Havkat, Anarhichas lupus
Grågrnn 50-75 cm lang bundfisk med m0rke
tvrerbånd på siderne, den kan også vrere nresten
sort. De kraftige trender i et stort rovdyragtigt gab
giver fisken et frygtindgydende udseende. Alm. i
Nords0en og Skagerrak, fanges også i Kattegat og
0resund.
- Danmarks Dyreverden 4, 241-43.
Havkat o. 17701T (I) måske fra islandsk hakåll; efterleddet -kat fordi 0jnene skinner som kattens
(1795; 2), de kegleformede for- og knudrede bagtrender kan minde om kattens tandsret (3).
Soulv 17261T; omkring Sjrelland o. 1840 (4), sokat
1763 (5), ulv Sdr. Nissum 1866, Vennebjerg h. (6),
katfisk o. 1910 (6a), havmrer Horsens (7), havulv
Thys vestkyst o. 1840, Agger o. 1900 (8), stenulv
omkring Sjrelland (9); ishaj og gronlandshaj o.
I920 ( I 0), opholder sig i det nordlige ishav.
Frernerne: steinbitur o. 17801T, hundsfiskur;
Grnnland: eqalursuak, kigitilik, qerdaq.

LITTERATUR: (I) 26 3,364; 472b l ,370f (Skagen); (2) 219 7,398 ; (3) 218 1,576 ; (4) 659 23,433;
4 72b 1,3 70f; (5) 659 23,433; (6) 311 42; 1948, 116;
202c 4,246; (6a) 159 1908,53 (Kors0r); 1909 190;
(7) 932 3, 1938,157 ; (8) 4 72b 1,370f; 212c tb. 206;
(9) 472b I ,370f; (I 0) 756 11 , 1921 ,54.
ASKERI, ANVENDELSE

Har man faet en havmrer på krogen skal man
kappe sn0ren og lade fisken og en del af sn0ren
blive i vandel, ellers far man dårlig fangst (Horsens; I).
Når en havkat kom op i båden skulle man vrere
hurtig og give den nogle slag på snuden, da den ellers kunne bide hul i ens st0vler (Skagen; 2).
Spises alm. kun af fiskere i jyske fiskerlejer, den
flrekkes som taks, saltes lidt og rnges (o. 1840; 3).
»Havkattene d0jede vi med at fa solgt ... Jeg kan
huske, at en ålbrekker, der var mere udspekuleret
end vi, anviste os en god måde at komme af med
havkattene på. Vi skulle blot hrenge en af dem op
i vantet, skrive 'stenlaks' på den og tage en h0jere
pris for dem end for torskene. Vi prnvede 'kunststykket', og det hjalp, så de var solgt allesammen
på et par dage« (Skagen; 4); havkattepengene var i
Skagen hvad fiskerne tjente på denne fisk, som var
nrermest usrelgelig; den blev blot smidt på drekket,
hvor den lå og d0de, man mente den bed fisken i
bådens dam (5).
Fisken er gråblå med m0rkere pletter og bänd og
srelges ofte som blåfisk (o. 1945; 6). Det uhygge18
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lige udseende g0r det vanskeligt at srelge den til
husm0drene, den kommer derfor i handelen flået
og uden hoved med navnet koteletfisk.
Den ärlige fangst andrager omkring 1.200 t (mod
kun 50 t o. 1945).
Skindet giver et svrert, men ikke srerlig holdbart
fiskelreder. En olie af leveren skal vrere god for
svage 0jne og onde sår (1795; 7).
Grnnland: leveren srelges, k0det anvendes som
hundefoder, i mangeltider også som menneskef0de; Grnnlandske Handel blander fiskens tran
med sreltran til salgsvaren » Trekronertran« (o.
1920; 8). Den plettede havkat, Anarhichas minor,
förekommer hyppigt i fjordene, ved kysten og på
bankerne langs hele vestkysten op til Umanak
fjord. K0det er meget eftertragtet og udmrerket egnet til t0rring til vinterproviant. Af skindet fremstilles et udmrerket !reder, 1939 hjemsendtes over
33.000 havkatteskind (9).
LITTERATUR: (I) 932 1938,157; (2) 202 29; (3)
472b 1,381; (4) 872 108; (5) 202c 2,22; 212c tb.
206 ; (6) 218 1,576; (7) 219 7,399 ; (8) 756 11,1921 ,
54;(9)2182 ,57.

Kutling, Gobius niger
Sort kutling kan blive r8 cm lang, er sortbrun på
ryggen og siderne, som har svage, m0rke tvrerbånd. Alm. i de indre farvande og fjordene.
- Danmarks Dyreverden 5, 91T.
Kutling 17631T 'lille kutte' (vulva), bugfinnerne er
vokset sam men til en tragtformet skive (I).
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