
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). 

LITTERATU R: (I) 418 354; 212c 3,330; 659 4 , 
1270; 725 184;(2)9032, 114;(3)908 177;(4)816 
I , 1932,3 1; (5) 74 174 ; (6) 464 6,254; (7) 464g 2, 
256; (8) 212c 1,265 ,318; 659 4, 1270; 276 1,251 ; 
(9) 464i 133; (10) 894 1969,66; (11) 659 4, 1270; 
(12) 76 40; (1 3) 659 4, 1269f; (14) 170 1905,17f; 
( 15) 76c 45;( I6) 493b 121. 
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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 



Redspatter tegnet af Axel Nygaard til Johs. V. Jensens 
novel/e »R0dspa11en« (1912): »Det var en stille nat at 
månen dyppede sig i havet, og der hvor spejlbilledet vug
gede sig på belgerne blev der den ene j/adjisk af guld ef 
ter den anden, lu11er månebern og prinser. Fra dem 
nedstammer alle flynderjisk i havet, og det er derfor de 
har himmelvendte 0jne, fordi de er af fin fam ilie og ser 
op til deres guddomme/ige oprindelse«. 

Corbula gibba, sa:tter dennes byssus (seje tråde) 
sig som en ring gennem fiskens mund og grellelåg 
(32); t0rret rndsprette: knagge h0rende til knagget 
'ru, ujrevn', torre anstalter Gilleleje (33); kaffe
skul/er på Man0 o. 1840 om små rndspretter i 
knipper med en snes ( 17) sml. s. 286. 
Krydsningen rndspret\e og skrubbe: liebser og 
liebeser NFyn o. 1840 (34), lepse brelterne, 0ster
s0en, lebs Kerteminde (35), hensing Gilleleje o. 
1880 (36), sletskrubbe Sjrellands nordkyst og ho
reunge Reers0 (16). 

Frernerne: reyöspreka - spr0ka 'lille helleflynder' 
jf. sprnklutur 'spraglet'; sandj/undra også om 
ising, skrubbe og rndtunge. 

LITTERATUR: ( I) 61 159; (2) 472b 2,250; (3) 
472b 1,160; 2,250; (4) 472b 1,610; 466 6,197; (5) 

277 85; (6) 903 6, 1848,460; (7) 816 17, 1949,67; 
(8) 471 2,92; (9) 903 6,1848,4 19; (10) 434 3,489; 
212c tb. 321; (11) 903 5, 117; (12) 434 2,20 sml. 
472b 2,299; (13) 219 6,526 ; (14) 369 252; ( 15) 208 
103; 878b 105; 159 1930,402; (16) 388; (17) 472b 
2,250f; 464/5, 138; (18) 865 2,370; 347 445; (19) 
472b 2,250f; 212c 2,509; (20) 76c 327; (21) 635 
4 ,1878,3f;(22)212c 1,260;(23)464e 15;(24)472b 
2,250; 202d 2,202; (25) 388; 159 1924,239; 233 
1935,66; (26) 218 1,465; 375d 1,47; (27) 388; 159 
1926, 160; (28) 202c 3, I 09; 202d 2,222; (29) 472b 
1,6 10; (30) 219 6,536; (31) 51 23/ 11 1957; (32) 
143b 76f; (33) 233 1933,83; (34) 865 2,1835,370; 
347 445 ; (35) 152 2, 1914,78; 388; (36) 6354, 1878, 
4. 

FISKERI , TILBEREDNI NG OG KONSUM 

Skruttehugning var fra gammel tid en srerlig for
n0jelse for Helnresboerne SVFyn. Sidst i februar 
str0mmede unge og gamle ud på den tilfrosne 
Horne bugt for at hugge skrutter. Sn0ren var bun
det til midten af et 2.5 cm lang blysynke, som i 
begge ender havde en tjavs og krog. Over isen var 
sn0ren bundet om en lille trreskive (vippen) gjort 
fast i isen. »Er man heldig eller har håndelaget, så 
er man en karl, men vi! skrutten ikke på krogen 
må vedkommende d0je mange slemme spotteglo
ser« (I). 

