
trukket på en tyk ståltråd, hos en stokkemager i 
havn blev den fyldt med smeltet bly og fik hånd
tag og dupsko eller et albatrosna::b som håndtag 
( 11); rygraden kunne også blive rnret på en lang 
pibe (12). 

LITTERATUR: (I) 212c 1,763; (2) 693b 5.2,1018; 
651 212; 936 45; 472b 3.2,830f; (3) 393 135; (4) 
858 106; (5) 472b 3.2,830f; (6) 828 73; (7) 30 193; 
(8) 858 52,91,106 jf. 212c 1,774 (Agger); (9) 294 

1961 ,28; (10) 472b 3.2,89; (11) 907 1951 , 11,26; 
294 1968,9 1; ( 12) 294 manuskript ( 1961 ). 

EVENTYR, OVERTRO 
I eventyr har gammel grå haj slugt et bundt guld
n0gler (I); karl hja::lper en stor strandet haj tilbage 
i havet, den hja::lper til genga::ld ham med at l0se 
en opgave (2). 
»Da jeg f0rste gang m0nstrede ud som styrmand, 
fulgte der hajer efter skibet. Varslet slog ikke fejl. 
Der d0de vitterligt en af besa::tningen« (3); det 
onde varsel kunne dog afva::rges hvis man fangede 
hajen (1886; 4). 
En afskåret hajfinne anbringes på skibets klyver
bom for at få held, god vind og rejse (5); et skib 
kunne ikke va::re bekendt at komme i havn uden 
en hajhale s0mmet til nokken på klyverbommen 
og helst en på hver mastetop (6). 
Grnnland: en gravid kvinde må ikke spise hajk0d, 
så bliver barnet slem til at kaste op; pludselig 
voldsom storm betyder, at hajens sja::I vil ha::vne 
sig på menneskene (7). 

LITTERATUR: (I) 464 5,169; (2) 464b I 19fTsml. 
2471T; (3) 105 25/ 11 1959; (4) Fregatten Jylland i 
Krig og Fred, 1944,126; (5) 105 25/ 11 1959; 907 

I 969,26; (6) 838 72; (7) 547 21, I 05. 

Rokke,Raja 

To store vingeformede brystfinner danner tillige 
med hovedet en bred skive på en lang flad krop 
med tynd hale. Hos S0MROKKEN, Raja clavata, 
er hunnen over en meter lang med tre ra::kker 
spidse torne (»s0m«) langs kroppen og halen; alm. 
i Nords0en, Skagerrak og 0stlige Kattegah Den på 
ryggen r0dbrune SKADE, Raja batis, er med indtil 
2.5 m Nordeuropas st0rste rokkeart. T JERBEN, 
Raja radiata, den mindste danske art (50-60 cm) 

Semrokke. 8/0FOTO/ Arthur Christiansen. 

ligner s0mrokken, men har afrundede brystfinner 
og tornene har en kegleformet og riflet (ikke flad 
og glat) rodplade; lever i na::sten alle vore far
vande. 
- Danmarks Dyreverden 4 , 34-46. 

Rokke, a::ldre nydansk rocke, antagelig lån fra 
tysk (germansk rohhan) og h0rende til adjektivet 
ru: fisken har tornet hud (I). Måske i stednavnet 
Rokkerumpe 1682-1802 Kirkeby s. SFyn og skyl
des da, at omridset lignede fiskens hale (2). 
S0mrokke og ta::rbe kaldes under et rokke, man 
skelner kun mellem rokker og skader. 
S0MROKKE o. I 770ff (3): koha/e o. l 700ff (4), 
jyske vestkyst (5) også om frnlarve, forvansket til 
kvåler Hirtshals (6); pigskade Agger o. 1850, Thy 
o. 1900 (7); rokkel Nymindegab o. 1850 (8), rokle 

og skade (skär) Holmsland klit (9), de t0rrede ho
veder: skårmond og »et navn jeg ikke t0r sa::tte på 
tryk« (MJylland; I 0). 
SKADE, a::ldre nydansk d.s., oldnord. skata, for
mentlig opkaldt efter fuglen skade på grund af den 
brede finnebra::mme (vingerne), !ange hale og 
!ange spidse, na::blignende snude ( 11 ), i stednavnet 
Skadegrund 16591T Århusbugten ( 12); »de ma::rke
lige rokker, der lignede de drager, som drengene 
satte op, og med en lang pigget stjert, som tilnav-
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Rokker skyl/et op på Skagen strand. Maleri af P. S. Kreyer. 1884. 

ner 'skade' hentydede til« ( 13); med de krumme, 
indskrumpede finner og de nedhrengende haler 
kan de i en fart ligne hrengte folk i en galge Holger 

Drachmann (14). Brokke, brak 15371T ( I 5), nord
lige Kattegat (16) af uvis oprindelse, sml. grrevling 
bd. 3; skadebrok(ke) 15541T; Vendsyssel, Lres0 
(17), koha/e 15941T; SV Jylland (ofte forkortet til 
kvaler), Vendsyssel (18), skadevinge 1661 (19), 
s/etskade og storskade l 802ff; jyske vestkyst (20). 
Spejlrokke o. 1700 (21) måske denne art; bakke

/aris Limfjorden o. 1800 om en slags skade (22) 
sml. haj s. 186; skadekongen er sort og har tre ha
ler (1769; 23); papegeje om en art rokke Vedbrek 
(24). - Frernerne: skela o. l 7801T(25). 

