Sneglehusets historie
Det hele begyndte i 1949, da den forhenvære nde fisker
Alfred Chr. Pedersen lovede sin kone et hus ingen

andre havde magen til, og som folk ville komme rejsende fra nær og fjern for at se. Det blev begyndelsen
til Sneglehuset, men der skulle gå 25 år før huset stod
færdigt i sin nuværende fonn. Ideen til huset fik Alfred
Pedersen, da han ville have en have til sin gård. Gården
lå på Rønland mellem Thyborøn og Harboøre, det
sted, hvor Cheminova i dag ligger. Gården lå meget frit,
og der kunne derfor ikke umiddelbart gro blomster
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omkring gården. Alfred Pedersen byggede derfor en
mur rundtom det sted, hvor han ville have sin have,
men da han ikke syntes muren var særlig køn, begyndte han at pynte på den med muslingeskaller. Da
Cheminova kom til egnen i slutningen af 40'erne flyttede Alfred Pedersen og familie til Thyborøn, hvor de
ejede en grund på Klitvej. Alfred Pedersen havde med·
bragt sine snegle, og den ide han fik på Rønland. Sneglehuset består udover beboelseshuset, hvor der nu er
forretning og lager, af salen hvor samlingen er. Oprindeligt var her en gårdhave, men da Alfred Pedersen
efterhånden manglede noget at udsmykke med snegle, blev en del af gårdhaven lavet om til en sal. Desuden byggede Alfred Pedersen et udhus og et tårn.
Udhuset fungerede som værksted og lager for ham.
Tårnet, som er 14 meter højt, byggede han som det
sidste, fordi han syntes, at huset næsten lignede et rent
eventyrhus, men det sidste, der skulle til for at det,
efter Alfred Pedersens mening var et rigtigt eventyrhus, var et tårn . Og det byggede han så.

Sneglehusets ydre
Sneglehusets mure er
først og fremmest
beklædt med hvide
hjerremuslinger (fig. l)

der, specielt efter en storm, kan findes i store
mængder på stranden. Desuden er der anvendt
en del rullesten (sten afrundet af bølgeslag),
og konk-snegle (fig. II ). Konk-snegle er rovsnegle, som findes i forholdsvis store
mængder i havet ud for Thyborøn på en
dybde af 10-20 meter. Flere steder, er der
anvendt tropiske snegle, oven på muren
foran tårnet er der f.eks. opsat en del skaller fra sneglen Strombus Gigas (fig. III ).
Fig.

Desuden er der flere

den store
snegl Haliotis
(fig. IV) (øresnegl) .
Til mindre spir, som
f.eks. ved indgangs partiet er der også
anvendt tropiske og
subtropiske arter, som
f.eks. eksemplarer af Trochus
pyramis (fig.V). Disse skaller blev lagt i
parafinolie, og derefter poleret helt ned til
perlemoren.

Fig. li

Mange steder er murene udsmykket med blomsterlignende
dekorationer opbygget omkring en smuk grøn glaskugle. Disse kugler
anvendtes i mange
år som flydere til
fiskegarn. Huset
har tre portaler i
arabisk stil. hvoraf
den ene er helt speciel. Den er lavet over to
store hvalkæber, som er overtrukket med mørtel
på oversiden og derefter dekoreret med
skaller.

Husets indre
Sneglehuset består af salen, butikken
og stuen. Derudover findes nogle
værelser, som ikke er tilgængelige for
offentligheden. Salen blev bygget så
Alfred Pedersen, udover at han manglede noget at dekorere, havde et sted,
hvor han kunne opbevare sin saml ing
af konkylier, muslinger, flaskeskibe
samt en del andre genstande, fortrinsvis
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levn fra strandinger og forlis, som han fik samlet gennem et langt liv. Stuen er indrettet som mindestue over

de eksperter fra øster Hurup og Arhus. Desuden findes
der i sam lingen en masse interessante fund fra havet.
I montre 1 (til højre, umiddelbart ved siden af døren
ind til salen) er der en stor
sam ling af rav fundet af
Alfred Pedersen ved
stranden langs Thybo røn. Ravet er omgivet
af fire Cypraecassis
rufa

Alfred Pedersen, og indeholder bl.a. antikt møble ment, som stod i Alfred Pedersen egen stue. Butikken
er nyrenoveret og indeholder i dag souvenirs fra sneglehuset i en enhver afskygning.