R0dspretterne fra L0kken kunne vrere så fede, at 
det dryppede fra dem når de blev ristet på en ild
klemme (2). Frederikshavns rndspretter var srerlig 
delikate og store, 31-4 7 cm Ian ge og vejende 
10-15 kg snesen (3). Der skal i reldre tid have vre
ret så mange rndspretter omkring Vendsyssel, at 
kvinderne blot gik til havet med en rive og rev 
nogle i land til middagsmad (4). 
Når skoven er grnn er slettingen k0n (S0nderjyl
land 1870; 5); når skoven er grnnnest er rndspret
ten sk0nnest (NFyn, NSjrelland; 6); når rndspret
terne klukkede eller gav en lyd omtrent som kyl
lingers idet de blev trukket op, mente man i Snek
kersten, at de vandrede (6a). 
Konerne på Gammelstrand og srelgere med trrek
vogne gik omkring i gaderne og sang: rndspretter 
er godt! (7). 
R0dsprettefiskeri i st0rre omfang blev til at begyn
de med kun drevet fra Esbjerg, Frederikshavn og 
Grenå, f0rst senere fra Skagen og i Brelthavet. Til 
I 860'erne var det et udprreget kystfiskeri med 
srettegarn, <lerefter blev snurrevoddet, opfundet 
1848 af fiskeren Jens V rever i Salling, det mest be
nyttede redskab. 
R0dspretten er vor vigtigste konsumfisk. 1886 
blev fra Skagen fanget 821.184 flyndere (nresten 
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alle r0dspretter), heraf 429.094 ved Jyllands 0st
kyst nord for Limfjorden og 113.033 i Limfjor
den, men kun fem ved Bornholm (8). Fangsten 
var 1912 ialt 17 .300 t og udgjorde vrerdimressigt 
godt 35 procent af saltvandsfiskeriet. 1914 blev 
landet knap 15.000 t, 1939 nresten 20.000 t, nu 
fanges årligt mellem 40.000 og 60.000 t, halvde
len i Nords0en og resten i Kattegat, brelterne og 
0sters0en. 

Når hoved og indvolde var fjernet blev rndspret
terne skrubbet med en stiv kost og saltede, <leref
ter lagt parvis med oversiden mod hinanden og 
halerne bundet sammen og hrengt på en snor til 
t0rring. Efter et par dage i godt t0rvejr blev de 
skrin klet= vendt med finnerne mod hinanden, så 
sol og luft fik adgang til overfladerne, <ler havde 
hrengt mod hverandre. Til sidst trak man dem på 
en snor og bundtede dem i knipper med 30 par i 
hvert. Nogle blev hrengt i skorstenen til r0gning 
med h0. Man spiste dem kogt, men de fleste blev 
ristet på gl0der til sm0rrebr0d (R0m0; 9). På 
Man0 blev de banket helt flade og lagt i kister 
med halm, som man opbevarede på loftet sam
men med julegrisen og et får eller to, det var fami
liens vinterforsyning med k0d og sul ( 1800-t; I 0). 
Efter at have ligget i salt i nogen tid hang de til 
t0rring på en mur eller snor. Når de skulle bruges, 
ristede man dem först godt over ilden, klippede så 
finnerne af og spiste dem til sm0rrebrnd. På godt 
ristede rndspretter kunne man spise nresten alt, 
endda benene (vestjysk hedegård o. 1870; 11 ). 