T JERBE o. 18501T, t{J!rbing, jyske 0stkyst, NSjrel
land (26) af uvis oprindelse; rytter, ritte(r) Vend
syssel (27), grynkube 0Hanherred, når fisken 
kommer op krymper den sig sammen og fär i mid
ten en kubelignende fordybning (28) jf. kake/spot

te Agger o. 1870 (29); smedesvend Gilleleje (24), 
er sort på den ene side. - Frernerne: tindaskma. 

De opskyllede store firkantede regkapsler med et 
horn i hvert hj0rne: /andens trilleber V Jylland 
(30),fandens hovedpuder Lres0 (31 ), tangmus Od
den (24). 
Grnnland: agdlernak, tarra/ekisaak. 

LITTERATUR:()) 626 313; (2) 156 15, 107; (3) 
659 23,361; (4) 434 K225; 693b 1,646; 472b 3,980; 
(5) 864 4,1870,49 (Fan0 o. 1730); 212c 2,247; (6) 
466 140; (7) 472b 3,964; 212 2,818; (8) 472b 3, 
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964; (9) 675 61 ; 8 16 17,1949,67; (10) 296c 106 
sml. 296i 68; (11) 659 19,129; (12) 277 l , l29f; 
(13) 945 1976,67; (14) 261 1, 15; (15) 434 1,278; 
(16) 472b 3,981 ; 662 3,153; 202c 1,93; (17) 434 

3,750; 202c 1,93 og 2,258 sml. 202d 2,53 ; (18) 
472b 3,981, 1174; 662 3, 153; 202c 1,93 og 2,258; 
(19) 434 3,750; (20) 936 44f; 472b 3,981,1174; 
662 3,153; (21) 170 1909,58; (22) 293 nr. 76, 1802, 
319; (23) 693b 5.2,1020; (24) 388; (25) 828 75; 
(26) 472b 3,938,941; 212c tb. 359; 874h 16; (27) 
212c tb. 331; 868 101 ; 202c 3, 196; (28) 202c I , 
270; (29) 864 7, 1873,206; 341 1978,115; (30) 212c 

I , 189,268; 240 9, 1968, I 4f ({andens kretber); (31) 
202d2,78. 

F'ISKERI OG KONSUM 
I 1500-1600-t skulle der i det nordslesvigske og 
sydvestjyske område svares en afgift for at drive 
rokkefangst; afgiften, som vistnok kun gjaldt 
fiskeriet i havstrnmmene, gik sikkert tilbage til 
Jyske Lov, efter hvilken kongen ejede hele for
stranden. Rokkefiskerne måtte desuden betale en 
slags indfrestning, og b0ndergårde, som fiskede 
rokker, aflevere en del af fangsten som landgilde. 
Prele rammet ned i en bestemt afstand fra· kysten 
dannede et bugtet grerde med net eller et fletvrerk 
af ris, således at rokkerne ved ebbe strandede i sta
det. Siden anbragte man 30 eller flere prele i en 
havstrnm og spandt net mellem dem, fiskene drev 
med ebbevandet mod nettet, blev fanget med en 
hage og kastet i en båd. Man tog også en del rok
ker med kroge ude på havet. Det var dengang en 



meget yndet spise, fra Sild og F0hr udf0rtes bety
delige kvanta til Tyskland (I). 
Rokkefangsten srelges på stranden til de fattige 
(1763; 2), der koges tran af rokke og haj; hvad der 
ikke bruges lokalt srelges i Lemvig og Holstebro 
( I 766; 3). Fiskeme regnede den tidligere for en 
lrekkerbisken, nu srelges den kun til byernes fattig
folk (Tårbrek o. 1875; 4). Rokkeme t0rres uden 
saltning, og der er god afsretning til b0nderne, som 
gerne bytter med kartofler, en stor rokke for en 
halv t0nde (Hirsholm o. 1860; 5); »frygtindgyden
de så de ud, men udvandet, kogt og tilberedt på 
rette måde var de en sprendende spise« (6). 
Rokken var for Anholts befolkning den vigtigste 
fisk; de k0dfulde »vinger<< blev t0rret eller saltet 
til vinterbrug eller solgt i Jylland for 3 mark sne
sen. Når efterårsbåden skulle til Grenå satte b0n
derne !ange kreppe på deres vogne og stablede 
t0rre rokker h0jt som et h0lres, nogle havde 16 
snese til salg (7). 
Frernerne: man fanger undertiden s0rprokken 
sammen med torsk, men kun få spiser den, ofte 
tages kun leveren med hjem til trankogning, eller 
huden bruges til sko. Man finder ofte rokkens reg 
på strandbredden; de kaldes vitunyrapungur fordi 
man tror, at vitunyran vokser i denne pung [der 
menes vrettenyrer, de meget store frn af Entada 