Samlingen
Samlingen, som er den største af sin art i Danmark,
består udover snegle fra alverdens lande, af en meget
omfattende samling af flaskeskibe lavet af to nu afdø 4

(fig.VIHRød

hjelmsnegl,
tyremund). Disse snegle
har en meget tyk skal
med en flot rødlig farve, de bliver derfor
anvendt til fremstilling
af kameer. Skallen er
naturligvis meget eftertragtet. I montre 2 findes en
porcelænsnegl (Cypraea) med
Fadervor indridset på ryggen. I montre 4 er der flere
flaskeskibe, hvoraf de to største flasker, som er to
one-gallon flasker (ca. 4 liter), indeholder ikke bare et
skib, men en hel lille havn. I alle fire montrer er der
eksemplarerer af sneglen Cassis comuta (fig.VII )(hornet hjelmsnegl), som lever i det indiske ocean og stil-

lehavet. Sneglen kan blive
op til 35 cm. lang. En,
lidt mindre underart
lever ved amerikanske kyster
og en anden
endnu min dre
lever
ved afrikanske kyster,
men disse to
underarter har
væsentl igt
tyndere skal,
og er derfor mindre eftertragtede. I montrene
1-4 findes findes også eksemplarer af sneglen Cassis tubero sa (fig.VIII )(kongehjelmsnegl), Denne snegl lever ved kysterne ved Florida, Vestindien og ned til
kysterne ved Brasilien. Bagved montre 4
er der et glasskab ind eholdende en
udstoppet alligator, et udstoppet desmerdyr, der kæmper med en kobraslange,
samt flere afrikanske figurer og en buddha-figur fra Siam.
I montre 5 er der bl.a. en samling af mønter

fra alverdens lande, som Alfred Pedersen fik af turister,
der kom for at se sneglehuset.
I montrene bagest i lokalet opbevares de største og de
sjældneste skaller. I montre 10-11 findes et udvalg af
specielle koraler. Bl.a. hjernekoral, tragtkoral og skovkoral. Koraller består af kalkstof dannet af polypdyr af
klassen Anthozoa. Koralrev er egentlig levende, og kan
være mange tusinde år gammelt. I montre 11-12 findes en stor samli ng af Haliotis skaller, deriblandt et
meget stort eksempla r af Haliotis rufescens. Haliotis
lever ved de californiske kyster, hvor de sidder fastklæbet til sten, hvor strømmen er stærk. Gennem hullerne
i skallet tager de hawand ind, som de filtrerer for
planteplankton. Sneglene er meget velsmagende, og fiskes derfor ligesom konswnfisk. En
givtig bigevinst er så skallerne, som p.g.a.
deres smukke farver er eftertragtede
verden over. Skallerne bruges i vidt
omfang til smykke-fremstilling med
meget flotte resultater. I montre nr.
12 findes et eksempla r af den største snegl overhovedet: Syrinx
Au ranu s (fig. IX)(kæmpetrompetsnegl). Den lever i havet nord
for Australien på ned til 200 meters
dybde. I en af montrerne hænger en
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tallerken, som blev fremstillet til
kong Georg I af Grækenlands bryllup med storfyrstinde Olga af
Rusland. Tallerkenen, som er
den eneste bevarede, bjærgedes fra den russiske fregat Alexander Nevskij, der strandede
ud for Knopper Enge i 1868.
Det var den danske prins Vilhelm der tidligere blev valgt,
som Grækenlands konge under
navnet Georg I.
montre 13-14
ligger et stort
eksemplar
af
muslingen Pinna
nobilis, som lever i middelhavet. Forrest i montre 9-14 findes et stort udvalg af de giftige Conus-snegle, deriblandt
den giftigste snegl i verden
overhovedet: Conus geographus (fig.X), som er en hvid
snegl med brunlige pletter,
kronet spir og gennemsigtig
hvid munding. Conus-sneglene
er rovsnegle, de lever især af minFig. IX
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dre fisk som de »skyder« med en giftig harpunlignende
radula (tand).
I montre 15 findes nogle knivbladsmuslinger (Ensis
siliqua) som findes ved bl.a. de danske kyster. I montre
nummer 16 findes
flere eksem Fig. Xl
plarer
af
sneglearten
Triton (fig.
XI). Disse
snegle findes
i en art i stillehavet og en art
i Atlanterhavet.
En af sneglene
mangler det
allerøverste af
spidsen,
det
skyldes at Alfred
Pedersen brugte den
snegl som musikinstrument. Han var efter sigende endog ganske
god til at spille melodier på sneglen. I montre nr.
17 findes en meget stor snegl af arten Troehus nilotieus. Normalt lever denne snegl omkring Filipinerne,
men dette eksemplar er fisket på Lingbank i Nordsøen.

