
S0anemone, M etridium senile, 
M etridium dianthus 

Seanemone I 803ff, sene/like I 770ff, sencelde 
I 776ff; midtskiven med talrige tretstillede tynde 
fangarme på en 15-20 cm lang glat krop giver dy
regruppen lighed med dobbelte franske anemoner 
eller nelliker (I): De pragtfulde s0anemoner vi ser 
på broprelene, hvor deres orangegule, r0de og 
hvide fangarme breder sig ud som strålende 
blomsterkroner J.O . Beving-Petersen (2), s0ane
monen flimrer kry · med mangefarvet skreg Erik 
Bertelsen (3). 
Andre sammenligninger: stud; studerev NSjrel
land , korev; pille Dråby NSjrelland, hestepit; 
nasse Sejer0; seborre Kors0r, serev (4). 
Frer0erne: sj6nota 's0nrelde'; Gr0nland: kitupe
rak. 

LITTERATUR: (I) 659 23,246; (2) 119 112; (3) 
56e 41 ; (4) 202c 4,96; 76b 2,96; 388. 

Regnorme, Lumbricidae 
Sandorm, Arenicola marina 

Der lever 19 arter REGNORM i Danmark, den 
st0rste er den 20-25 cm !ange Lumbricus terre
stris. 
SANDORMEN bliver 15-20 cm, på dens tykke for
krop sidder !ange b0rster, på midten har dyret 
r0de grellebuske, kroppens bagerste tredjedel er 
tynd og halelignende. Ved alle lavvandede sand
bundskyster. 
- Danmarks Dyreverden I , 163-65, l 85ff. 

Regnorm, reldre nydansk d.s. ; kommer efter lang
varig regn frem til overfladen (på grund af iltman
gel), omvendt mente man det blev regnvejr, når 
regnormene viste sig, sml. s. 22 (I). 
Jordorm (iorthorm) o. l 300ff; NSjrelland (2). 
Maddike (madkre) 1300-t ff (3), Bornholm 1700-t 
ff (4), s.f. Åbenrå (maig), 0Jylland, Vendsyssel, 
NFyn (5) ,jordmaddike, -mak 1622-1800-t (6). 

Sandorm grave, sin gang i havbunden. BIOFOTO/ Svend Tougaard. 
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Krageister 'kragefedt' o. l 700ff; Lolland, Falster, 
Fem0 (7). 
Sumporm 1800-t (8), medeorm I 763ff; Jylland 
(9). 

Muldorm S0nderjylland (10), mågeorm (måorm) 
Tistrup (11), medemaddike, -mark Gilleleje, Ti
k0b (12). 
Frernerne: mak 1800 (13), rey'Öma·ökur 'rndorm, 
-maddike' ; Grnnland: pulateriak. 

Sandorm o. I 780ff (14), lerorm o. 1800ff; Lres0 
(15), strandorm sjrellandske nordkyst ( 16); rnd 
sandorm brugt som agn: malkeorm, materieorm 
Vendsyssel (Horns h.) og Lres0, når man klemmer 
ormen kommer der noget hvidt, pusagtigt ud af 
den ( 17). Esbjergf/ue blandt lystfiskere ( 18). 
Ekskrementhobene: ormeskud Bj0rn0, NSjrel
land, Ly0, Fem0 ( 16), ormekager Errits0 ( 19), or
mestik Kerteminde (16), vedder SVJylland (20). 
Frernerne: jjoruma'Ökur 'strandorm' sjoma-ökur 
I 800ff, sandmaö kur (21 ). 

LITTERATUR: (I) 626 307; (2) 8 449 ; 388; (3) 
315c 209; (4) 860 10; 801 394; 203 215 (madk) 
sml. 4 I 4; (5) 388; 725 217 ; 716 58 ; (6) 434 2,448 ; 
903 3,169; (7) 903 3.2,296; 571 295 ; 659 11 ,262 ; 
(8) 903 6,932; (9) 693b 1,659 ; 212c 2,568 ; 795 I 38 
(miervorm), 296/ 140; 388 (Blokhus, mivorm); 
(I 0) 212c 2,619 (Darum); ( 11) 388; (12) 635 1,343 
(Ålsgårde); 233 1933,94; 388; (13) 500 161 ; (14) 
659 18 ,744; (15) 284b 76; (16) 388; (17) 202d 
2, I 98 ; (18) 23 49 ; (19) 599 25448 ; (20) 240 
11 ,1944-47,362; (21) 828 68f; 500 161 ; 393 
82 ,350. 

