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 fjordene.
- Danmarks D yreverden 5, 54-59.

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 fastslået. 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 tretommers0m , men det er fodselsmrerker, nogle få guldstrenk i huden viser, at de nedstammer fra fuldmånen. 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).

Skrubbe, reldre nydansk d.s. (!), de små tornede
benknuder g0r fisken »skrubbet« (ujrevn, ru) at
fo le 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 »skrubler« om bord end der var master, det blev vistnok
også sagt om bornholmere (3).
Kohale 1594 (4) grelder måske rokke (s. 187);
Mads J ensen 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), gråfisk Mo rs (11), å/eflynder om glat form Ålbrek,
Skagen o. 1840 (8), skuller Sdr. N issum 1866 ( 12),
sandflynder nord!. Kattegat o. 1840 (8), Vendsyssel o. 1870ff, Lres0 ( 13),j}ordflynder Sams0 1861
(13a), skrutte 0 og VFyn og isterflynder (hannen)
VSkerninge SFyn (9), ister 'i ndvoldsfedt'; mudder- , sudeskrubbe Sjrelland (8),j/y nder Bornholm
o. I 880ff ( 14); skrubbe som er brun på begge sider
blev under anden verdenskrig kaldt Hitler-skrubbe (15).
Frer0erne: skrubba (også isi ng).

LITTERATU R: ( I) 570 S342; (2) 202d 2, 190; (3)

i 70 1905, 18; (4) i 37 79; (5) 76c 327; 693b 5.2,
I020; (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) 76 1 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

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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Fiskerne t0rrer fa ngsten på sandbankerne og forer
den dels på både til Hamborg, dels opstablede på
vogne ligesom h0lres ind i det 0stre S0nderjylland
til salg 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

Jet »trrede skrubler« og fange en fisk nresten for
hvert fodtrin (2).
»Der er måske ingen anden af vore fisk , <ler under
visse forhold er så foragtet, under andre så h0jt
lovprist som denne«. Om vinteren regnes den for
så dårlig, at end ikke svin vi! rede den, nå r de får
den to dage i trrek, derfor ser man den ofte ligge i
hundredevis ved fiskerlejerne. Stegt, saltet eller
rnget anses de bedste kvaliteter for en stor lrekkerbisken (dog tilsyneladende ikke i K0benhavn),
»efter menigmands forsikri ng er de rngede skrubber lige så gode som rnget laks« (o. 1840; 3).
På VFyn kogte man s krubbesuppe og spiste fisken
til (4).
I havnen blev skrubberne smidt over bord (Hornbrek; 5). »Skrubber var vrerdil0se - en kedelig
plage, de sled på garnene og fingrene, vi måtte
bruge van ter for ikke at si ide al huden af fingrene,
når vi smed så mange over bord«. Torsk gik også
udenbords, de var nresten usrelgelige (R0snres o.
1870; 6).
Men skrubberne fra Roskilde fjord var bernmte
for deres »fortrinlige bonitet«, o. 1800 k0rte man
fra K0benhavn til Roskilde for at delikatere sig
med dem (7).

19'

Når skoven er grnn er skrubben sk0n 17991T (8),
fiskens k0dkvalitet er bedre mod sommeren:
skrubben er sk0nnest når skoven grnnnes (9), når
skoven den gr0nnes begynder skrubben at sk0nnes
(9a).
19 I I blev landet kun 1.760 t skrubber, 1940 godt
4.000 t, nu fanges af fjordfiskere årligt mellem
4.000 og 5.000 t med flynder- og bundgarn, i 0vrigt som bifangst under snurrevodfiskeri efter
rndsprette.
Skindet blev på VFyn brugt som sandpapir (5).
Skrubbe = 0genavn eller skreldsord til srer kvinde;
således kaldte man en portion halvkartet uld flad
som fisken (Gilleleje; I 0).
LITTERATUR: (I) 787 204; (2) 212/48 ,53; 212d
53; (3) 4 72b 2,295-97; (4) 388 (Dreslette); (5) 388;
(6) 236 1956, 152; (7) 746 187 ; (8) 659 19,941 sml.
434 (slette); (9) 756 8, 1919,288; (9a) 388 (LI. Lyngby, Strnby); (I 0) 233 9, 1934, 10 I , I 04.
To kvinder beder garn udenfor fiskergård i Gilleleje.
Foto: Dansk Folkemuseum, Brede.
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