FqJ. XD

Under bordet i midten ligger en meget stor muslingeskal (den anden halvdel ligger under montrerne ud
mod vinduerne). Dette er et eksemplar afverdens største muslingeskal: Tridacna Gigas (figXII ), der lever i
Stillehavet. Det hævdes at mu slinger af denne slags
indimellem har fanget uopmærksomme dykkere, som
var kommet til at stikke en arm eller et ben ind i skal len. Om det er sandt vides ikke, men muslingen er med
sine enorme muskler uden tvivl i stand til gøre noget
sådant.

Stuen

I de sidste montrer i salen findes en større samling af
genstande fra forskellige skibsvrag. I montre 18 findes
bl.a. en harpunspids samt to kanonkugler (en afbly og
en af jern). I montre 18-19 findes en del af et gammelt
baglader-gevær. Under montren ligger kraniet fra en
finhval. som en af Alfred Pedersens sønner fik i sit
garn, da han engang var ude at fiske.

Stuen indeholder to smukt udskårne skabe. Ovenpå
det ene skab er det service Alfred Pedersens hu stru
altid anvendte, når der kom gæster til hu set. Desuden
en kurv lavet af et bæltedyr, som er et lille dyr fra den
brasilianske jungle, som er dækket af benplader. Denne art har levet helt uforandret gennem de sidste 35
millioner år. Over skabet hænger et maleri af Sneglehusets skaber Alfred Pedersen. På det andet skab står
en model af den fiskekutter Alfred Pedersen i sin tid
sejlede med. Modellen, som er lavet med meget stor
nøjagtighed, fremstillede han selv af materialer som
var lette at skaffe for en almindelig pensioneret fisker
fra Thyborøn.
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Sneglehuset
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Thyborøn

Et utroligt hus, dekoreret med millioner af skaller.
Danmarks største udstilling af snegle og Aaskeskibe,
Butikken har områdets største udvalg af fav og
konkylier.
Abent næsten hele året:
1/4 - l i ll dagligt.
111 1 - 31/3 søndaglrirsdag/onsdag.

wv.rw.sneglehuset.dk
Få kilometer fra Sneglehuset ligger sommerhusområderne
Vej lby Klit, Vrist og Limfjorden ved Lemvig, hvor vi udlejer
over 500 kystnæ re feriehuse, direkte ved Vesterhavet og
Limfjorden. Fra srandardhuse fra 2 personer tilluksushuse
med swimmingpool og aktivitetsrum.

Bestil dit feriehus direkte på www.feriehusudlejning.dk
SJ Feriehusudlejning
Strandvejen 86, Vrist, 7673 Harboøre - Tlf. 97834760
sj@feriehusudlejning.dk
o
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