Om tilberedningen i Hj0rring amt fortrelles 1828 
(12): 
Idet de blev renset skar man det hal ve hoved af og 
gav dem 2-3 ridser på tvrers. »De omrnres i en 
balje fersk vand med en lille kost indtil al slim, 
sand og urenhed har forladt dem, det kalder fi
skerne at rumpe eller ruppe dem. Derefter sattes 
de i et kar. Der siges at gå omtrent 6 potter uren
set s0salt til I 00 rndspretter. U ndertiden sal tes 
rndspretten kun med den lage, som er tilovers fra 
den forhen nedsaltede klipfisk, og de fattige fiske
re salter dem på slump, undertiden meget lidt. Ef
ter at r0dspretterne har ligget i salt eller lage et par 
dage, tages de op og bindes parvis sammen ved 
halerne, hvorefter de ophrenges i hjellerne, som er 
oprette stolper foran hver fiskers d0r. Flynderne 
t0rres for st0rstedelen i luften om efteråret og 
vinteren; når <ler indtrreffer meget vådt vejr må 
fiskeren t0rre dem i sin stue over kakkelovnen, 
hvilket giver en utålelig lugt og meget usund luft i 
huset, og de flyndere, <ler behandles på denne 
måde, får hverken den smag eller det udseende, de 
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måtte have for at vrere gode handelsvarer. Når 
flynderne er t0rrede bundtes de 20 å 30 stykker 
pr. bundt, hvorved iagttages, at alle hovederne 
vender ti l en side og den hvide side indad ... Da de 
ikke srelges efter vregt, men bundtvis, bundtes de 
gerne således, at de små eller mindre gode puttes 
inden i bundtet; dette onde er nu således i brug, at 
det vet sjreldent eller aldrig falder afsenderen ind 
at trenke over, hvor meget sådan svig nedsretter 
handelen med de her tilberedte fiskevarer. -
Små kogte rndspretter blev undertiden lagt i gele 
(Agger; 13). 
R0dspretter spises enten stegt eller kogt. Danmark 
er det eneste land, hvor det er en selvf0lge, at den 
skal vrere flået f0r den steges eller koges (14). 
»Fade med fisk blev sat på bordet, rndspretter, 
som en konge kunne kalde en pragtret« H. C. An
dersen, En Historie fra Klitterne ( 1860). 

LITTERATUR: (I) 464/5 ,138; 212c tb. 340; (2) 
202c 3,213; (3) 154 129f; (4) 202c 1,187; (5) 459b 
112; (6) 725 391 ; 436c 81 ; (6a) 159 I 894,352; (7) 
40lj 60 (o. 191 O); (8) 928 2, 122; (9) 684 I 07; ( I 0) 
240 11 , 1944-47,502; (11) 94 298f sml. 651 194; 
(12)94298fsml.651194; (13)3411978,112; (14) 
319 203. 

DIVERSE 

Under anden verdenskrig startede i M0rke en fa
brikation af garvede rndspretteskind til fodt0j , 
som hurtigt blev en stor eksportvare ( 1 ). 
Af de krumme knogler i hovedet lavede b0rn en 
stork med nreb og lange ben, som blev stillet opret 
i en skive bred (2). 
Et kalkmaleri fra o. 1500 i Gjerrild kirke viser 
skabelsen afbl.a. rndspretten. 
Holmsland kommunevåben 1949ff har rndsprette, 
sild, torsk og fiskerbåd. 
Hvad er ligheden mellem en kattekilling og en 
rndsprette? (killingen er et mis-foster og fisken en 
van(d)skabning) (3). 
Den rede enkroneseddel fra 1914 blev kaldt en 
rndsprette. 
R0dsprette er slang for sprerhorn (en slags am
bolt), murerslang for understrygningsske, skrred
derslang for bredt klodset jakkeopslag og et l0st 
kravebryst; rndsprette = bil med rust- eller m0nje
pletter (4). 

Fiskekonen sidder klar med de nyrensede redspa!//er. 
Tykt påkladt imod kulden styrker hun sig på en skål

Juld kaffe. Maleri af Vigga Johansen, 1882. 
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Det maa s'gu wzrt kaldt 
og vi,re Redspatte. 

Tegning af RoberL S1orm Pe1ersen Iil monologen » I 3 
ere - alt iberegnet« {1915): »Han står ude på bolvarket 
og ta/er med sig selv. Han siger: - Det tillade, sig al 
dryppe lidt - nå - enfin - fugtighed er jo ingen skade til. 
I min alder. Om to minutter aja et sketet - det er fast
slået. Det må s'gu vare koldt og vare redspaue ... 

»Du blanke ål- på havets bund- udbred din arm« - åh, 
ho/d kafi. 
Sikke koldt her ser ud«. 

PROSA OG POESI 

De er ligesom fregnede, eller det kan se ud som 
der var mrerker på dem efter rustne tretommer
s0m , men det er fodselsmrerker, nogle få guld
strenk i huden viser, at de nedstammer fra fuldmå
nen. R0dspretten vrrenger munden skrev, et tegn 
på, at den er kommet af fornemme folk J ohannes 
V. Jensen (5). 

