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en flynderfinne til at klare kaffen med, d .v.s. fä 
grumset til at bundfrelde sig (I 802ff; I), men »kaf
fen smager af fl ynderskindet« (1802; 2). Nedgra
vede fl ynderhoveder skulle fordrive muldvarpe 
(Fredericia 1767; 3). 
Forreldrene til en pige, som led af nerv0se ansigts
trrekninger, s0gte råd hos en klog kone, der kaldte 
sygdommen flynderflak; de skulle lregge en leven
de flynder under pigens hoved, og når fisken d0de 
vi lle sygdommen oph0re (4). En fersk flynder ind
gives hesten for blodpis (5). 
Der blev engang kastet en flynder på en gravid 
kvindes ryg, og sammesteds fik barnet et moder
mrerke af form som fisken (6). 

Jesus blev som barn sendt hen for at k0be fisk, 
han fik 0je på en fl ynder og sagde: 

Fager er du, flynderfisk, 
d u skal ind på Maries disk [bord]. 

Men flynderen vregrede sig ved at fo lge med, og 
Jesus vred dens hoved skrevt, sådan har det vreret 
siden (7). 

Talemåde: fare omkring (e ller: afsted) som fanden 
i/ gennem et fl ynderskind (8). 
Prnve på tungefrerdighed: fem ferske flyndere på 
disken for bispen - siges ti gange i trrek; eller: en 
fersk flynder fra Fladstrand (9). 
Slå plreder = slå smut (VFyn; I 0). 
Flynderjyde var i 1700-t et 0genavn eller skrelds
ord til enjyde (11); flynderjyden er en affynboer
nes syv slags jyder ( 12). 
Flynder: skreldsord til dum, tåbelig person, et 
fjols, omdannet til flyndrian som pendant til 
dumrian , klodrian (13); et alm. rim blandt tjene
stepiger l0d: 

Og er det så, du har mange synder, 
og a ltså er en rigtig flynder, 
så gå til Frelsens Hrer min ven, 
så vasker sjrelen sig ren igen (14). 

Flynder var slang for kvindens ydre k0nsdele (o. 
1700; 15). 
H . V. Kaalund, Flynderen (16). 
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R0dsprette, Pleuronectes 
platessa 

Den h0jre, opadvendte side er brun med ol iven
grnnt skrer og spredte rndbrune eller rndgule plet
ter. Alm. i a lle danske farvande indtil I 00 m 
dybde. 
- Danmarks Dyreverden 5,49-54. 

R0dsprette o. 1700ff, sprette Lres0 1802ff (I); 

»flynder synes at vrere dens rette og oprindelige 
danske navn, og dette er endnu ma nge steder det 
greldende, isrer på de jyske kyster« (o. 1840; 2). 
Melskulle(r) 'mellem-, middel-' 1550, 1842, 
mejlskulle(r) o. 1840 (3), lille: skulle, og mindste 
bladisse 'blå-' (1655 bladicke, o. 1840 pladise 
Blåvandshuk) SY Jylland (4) sml. s. 282, måske i 
stednavnet Ysergrund 1635, o. 1650 Yserholm 
(nu Herthasflak) nord0st for Hirsholmene (5); 
skulle(r) (6) Holmsland klit (7), forhen på Fan0 
(8). 

Skrre(e) o. 1700 (9), plette o. 1700, plrede Als ( I 0), 
pletvar 1829 ( I I), gelskrubbe o. 1700 ( 12), gel 
'skrev'; sleue, sletting 179 5 IT ( 13) slet 'glat', /Ern 
I 834ff (14), S0nderjylland, Drej0, Birkholm (15), 
sledding ved Åbenrå og sletning IErn o. 1925, 
Ly0 (16); skrutte Å lbrek, Frederikshavn, Helnres 
SVFyn o, 1840 (17); str0mmer NFyn 1835-43 
(18); fodskulle, fodde o. 1840 SVJylland (19) h0-
rende til l0d = farve; rustepeter (20). 

Stor eller gammel rndsprette: hans(er), hansinger, 

h0nsinger Hirsholmene o. 1840 (17), hanser Ska
gen, hansing Ålsgårde og h0nsing Gilleleje o. 
1880 (21 ); Jag Sams0 o. 1880 (22); stor og mager: 
O/es plakker og Anemoster Anholt 1890 (23), 
0ens gamle navn var An0, indbyggerne kaldte sig 
a neboere; meget stor rndsprette: mujfelhorn Lres0 
o. I 840ff (24), navnet dannet af 'mundfuld' og 
' horn', måske fordi fiskens mund kan vrere krum 
som et horn; papeg0je: gammel mager rndsprette 
fra 0sters0en med et ejendommeligt hoved og 
mange og i0jnefaldende store rnde pletter (Kerte
minde, NSjrelland, K0benhavn; 25), med ab
normt stort hoved og meget kraftigt rnde pletter 
(26), med hvid ring om pletterne (27), i Skagen og 
på Lres0 om tynd rndsprette fra 0sters0en (28); 
mager: rallike jyske vestkyst o. 1840 (29); med 0j
nene på den »forkerte« side og rndlig bug: r0dbut

te K0benhavn 1795 (30); brun på begge sider: 
lykkefisk Skovshoved, under anden verdenskrig 
Hitler-r0dsprette (31) sml. skrubbe s. 290; ring

flynder: på rndsprette, som har redt muslingen 
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