scandens, som med Golfstr0mmen driver fra 
Vestindien til Europa]. Rokken anses for at vrere 
så grådig, at man om et menneske, der kan spise 
al slags mad, siger at han er ligesom rokken, der 
reder alt hvad der kommer for munden (1800; 8). 
Blev den afskårne snude ikke kastet ind på land 
for båden t0rnede mod kysten, skulle den person, 
hvis pligt det var at g0re dette, give mandskabet 
en drikkeskilling (o. 1780; 9). 
SKADERNE srelges både ferske og t0rret. Bonden 
har dem om vinteren hrengende ferske i fri luft og 
skrerer stykker af dem efter behov, idet denne fisk 
modsat de fleste andre kan holde sig i lrengere tid 
uden at vrere saltet (Thy 1802; I 0). Der blev mest 
spist kogt skade, og den var bedst hen på foråret, 
når andre fisk var dårlige ( 11 ). 1890 oplyses at der 
spises skade ved hoffet ( 12). 
Det var mrendenes arbejde at rense skader. Bugen 
blev sprrettet op, indvoldene taget ud, oversiden af 
hovedet og et stykke af halen skäret af, hvorefter 
man trak fiskene på et tov fort gennem huller skä
ret fra nakken ind til munden og slrebte dem til 
stranden. De skulle ligge nogle d0gn i havstokken, 
hvor sand og grus sled slimen af dem. Hele vinte
ren hang de til t0rring på en stang bundet mellem 
to prele (Skagen o. 1870; 13). Når fiskene kom fra 
havstokken og »vingerne« var skäret i strimler 
blev der stukket en stage gennem dem og denne 

lagt på to prele, hvor de hang hele sommeren og 
blev »så strerke, at de kunne ryge ud af munden, 
når vi åd dem, men sådan skulle det vrere, for des
to flere dramme skulle der til for at genne dem 
ned« (Skagen; 14). 
Om en meget stor skade sagde fiskerne, at den 
kunne bruges som trappetrin i Kloster, den st0rste 
gård i Vestervig. Idet hovedet blev skäret af frem
kom en stor rund åbning, gennem hvilken man 
skubbede fiskene på en t0rrestang. »Den 0verste 
spidse trekant b0jede efterhånden fremover, og 
'vingerne' krummede ind mod midten, og der blev 
skäret dybe riller gennem dem. Når disse t0rrede 
skader var helt frerdige kunne de godt ligne et eller 
andet uhyre«. En forrådnelses- eller greringspro
ces under t0rringens forste fase gav fisken en ejen
dommelig krydret smag, som man satte megen 
pris på (Agger; 15). 
Efter at vrere flrekket i strimler blev re skåd hrengt 
på en vreg, og der kunne man så i lang tid skrere 
stykker af til aftensmaden. »I frisk tilstand smagte 
den slags fisk godt, men hang de for lrenge kunne 
de blive så ramme, at de snart ikke var til at rede«. 
»Hunnerne smagte godt, men hannerne kunne, 
når de nogle dage havde hrengt til t0rre på en hus
side, vrere ramme og stinkende som en gammel 
gedebuk og ryge ud af både nrese og gab« (MJyl
land; 16). 
Kvinder som spiste meget af denne fisk fik skyld 
for at vrere lystne efter mandfolk (17). 
Skadens hvide og lidt trevlede k0d minder i sma
gen om hummer, fangsten blev forhen sendt til 
England, hvor man af den fabrikerede »hummer« 
- med en hummerklo liggende 0verst i konserves
dåsen (18). 
TJERBEN spises kun af fattigfolk (o. 1850; 19); den 
var usrelgelig, men fiskerne opbevarede den allige
vel i en dynge sne ved huset; vingerne (resten af 
fisken blev kasseret) blev flået og efter kortvarig 
saltning enten stegt eller kogt (Hirtshals; 20); i 
Gilleleje blev de flåede vinger kogt og spist med 
kartofler (21 ). 
Fangsten af rokker og skader androg 1913 ca. 17 5 
t, 1939 godt 122 t, 1945 kun 45 t, nu ligger det är
lige udbytte på ca. 200 t, st0rsteparten eksporteres 
til England og Tyskland. 

LITTERATUR: (I) 466 140f; (2) 693b 1,643; (3) 
627 521 ; (4) 635 1, 1874,308; (5) 635 1, 1866, 103; 
(6) 945 1976,67; (7) 464e 15-17; (8) 500 156; (9) 
828 75; (10) 936 44f; (11) 928 2,335; 787 205; (12) 
185 145; (13) 864 7, 1873, 144; (14) 202 31 ; 202c 

3,252; (15) 341 1978, 116; (16) 296e 2,65; 3,25; 
(17) 212c 3,220; (18) 248 3,445; 143b I 18; (19) 
472b 3,960; (20) 868 I O I ; (21) 388. 
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