes pigens krerlighed til denne
(Roskildeegnen; 24). Lagde pigen en snogetunge i
krerestens halst0rklrede kunne han ikke svigte
hende (NVSjrelland; 25), sml. hugorm s. 346f.
Når et kornlres vreltede under hjemk0rslen sagde
man: så må der vrere en snog i lresset (SSjrelland,
M0n; 26), sml. fre s. 304.
Fanden havde undertiden sine kostbarheder ude
at sole og lod dem da ligne snoge, så ingen turde
stjrele dem (2 7).
Hekse bagte pandekager i snogefedt (Slagelse; 28).
Da en uindviet !reste i en cyprianus (tryllebog)
vrimlede det pludselig med snoge og tudser i stuen
(29). En klog mand samlede stikker (pindebrrende) og m0dte skovens ejer, herren på Lykkesholm,
der jog ham bort. Men forinden sagde den kloge
mand: Når du ikke vit give mig stikker skal jeg
give dig stikkere! Da herremanden kom hjem var
gården fyldt med snoge (30).
Katte fodt i maj måned trak snoge til huset; hårene på deres hals var slidt af, der hang snogene når
kattene bar dem hjem (31 ).
Lige vregt snoge og rugbred brrendt til pulver og
street i vand drreber vandkalve (s. 115) (1600-t;
31 ).
I srenkningen Djrevelens Bo i Trustrup skov
VSjrelland boede uhyret bensnogen (32).

2224; (24) 436 76; (25) 436c 119; 464g 6.2,253;
(26) 160 1906/23: 453; 1930/ 5: 624; 944 1918,28;
(27) 160 1906/46: 2653 (Vorbasse s. 1912); (28)
160 1906/23: 364; (29) 464g 6.1 ,104; (30) 255 3,
80; (31) 74 165; (32) 160 1906/23: 281 ,319 (1943);
(33) 516 82.
ANVENDELSE

Snoge skal smage som gode ål, »og man fortreller,
at når rejsende kommer på en vis kant i en af vore
egne provinser og forlanger ål at spise, så sp0rger
vrerten, om man vil have strand- eller grerdeål«
(1795; I).
Hvis der ikke var ål nok til »ålegildet« (s. 239) var
det almindeligt at bruge snoge, man holdt »smalgilde«, som ikke var srerlig estimeret. En jysk
kone måtte ty til snoge og satte dem stegte på et
fad, ålene på et andet idet hun sagde: » Vrer så god
at lange til ålene, kan I spise mere kommer snogene«. Efter at have spist snogene sagde gresteme:
»Det var gode ål, !ad os nu spare snogene« (2).
En gammel regter på Frederiksgave VFyn drrebte
alle de snoge, han fandt, viklede dem om sin hat
og spiste dem efter nogle dages t0rring (3). Da de
spanske soldater 1808 var indkvarteret på gården
Fredensborg MFyn, ville de ikke som folkene
have gred og flresk, men spiste snoge, og de måtte
selv stege dem (4). Spanieme kaldte dem buskål,
et navn som har vreret meget omdiskuteret. Et
spansk ord har rimeligvis i danske 0rer lydt sådan,
måske plejede soldateme fer de gik ud for at fange
snoge at sige, at de skulle buscar (s0ge efter) dem.
»Min bedstemor, som var fedt 180 I, tal te ofte om
spanioleme. Når man kom ind til skorstenen var
spaniolerne geme i frerd med at stege stubål. Jeg
har af andre end bedstemor h0rt fortrelle, at de
kaldte snogene stubål« (5).

På det kgl. Kunstkammer fandtes i Frederik III's
tid ( 1648-70) et snogehoved med en m0nt i gabet.
Iflg. overleveringen spadserede Christian IV ved
Frederiksborg, han ville springe til side for en
snog og tabte guldm0nten, som snogen snappede
og ville l0be bort med. Men man huggede dens
hoved af og opbevarede det tillige med m0nten,
den bed sig fast i. M0nten blev mange år efter stjålet fra Kunstkammeret, men skaffet til veje igen,
og for at hindre en gentagelse naglede man den
fast til snogehovedet (3 3).

(6).

LITTERATUR: (I) 160 1904/27: 757 (1885); 1904/
28: 333 (1885); (2) 160 1904/27: 1076; 794 8, 1887,
154; (3) 794 5, 1887,107 (M0n); 464g 2,211 ; (4)
659 20, 1170; (5) 388; (6) 794 5,107; (7) 251 167
(Espe s.); (8) 160 I 906/ 23: 2224; (9) 794 5, 1886,
48; 160 1904/28: 507 (1884); (10) 281c 161; (11)
794 2, 1884,1 IOf; 464g 6.1 ,443; (12) 464g 2,210;
464 6,257; 464q 95; 650b I ,330f; (I 3) 464g 2,222;
(14) 255 1,1928,125; (IS) 464g 2,211 ; (16) 464g
3,429; (17) 74 191 ; Dansk Landbotid. 7, 1872,320;
(18) 8 74e 45f; (19) 761 5.4,224; (20) 103 1947;
(21) 103 1947; (22) 160 1906/ 46: 2157; (23) 464g
6.2,249,251 ; 794 5,86 ; 160 1906/ 23: 457 (1886),

Snogens ham er blodstillende (I 500-t; 7), et afkog
i vin holdt i munden stiller tandpine (1600-t; 8).
En »troldkvinde« i K0ge bandt snogeskind og
-pander på sig mod koldfeber = malaria (9), i S0nderjylland spiste man snogeham mod sygdommen
( I0). Den blev bäret på brystet for krampe (11) og
af barselkvinder for at lette nedkomsten (MJylland; 12).
Et sår förbundet med snogeham lregtes hurtigere
end et, der blev behandlet på anden måde. »Ikke
sjreldent h0rte man en og anden sige, at nu havde
N.N. länt et stykke snogeskind til at forbinde et
sår med« (SSlesvig; 13).

Man lagde i Vest- og S0nderjylland snogehamme
mellem kisteklreder for at vreme dem mod m0l
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