Stryn0, Hesnres Falster; 5).
Når ålestangerne i det sydfynske 0hav fik en Grete
på lysteren var det et dårligt varsel, og ligeså hvis
den bed på krog. Sad om morgenen en sådan
uheldsfisk på en af de f0rst optrukne kroge blev
der sagt: f0j for en ul ykke, der er den grimme fyr,
den har nok jaget alle andre fisk bort! (6). Fangede
man en ulk og den kvrekkede, skull e den straks
slås ihjel, for med lyden advarede den de andre
fisk i stimen: hvis ulke gnrekker, de fisken skrrekker (VSjrelland o. 1890; 7).
Tårbrek-fiskerne tog ulk som bifangst i alle redskaber, men brugte den ikke (1874; 8). Andetsteds
i NSjrelland blev den spist fersk eller t0rret, eller
man brugte kun leveren i husholdningen og gav
resten til svinene (9). lsefjorden synes at have vreret det eneste farvand, hvor der i st0rre stil blev
fanget ulk til konsum og foder.
1873 berettes: »Enhver familiefors0rge r ejer i det
mindste et ulkegarn, som han sretter i lsefjorden
nrer land ... Fangsten er sredvanligvis fra I O til 20
snese ulke tillige med enkelte fjresinger og småfisk. Dersom han kan srelge et par snese er prisen
altid 6 skilling pr. snes, sk0nt det er sjreldent at
der er k0bere. Men fiskeren har også selv brug for
det hele, idet ha n piller en hal v snes af de bedste
ulke fra til husholdningen. 'Der bliver en udmrerket suppe af dem', siger han. Resten koges til svinene. Der er ikke en fiskerfamilie uden at den så
tidligt som muligt om foråret (undertiden også o m
efteråret) k0ber sig en eller to smågrise, hvi lke
hele tiden opf0des og fedes med ulke og andet fiskeatTald. Grisene piller meget forsigtigt k0det fra
benene, som bliver liggende i truget, og fiskeådet
(det vand som fisken er kogt i) tjener dem som
drikke i stedet for mrelk. D enn e svinef0de og
svinegårdene giver rigtignok en h0jst ubehagelig
stank fra sig, men svinene trives srerde les godt ved
denne ret, når de f0rst er blevet va nt dertil, og de
kan blive meget fede deraf« (1873; 10).
Ulken h0rte til fiskeriets vrerste skadedyr. Den
grådige fisk åd agn , sild, rejer og fiskeyngel, i et
enkel t bundgarn kunne der vrere I 00-200 ulke,
som hver havde redt op til fire sild (Svendborg),
ofte sad der en ulk på hvera nden krog (Havns0
ved Sejernbugten), og en fiskeriforening ved lsefjorden anslog, at der dagligt kunne fiskes 4 .000
kg ulk (1909; 11).
Ulken er derimod en populrer spisefisk i Grnnland, hvor den fanges nrer stranden på ganske lavt
vand , oprindelig brugte man en srerlig slags ulkepilk; b0rnene laver selv en krog og a nvender som
agn et stykke rndt eller hvidt t0j ( 12).
LITTERATUR: (I) 472b l , 138f; (2) 693b 1,649;

(3) 662 1,67; (4) 388; (5) 932 1962,41; 388; (6) 307
l 90f; (7) 160 1906/23: 294 (Kirkehelsinge); (8)
635 1,306; (9) 874/ 109; 874i 142, 170; (10) 864
7, 1873, 182;(11) 759 11-13;( 12)2182,57.
TALEMÅDER, POESI
Den som kaster op mader ulkene (Bornholm; I),
udtrykket skyldes m åske, at opkastningen kan
lyde som »ulk, ulk«.
D en då rlige roer »ulker«, »slår ulke« når en åre
smutter (VSjrelland; 2).
V ik blev på Bornholm brugt som skreldsord til en
ung, forlegen mand (3), i J ylland for en ordknap
srerling (4).
En ulk varet redskab til at fiske rejer med (5).
En ulk der var, en ganske liden • i ottekantet panser, knubbet · og puklet, munden som en tud , · så
stridbar og fo rsoren ud Karl Gje/lerup (6). Jeg er
en ulk med spyd og tand , · en grimrian med sl0j
forstand, • her ligger jeg og undrer mig, · at jeg er
småt begavet Knud Andersen (7).
LITTERATU R: (I) 76 47; (2) 160 1906/ 23: 294,
295; (3) 203 498; (4) 2 12c 3 ,969 sml. 659 25, I 063f;
(5) 635 1874,295 ; (6) 274c 128 ; (7) 15d 4 5.

Stenbider, Cyclopterus lumpus
Den s tykke, plumpe krop er besat med benknuder. Hannen bliver ca. 30 cm lang, har gråblå ryg
og i yngl et iden en rnd eller rndgul bug, den meget
st0rre (indtil 1/i m) hun med gråbrun ryg og hvid
bug kaldes KVABSO e ller KULSO, forhen mente
fiskere, at de tilh0rte hver sin art ( I). » Havpaddens udseende er så plumpt, knudret, hresligt,
med et ord så ejendommeligt, at den end ikke kan
sa mmenlignes med nogen anden dansk fi sk« (2).
- Danmarks Dyreverden 5, 34-37.