AGN (MA DDING) 

Regnormen »har altid indbudt til at blive sat på 
krog, krummet sig så man ligefrem kunne se det 
på den« Johannes V. Jensen (I). 
En god fiskemadding: tag lidt honning, lreg mad
diker eller regnorme deri og lreg også lidt sod hos 
dem, så de kan slynge sig igennem , så bliver der 
en god madding af dem. Eller ormene lregges i en 

Fisker salter orm på krog, mens a nderne ser forventningsfulde til. Trasnit af Martinus R @rbye i »25 Bi/leder fo r 
smaa B@rn«, 1846. 
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krukke med honning, denne anbringes i en m0d
ding, og når ormene er t0rre srettes de på fiskekro
ge (1640; 2). Et videbrev 1757 for Varde forbyder 
at grave i og omkring byen »efter orm til at tatte 
eller fiske med« hvis det kan vrere til skade »for 
nogen i almindelighed og enhver i srerdeleshed« 
(3). 

De regnorme, som egnede sig til madding, havde 
et oph0jet brelte omkring kroppen og blev på 
Mors kaldt blåhoveder, mens jagerne manglede 
dette, var slatne og blev kasseret ved opgravnin
gen. Når furboerne i fisketiden kommer til Mors 
og tilbyder gratis at grave folks haver for at samle 
krogorme, »frabeder nresten alle sig denne tjenst
frerdighed , da man af erfaring ved, at jorden under 
deres jerngreb ikke kan siges at vrere gravet, men 
gennemrodet« ( 1811 ; 4 ). 
Man skulle finde de store fede blodkopper til agn 
for 0rred (5). Nutidens lystfiskere regner også de 
såkaldte blåhoveder for bedst (6); de graver ikke 
efter regnorm i nrerheden af en å, derlevende arter 
synes ikke at smage fiskene. Med tatten, et knippe 
regnorm trukket på sytråd og med et bly lod, fiskes 
ål i s0er og vandl0b (7). 
Fiskere fra Middelfart drrebte 1358 ridder Niels 
Bugge til Hald med de jerngrebe, man brugte til at 
grave sandorm op med (8). Opgravningen er 1530 
omtalt fra Elling s. i Vendsyssel (9). Man måtte 
drage fra Uggerby og Rårup til Jerup strand på 
Vendsyssels 0stkyst for at grave orm. Mogens 
Podepusk, ejeren af Leerbrek ved Frederikshavn, 
der havde den lokale forstrandsret , forb0d det, 
men tabte 25 /9 1585 sagen på Viborg landsting, 
fiskerne fik ret til fremtidig at hente orm i Jerup 
(I 0). 
Pigerne, som på Fan0s nordende graver efter 
sandorm, kan dagligt samle ca. 800; fra Fur rejser 
fiskerne i april-maj til Skive efter orm, der opbe
varet i lerjordskuler bruges hele sommeren (o. 
1770; 11 ). Iflg. en indberetning 1766 fra Skodborg 
og Vandfuld herreder i V Jylland anvendes som 
agn »nogle tykke grå orme, som har en skarp og 
hvas hud og opgraves af sandet jord« ( 12). 
Det store fiskerleje S0nderside mellem Ho og 
Skallingsande havde i 1500- og 1600-t mange fi
skerskibe; til krogfiskeri gravede man en mrengde 
