
den apokryfe Tobits Bog 6, 9 står, at Tobias hel
bredte sin brud og fader med indvoldene af en fisk 
(I), navnet måske fordi man men te fisken er blind 
(2), iflg. Tobits bog kunne fiskens galde fjerne 
hvide pletter på 0jnene. Tobiskonge o. I 850ff(3); 
tos (udtalt med langt o) jyske 0stkyst 1823 (4), 
tops(er) Kerteminde (5), tobbenopse Rye i Vold
borg h. , Sjrelland (6). 
Sandgrcevling I 763ff(7) fordi den graver sig ned i 
sandet jf. sandål o. I 700ff (8), sneg(e)l og snavel 
Thy 1802, o. 1850 (9), snevling Holmsland o. 
1890 (I O); hyldebosse Nyborgegnen o. 1850 (11 ), 
storje Bornholm 1875 (12). 
Frerneme: nebbasild 'nrebsild', meget lille: lunöa
sild; Grnnland: putoorultok. 

LITTERATUR: (I) 659 24,84; (2) 434 4,41 I ; (3) 
472b 3,576 (ved Kattegats kyster); (4) 865 2 ,374; 
(5) 910d 260; (6) 388; (7) 693b 1,647 (Jylland); 659 
18,733; (8) 659 I 8,717; 903 6, I 848,116; 936 46; 
212c 3, 159; (9) 936 46; 472b 3,576; (10) 464d 8; 
(11) 472b 3,576; (12) 635 2,21. 

ANVENDELSE 

Graves ved ebbe op af sandet med en jemgreb, 
spises stegt og er for nogle en delikatesse (1763; I), 
spises vistnok kun i K0benhavn og der kun sjrel
dent (o. 1850; 2). 
Jyske b0nder bruger sandgrrevlingen som mad
ding ( 1763; I), den fanges ved Skagen med et srer
ligt vod og bruges som agn for kuller (1787; 3) og 
hornfisk (1859; 4), fiskes i Yendsyssel med tobis
vod kun for at skaffe agn til bakkefiskeriet (1828; 
5), fanges med smågarn i havstokken (Thy), gra
ves på Fan0 op af sandet (6), er agn for taks (7), 
torsk og ål (Bornholm; 8). 
Man blev i 1953 opmrerksom på, at tobis er en 
velegnet industrifisk til fabrikation af fiskemel og 
-olie; med et speciell net udviklet af danske fiske
re drives nu tobisfiskeri i stort omfang, der )andes 
årligt mellem I 00.000 og 350.000 t. 

LITTERATUR: (I) 693b 1,647 ; (2) 472b 3,50lf; 
(3) 651 182; 675 64 (Holms!. klit); (4) 805b 9; (5) 
94 297; sml. 202c 4 ,179; (6) 936 44,46; 464d 8; 
212c3,8 I 5; (7) 928 2 ,180; (8) 84 1,89. 
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Fjresing, Trachinus draco 

25-40 cm slank, sammentrykt fisk med gul- og 
grnnplettet hoved, grnnbrun ryg, gule og brune 
striber på siderne og en sort plet på forreste ryg
finne. Pigstråler på denne finne og en pig på grelle
låget har förbindelse med giftkirtler, stikket er 
smertefuldt og kan give langvarig betrendelse. 
Fjresingen er den eneste giftige fisk i vore farvande 
og mest alm. i Kattegat omkring Lres0 og Anholt. 
- Danmarks Dyreverden 4, 2 I 4f. 