R0dspretten, som var den fra Rundetårn tabt 
Aage Berntsen (6). R0dspretten er så flad en fisk • 
med ryg på h0jre side · og med en lille vranten 
mund, · som dog forstår at bide. Erik Bertelsen 
(7). Små r0dspretter smutter over sandet · som 
lyse tanker i solskin l b Paulsen (8). 

Harald H. Lund, Hvordan rndspretten blev flad 
(9). 

LITTERATU R: (I) 319 203f; (2) 40/j 69; (3) 464n 
161 ; (4) 76 171 ; 76c80, II0,125,132,337;(5) 40/j 
56-70 sml. 40/x 92; (6) 55c 29; (7) 56i 52; (8) 670d 
38; (9) 53°7i 32-34. 
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Skrubbe, Platichthys flesus 

30-50 cm lang salt-, brak- og ferskvandsfisk, grå 
eller brun med tornede benknuder ved finnerne og 
langs sidelinjen. Der förekommer både h0jre- og 
venstrevendte skrubber. Meget alm. navnlig i fjor
dene. 
- Danmarks Dyreverden 5, 54-59. 

Skrubbe, reldre nydansk d.s. (!), de små tornede 
benknuder g0r fisken »skrubbet« (ujrevn, ru) at 
fole på. S0folk fra Lres0 blev kaldt Lres0skrubber, 
man strng dem over ryggen for at mrerke, om 
denne var ru (2); der måtte ikke vrere flere »skrub
ler« om bord end der var master, det blev vistnok 
også sagt om bornholmere (3). 
Kohale 1594 (4) grelder måske rokke (s. 187); 
Mads Jensen Vestervig 1744; 1769 (5), isakker 
Klitm0ller 1802 (6) sml. s. 292; jydek(.(11/ing, 
-kone 1820 (7). 
Ker1eminde rådm(.(!nd og R oskilde rådm(.(!nd o. 
1840 om små fortrinlige skrubber fanget dybt inde 
i fjordene (8) sml. nedenfor og s. 282, rådmand 
NFyn om tyk eller rnget skrubbe (9), skojeri 
Man0, Fan0 o. 1840 og botte SY Jylland ( I 0), grå
fisk Mors (11), å/eflynder om glat form Ålbrek, 
Skagen o. 1840 (8), skuller Sdr. N issum 1866 ( 12), 
sandflynder nord!. Kattegat o. 1840 (8), Vendsys
sel o. 1870ff, Lres0 (13),j}ordflynder Sams0 1861 
(13a), skrutte 0 og VFyn og isterflynder (hannen) 
VSkerninge SFyn (9), ister 'indvoldsfedt '; mud
der- , sudeskrubbe Sjrelland (8),j/y nder Bornholm 
o. I 880ff ( 14 ); skrubbe som er brun på begge sider 
blev under anden verdenskrig kaldt Hitler-skrub
be (15). 
Frer0erne: skrubba (også ising). 

LITTERATU R: ( I) 570 S342; (2) 202d 2, 190; (3) 
i 70 1905, 18; (4) i 37 79; (5) 76c 327; 693b 5.2, 
I 020; (6) 936 44; (7) 903 3, 19 1; (8) 472b 2,279f, 
292; (9) 388; (I 0) 472b 2,279; 466 6; ( 11) 574 23/2 
193 1; ( 12) 311 42, 1948, 11 6; (13) 761 1, 1866-67, 
428; 202c 3,225; 289 132; 202d 2,250; 662 3, 147; 
(13a) 805 12; (14) 928 2,13 1; 662 3,147; (15) 76c 
327. 

FISKERI OG KONSUM 

Fiskerne t0rrer fangsten på sandbankerne og forer 
den dels på både til Hamborg, dels opstablede på 
vogne ligesom h0lres ind i det 0stre S0nderjylland 
til sa lg på de ä rlige markeder (SVJylland 1763; I). 
Når vandet efter ebbe begyndte at l0be ind over 
vaderne fulgte skrublerne med og lå på lavt vand 
med snuden boret ned i sandet, drenge kunne da 
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