sandorm s.f. 0ster Oksby. Der var også mange af 
dem i den store sandflakke Ulven s.f. Blåvands
huk, her hentede fiskere fra Vejers, Grrerup og 
B0rsmose deres agn. Efter 1850-60 rendrede for
holdene sig, så der var for få orm. I Ringk0bing 
fjord blev o. 1860 gravet orm af fiskerne på klitten 
og i Huge. Men efterhånden som fjordens udl0b 
trak mod syd kom sandet ikke under vand ved 
normalt h0jvande, og ormene forsvandt (13). Man 
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mente, at de udd0de ved Nymindegab som f0lge 
af de strenge vin tre I 812-13 , og man måtte gå 
over til at bruge ituskåret sild som agn (14). 
Efter Aggertangens gennembrud 1825 blev Lim
fjorden tilf0rt saltvand og sandorm, Harbo0re
fiskere begyndte o. 1870 at bede med dem (15). 
Vinteren 1904-05 drev der efter en voldsom og 
langvarig vestenstorm med h0jvande store mreng
der sandorm i land ved Hirtshals; nogle fiskere 
brugte dem som agn og fiskede godt, siden bestilte 
man daglig sandorm leveret i kasser fra Aså eller 
Voerså (16). 
At ops0ge og samle sandorm hed i Vendsyssel at 
gå på jind (o. 1770; 17). Fiskerne i Langerhuse 
ved Harbo0re skulle undertiden op i Thybor0n ef
ter sandorm eller under langvarigt h0jvande hente 
dem helt ovre i Hals ved Limfjordens 0stlige ud
l0b, til gengreld skulle de vrere bedre end den vest
lige Limfjords. Esepigerne ved Nymindegab blev 
kaldt graverne, det var kvindernes arbejde at 
skaffe orm ( 18). 
Hver fisker havde en »graver«. Ved 4-tiden om 
morgenen samledes ved 0ster Oksby ca. 40 piger 
og koner og fulgtes under sp0g og sang til arbejds
stedet, hvor de var klokken 6. Med graveforken , 
en greb med tre !ange tener, skulle der skaffes ca. 
I 000 helst store orm, maddingen til to bakker 
(langliner med kortere krogbrerende liner), og 
man fik ikke orm hver gang man gravede, meget 
sand måtte vendes forgreves. Efter to timers 
strengt arbejde spiste man mellemmad og gik de 
to mil hjem med ormene i spande eller kasser på 
ryggen, en sådan kasse vejede nu godt 15 kg ( 19). -
Ormegraverne i Oksb0l, Vandlod og Blåvand 
måtte ud på Langli Flakke og 0stsiden af Skallin
gen; fra Vejers, Grrestrup og B0rsmose havde man 
endnu lrengere til Ho, hvor der fandtes rigeligt 
med orm. Det var et tungt arbejde med det våde 
sand, tidligt forår og sildigt efterår stod de fleste 
gravere i trreskost0vler; blev det regnvejr trak pi
gerne deres ydersk0rter op over hovedet. Det var 
mest nykonfirmerede piger og drenge, som gik »i 
gr0ften«. Når vandet faldt og flakkerne blev t0rre 
havde ormene efterladt deres ekskrementhobe og 
der var mange vedder. Med sydlig opfriskende 
vind blev kun få flakker t0rlagte og man fik ikke 
de minimalt 800-1200 orm . De mest gemytlige i 
flokken kunne da synge: 