Fjcesing, reldre nydansk (159411) fersing, fiersing, 
fjerdsing etc. (!), jjceser Kerteminde (2), oldnor
disk fjorsungr, som persontilnavn Fiarsung, Fjer
sing, Firersingh, Fyersingh brugt allerede fra mid
ten af 1100-t (3); navnet henf0res til indoeurop. 
perk-, prek- 'sprettet, broget' jf. grresk perknos 
'm0rk', latin porcus 'fisk med piggede finner' (4). 
Indgår i stednavnene Fjresingrevet 1802 ved Lres0 
(5), Fjresingjord 0rsted s. Randers a. , opkaldt eller 
en ejer med tilnavnet Fjresing (6). 
Stenbikker o. I 700-1800 (7) fra tysk, dragefisk, 
-hoved 1906 (8), Petermand 1802 (9), niprikker 
Stryn0, har på hver side ni sorte prikker (10) sml. 
lampret s. 184, smedesvend Storebrelt 1875 (1 1); 
helvedsfisk og havets hugorm ( 12). 

LITTERATUR: (I) 434 1, tillreg 59; (2) 9/0d 264; 
(3) 232 77; 363 2. I ,266f; (4) 626 96; (5) 277 72; (6) 
156 18.2 ,48; (7) 659 21 ,180; (8) 659 3,905f; (9) 
418 34 1; (10) 388; (11) 635 2,285; 388 (Kors0r); 
(12)803a4. 

STIKKET 

Lregen Johann Valentin Wille fortreller: 
»Da jeg i året 1674 spadserede ved stranden ved 
Abrahamstrup [nu Jregerspris] h0rte jeg en h0j hy
len genlyde over hele kysten. Dens ophavsmand 
var en fisker, som sammen med sine pårnrende 
klagede over at skulle miste sin hånd, idet han 
mente, at den snart skulle srettes af ... Da jeg 
spurgte om grunden dertil fortalte han mig, at der 
ved disse kyster hyppig fandtes en fisk, som be
boerne kalder Josing, og som også var en velsma-

Fjasingen med sine giftige pigge og torn. 



Lagerne på landet kom også ud for at skulle behandle 
patienter, som var b/evet stukket af den giftige f}asing. 
Maleri af H. A. Brendekilde, /9/ 5. 

gende og sund spise, men fra hvis ryg der strittede 
nogle meget spidse torne, som var af en sådan 
ondartethed, at hvis de tilfreldigvis stak en opstod 
der f0rst en strerk hrevelse og smerte, dernrest hos 
nogle epileptiske kramper, hos andre raserianfald 
og hos de fleste koldbrand i den beskadigede le
gemsdel, samt at der ikke fandtes noget andet 
middel til at forebygge de d0dbringende sympto
mer end hurtig amputation af hånden eller i det 
mindste af den beskadigede finger«. 
Dr. Wille behandlede patienten med knust rams
l0g, og »det heldige udfald gjorde lregemidlet i den 
grad bernmt blandt fiskerne og i hele fiskerens fa
milie, at de nu uforfrerdet tager fat på fisken og 
ikke skrremmes videre af et stik« ( I ). 
Fjresingens stik skal vrere ulregeligt (o. 1700; 2). 
»Enhver som stikkes deraf finder straks derefter 
en ulidelig smerte udbredt over det hele legeme, 
så at ingen gift i lige lang tid kan virke rredsomme
re. Den stukne betages således af pine, at han 
blegner, nreppe kan gå eller stå og lider usigeligt«. 
Det eneste hjrelpemiddel er straks efter stikket at 
l0be af alle krrefter til man nresten styrter, sveden 
fär da giften til at fordampe. Under vodfiskeri kan 
det let ske, at man stikker sig på en af dens pigge, 
»vel bruger man handsker, men slige harnisker 
kan ikke altid haves på, og om end så var farer 