Det regner og det blrese1, og det ser ud til storm. 
Gud nåde vi arme graven::, hvordan vi skal få orm! 

I reldre tid stod ormegraverne vendt i pyt mod 
hinanden; den ene havde h0jre hånd foran på 
grebskaftet, den anden venstre hånd, under grav-
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Fisker graver efter orm på Hjerting strand. Foto af T. Tobiassen, 1942. Dansk Folkemuseum, Brede. 

ningen gik de baglrens et passende stykke, m0dtes 
så igen på midten af pytten og fortsatte således. På 
den måde kunne erfarne og strerke gravere give de 
svagere og mindre dygtige en håndsrrekning. Man 
anstrengte sig for at få gode orm, thi den st0rste 
»kongehvilling« fra et bådelavs <laglige havtur til
faldt den graver, på hvis bakke den var fanget. 
Tykke orm på krogene gav som regel flere fisk end 
når ormene var tynde. Nogle bar ormene hjem i 
spanden de blev opsamlet i, andre i en kasse på 
ryggen. De tre nordlige fiskerlejer fik siden en af
tale med folk i Ho om at grave ormene. Man leje
de en mand kaldt »ormekongen« til at brere dem 
til bådelavet i en stor rygkasse inddelt i rum med 
trreskodder, så ormene ikke klemte hinanden for 
meget undervejs (20). Nu (1948) tager unge mrend 
i robåd fra Hjerting over til 0en Langli , hvor der i 
mange år ikke blev gravet efter sandorm og derfor 
er store mrengder; de kan tjene helt op til 50 kr. 
pr. dag (2 I). 
Når »Ormestenen« kom til syne ved !avvande be
gyndte man i Hundested at grave efter orm. »Det 
er ormevejr i dag« sagde man på Stryn0 (22). Det 
opgravede sand blev nogle steder kastet på en lille 
stol og ormene der pillet fra, andre steder fiskede 
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man dem op af vandet med fingrene eller en pind, 
som havde et par kroge i enden (23), på Fyn tog 
man dem op med en ormeklemme (24). De blev 
kastet i en kasse eller dertil fremstillet ormeb0tte, 
som f10d på vandet efter graveren; en snor forte 
derfra til stroppen på en st0vle, eller man bar den 
i en snor om livet (22). De kom i en rektangulrer 
trrespand med brererem mellem h0je endestykker, 
man satte hanken over ormegreben og bar span
den hjem på skulderen (Strandby Vendsyssel; 25). 
Der er i sandet over ormens hoved en lille fordyb
ning tjållen (br0nden) og over dens hale en dynge 
sandp0lser kaldt kåppi (koppen). Er der langt 
mellem dem og er der tykke snoninger, viser det, 
at det er en god lang orm. Sorte sandorm har et 
strerkere skind end de r0de og sidder lrengere på 
krogen ; de kan stå et par d0gn uden at rådne. Man 
samlede ormene i et firkantet kar, som ved h0j
vande dinglede i et reb mellem graverens knre. De 
d0de hvis man ikke jog en kniv ind i et hj0rne af 
ormekarret, så vand og blod sivede ud. Skulle de 
ikke bruges samme dag lagdes de på en t0r srek , 
der tog fugtigheden. Forhen nappede man med 
neglene et hul i hovedet - nogle mente de levede 
lrengere når det blev gjort med trenderne. Ormens 



bagerste tynde sandhale eller sandende (fyldt med 
sand) brugte man kun , når der var mangel på agn , 
ellers blev den pillet af og det skulle g0res uden at 
blodet 110d ud , så var der nresten kun skindet til
bage. Med en stor orm kunne agnes op til seks 
små rndsprettekroge (Vendsyssel , Lres0; 26). 
I det 0stlige Danmark blev ormene mange steder 
ikke gravet, men stampet op idet man bearbejde
de sandbunden med en st0der aftrre (nrevnt bl.a. i 
Helsing0rs tingbog 1563 ; 9). Drenge stod flere ti
mer med opsm0gede bukser og stampede sandet 
omkring ormen bort med et brret i enden af en 
lang stage; når vandet i hullet igen blev klart sam
lede han ormen op med en krogkrep eller med 
k0llen (ketcher) og smed den i en spand eller et 
kar, der fl0d på vandet (27). Der kunne også stam
pes orm fra båd. Metoden anvendes stadig på 
NSjrellands kyst; et brret hales skiftevis op og tryk
kes ned med foden (28). 

Man måtte ikke grave orm til dagen efter, så 
svandt de ind til »skindlapper« (Ly0; 29). Blev de 

ikke brugt samme dag kunne de holdes levende i 
fugtigt strandsand (Agger; 30). På Fur opbevarede 
man dem indtil tre uger i fugtigt sand eller en srer
lig slags klreg jord (o. 1800; 31 ). De resede kroge 
blev også lagt i sand, så holdt ormene sig friskere; 
lidt t0rvesmuld drysset i kassen med orm holdt 
dem t0rre, og når de åd af t0rven svulmede de op 
og var lettere at srette på krog (SY Jylland; 32). 
Den dygtige esepige satte dagligt agn på 1800 
kroge ; hver båd sejlede ud med 8000 agnede kroge 
(Langli o. 1900; 33). 
En dreng var forst stor og modig nok til botlinefi
skeri , når han kunne bide en sandorm over og 
holde halvdelen i munden indtil en af de st0rre 
drenge sagde: spyt den så ud! (Fan0; 34). 

For at kunne grave efter sandorm må strandbred
den vrere overskyllet ved flod og t0rlagt ved ebbe. 
De fleste orm kommer fra det sydvestjyske vade
hav , Lim fjorden (årligt I 0-20 t) , det vestlige 
Kattegat (srerlig ved Hals og nordpå) og Isefjor
den, hvorfra de af ormegrosserere sendes til fisker-

I det 0stlige Danmark brugte drengene at stampe ormen op af havbunden. Tegning af Pietro Krohn i 0110 Haslund 
og Pietro Krohn: Billedbogfor Bom, 1871. 
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