den usigelig spidse od dog alligevel sårende gen
nem handsken« (Anholt 180 I; 3 ). 
Fiskere i Skagen skar piggene af straks den var 
kommet i båden eller drrebte fisken med en kniv, 
stiksåret lregtes kun hvis det nogle gange blev va
sket med brrendevin (1787; 4). Lres0-fiskerne tog 
fjresingerne op med en pikkert = stok med s0m i 
enden; blev man stukket skulle fiskens lever skre
res ud og lregges på eller gnides i såret, på Lres0 
blev !rest en magisk formular over stikket (5), på 
såret lregges et stykke skäret af fisken under piggen 
(6). Salmiakspiritus stiller smerterne nresten 0je
blikkeligt (Tårbrek 1874; 7), skorpionsolie virker 
som modgift (Jylland; 8). 
»Fjresingerne spilede alle deres pigfinner ud til 
angreb indtil de af en fiskerst0vles velrettede tråd 
blev maset flade .. . Man har h0rt om hårdf0re fi
skere, der efter et stik af fjresingen resolut så hur
tigt som muligt skar det stukne k0d ud af finge
ren« (9); »stak man sig på dens pigge kunne det 
vrere farligt, ja endog ende med d0delig udgang« 
( I 0). En af hovedpersonerne i Hans Kirks roman 
Fiskerne ( 1928) d0r af et fjresingstik, men det er så 
vidt vides aldrig sket i vi rkeligheden. Lrege Eiler 
H0eg, Jregerspris, behandlede i l0bet af 26 år kun 
to lokale fiskere med fjresingstik (11 ). 

Dajeg badede i forgårs 
bag en leret skrrent på Mors 
f0lte jeg et stik, og 0m i 
foden trenkte jeg, en trreting 
havde ligget skjult på bunden 
med et gammelt s0m i. 
Jeg tog fejl , jeg så en fjresing 
mudre ud af grunden. 

Aage Matthisson-Hansen (12). 

Talemåde: så ond som en fjresing (Lres0 l 802ff; 
13); fjresing er slang for en drik, »genstand« ( 14). 

LITTERATUR: (I) 377 109-12; (2) 170 1909,58; 
(3)3891801 ,58f; (4)65/ 150f;(5)472b l ,70; 202c 
I , 180; (6) Rokkedrejerbogen 1972,69 (o. 1720); 
(7) 635 1,307; (8) 90 22; (9) 932 5,1940,55 ; (10) 
932 35, 1970, 101 (Hjelm); ( 11 ) 377 110; (12) 560 
44; (13) 61 158; 472b 1,69; 212c 1,305; 423; (14) 
23 54. 

ANVENDELSE 
Om sommeren f0res fjresinger fra Jylland til K0-
benhavn og serveres der kun på de a llerfornemste 
folks borde (o. 1770; I). Husm0drene förstår me
get behrendigt at skrere hovedet af fisken uden at 
stikke sig, den er en velsmagende og afholdt spise 
(Jylland o. 1875; 2). Fjresingen spises kogt og 
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stegt, den vindt0rres bl.a. på Lres0 og ved Hou, 
det sidste par år (o. 1840) korn rnange fjresinger på 
Ålborgs fisketorv (I), <ler spises rnange på Lres0, 
fersk eller rnget (3). Den anvendes som agn (o. 
1840; I) og 0rredfoder (4). Sk0nt k0det er rneget 
velsrnagende bruges den sjreldent i danske hus
holdninger; den tages med som bifangst med trawl 
og bundgarn, årligt ca. 500 t, st0rsteparten går til 
industri eller eksporteres til Sydeuropa. 

LITTERATUR: (I) 472b I ,70f; (2) 90 22; (3) 202d 
2,83; (4) 662 1,57. 

Makrel,Scomberscombrus 

Den alm. rnakrel er 30-50 cm lang, har gullig
grnn, blåflarnrnet ryg med nresten sorte tvrerbånd, 
siderne perlernorsglans i purpur og guld. April
maj kommer rnakrelstirner fra det nordlige Atlan
terhav til Skagerrak og Kattegat for at yngle. 
- Danmarks Dyreverden 4, 224-26. 

Makre/, reldre nydansk d.s., fra hollandsk rnakreel 
og <ler rnåske h0rende til rnakarele 'kobler' idet 
denne fisk iflg. folketroen viser hunsilden vej til 
hannen (I); krel(le) Holrnsland klit (2). 
Kobbersmed o. 1800 (3) jf. det reldre artsnavn fä
ber 'håndvrerker'; flyvejisk Ejsing (4), /oppe og 
stokker Skagen (5); menneskereder (6) se neden
for; lille rnakrel: pir, pirre, pirring Vendsyssel (7), 
spir, skidt/isk; kronmakrel med rundt sår på den 
ene side Torup NSjrelland (7a); makrelkongen er 
en varietet eller spansk rnakrel , Scomber japoni
cus, med pletter i stedet for tvrerbånd (8). 

De tre rnakreller i Åbenrås kornrnunevåben kan 
fores tilbage til slutningen af 1300-t og står for 
fiskeriet, byens vigtigste erhverv; det samme grel
der rnakrellen i Rudk0bings kornrnunevåben, mo
tivet kendt i seg! fra 1535. 

LITTERATU R: (I) 659 13,819; (2) 675 61; 816 
17,1949,67; (3) 659 10,972; (4) 160 1906/23: 
2474; (5) 159 1941 ,324; (6) 76c 327; (7) 202c 3, 
127 ; (7a)388; (8)218 l ,553; 1591943,272. 

f)SKERI OG KONSUM 

Makrellen bider bedst i diset og regnfuldt vejr 
(./Ern; I). Som agn bruges på den j yske vestkyst og 
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i Vendsyssel en stump af dens s0lvskinnende rna
veskind (2). Undervejs fra Asnres nordpå gennern 
Kalundborg fjord kunne rnakrelstirnerne komme 
så nrer ved land, at b0nderne sk0d på dem og va
dede ud efter de drrebte eller bed0vede fisk (3 ). 
Makrel fanges med bund- og drivgarn, trawl og 
d0rg (kroge med agn eller blink slrebende efter båd 
og linerne frestet til lange strenger). 1910-29 blev 
årligt fanget gennernsnitlig 2.500 t, 1935-39 5.100 
t, fangsten kulrninerede 1967-68 med omkring 
I 0.000 t, siden er bestanden gået cirka 80 procent 
tilbage. 

»S0folk siger, at rnakrellerne for vinteren mister 
synet, og at <ler vokser en hinde ligesorn en neg) 
over 0jnene ... og at de derfor ikke fanges om 
vinteren« (1624; 4). Forårets forst fangne rnakrel
ler har en tyk hinde over 0jnene og regnes for 
blinde ( 1823; 5), hinden drekker dog aldrig hele 
pupillen og nedsretter ikke fiskens synsevne. 

Mange vregrede sig ved at spise rnakrel fordi den 
efter sigende åd rnenneskek0d (6). »De kunne gå i 
store stirner bag efter bådene om natten, og hvis 
det skete, at der faldt en i vandet fra båden, så 
korn de og sugede harn ned, så kunne de andre 
slide i harn så galt de ville. Der var endda nogen, 
som sagde, at sådan en rnakrelstirne kunne suge 
en hel båd ned i vandet; de var de vrerste rnenne
skeredere blandt fiskene« (Fur; 7); »når et rnenne
ske er så uheldig at falde i havet ved en stirne 
rnakreller, så trrekker de harn ned under vandet og 
reder barn« (VHanherred o. 1850; 8). 
Makrelstirnerne lyste i de rn0rke nretter og viste 
hvor de gik. Badende b0rn blev advaret mod sti
rnerne, som tager også den bedste sv0rnrner, 
»trrekker harn under vandet, reder harn, og så er 
han vrek« H. C. Andersen, En Historie fra Klitter
ne (1860). Makrelstirnerne, disse uhyggelige fisk, 
som reder rnennesker og kan suge dem med sig 
ned på dybderne Achton Friis (9). Det skal vrere 

Makrel/er i Rudkebing kommunevåben. 
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