Stenbider, gammeldansk stenbit, reldre nydansk
stenbid , -bidde, o ldnordisk steinbitr (om havkat,
s. 273). Fisken holder til mellem sten og hrefter sig
til dem med en stor sugeskive (sammenvoksede
bugfinner), dens meget kraftige trender siges a t
kunne knuse sten (3). Som persontilnavn Stienbidt, Stienbed 1400-t (4).
Stensuger I 622fT (5), Skagen 1787 (6), Gilleleje o .
1850 (7); ha vpadde l 624tT; jyske vestkyst (8), T å rbrek ( 18), bugsuger og s0ulv 1795 (9), havtaske
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612; 756 21 , 1926,579; (9) 219 7,428; (10) 212c tb.
823; (11) 212c tb. 205f; (12) 804 1, 102; (13) 212c
tb. 328; (14) 202c 1,275; 202d 2 , 108; (15) 212g
3 1327; (16) Langelands Avis 23/ 1 1958; (17) 472b
2,493; 202c 2,214 (Ha ls); ( 18) 388; (19) 434 2,657;
(20) 202c 2 ,214; (21) 202c 2,22 1; (22) 434 2,665 ;
(23) 472b 2,493; 2 l 2c tb. 283; 202c 1,275 og 2,
217; 388; (24) 702 284; (25) 579 K27 ; (26) 659
13 ,772; (27) 159 1886,397 og 1900,35 1; (28) 434
2,84; (29) 347 445; 472 2 ,493 ; 388; 306 74; (30)
2 12c tb. 205f.
FISKERI OG KONSUM

Den bider sig om vinteren fast i sten indtil St. Petersdag (»Peders stol«) 22/ 2, han kaster da sin
varme sten i vandel og stenbideren l0sner sig fra
stenen og bliver tjenlig til menneskef0de (NSjrelland, Lres0; 1), fra gammel tid men te man, at
stenbideren f0rst viser sig efter denne kalenderdag
(2). Går kulsoen mod land og den dukker op i
Limfjorden kommer t0vejr inden fjorten dage (3).

Pilen er sprunget ud, St(l!ren jlejter og stenbideren ligger
på Jadet ved fiske rens hus - alle umiskendelige Jorårsbebudere. Maleri af Vigga Johansen, 1878.

jyske 0stkyst o. 1900 ( I 0) ellers anden fisk (s.
295), havsvin Harbo0re o. 1900 (11), gris Mors
(12), kulebasse Agger o. 1880 (13), gråkok Vendsyssel og gråkuk Lres0 om hannen (14), kukker
Kerteminde o. 1880 ( 15), sommerfugl Spodsbjerg
(16).
Hunnen: kulso o. l 700fT, NJylland o. 1850; (17),
Skovsboved ( 18), kuls(e) o. I 700fT ( 19), Frederikshavn (20), kyls Skagen, Hirtshals (21 ), kvabso o.
1700fT (22), jyske 0stkyst, Vendsyssel, NSjrelland
(23), om laskefed, uformelig kvinde 1633 (24) jf.
maggeso o. l 700fT (25), Skovshoved (26), magso
Helsnres slutn. 1800-t (27), magge 'tykt, klodset
kvindfolk, hundyr', sydsvensk magga 'tyk kvinde,
ko m.m.'; gråso o. l 700fT (28), Fyn l 843fT, N og
VSjrelland, VLolland (29), havso Harbo0re o.
1900 (30), rundso Skovshoved ( 18), so Stryn0,
VSjrelland ( 18).
Frernerne: steinbitur, rognkelsi, hunnen grarognkelsi; Grnnland: nipisa; hannen angusatlok, hunnen arnardlok.
LITTERATUR: (I) 154 152 (o. 1900); (2) 472b
2,494; (3) 659 21,1120; (4) 363 2.2 , 1066; (5) 434
4,125; (6) 651 156; (7) 472b 2 ,320; (8) 472b 2 ,493,
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Spises om foråret af fattige, »men dens udvortes
anseelse g0r den rekel for de fornemme, sk0nt de
med begrerlighed spiser den når den kommer speget fra Island under navn af rundemave<< ( 1763;
4).
Hunnen regnes for aldeles uspiselig, men hannen
er en delikatesse for b0nderne, der sammenligner
den i smag og fedme med ålen; de bruger den til
suppe og til reggekage i stedet for nresk (o. 1850;
5); magsoerne kunne ikke srelges, de blev spist af
fiskerne eller givet svin tillige med fiskeaffald
(Halsnres o. 1886; 6); svinene fik småtskårne
kvabsoer, og de vrennede sig efterhånden til benene (Rågeleje; 7). I Lynres kogte man grnnkål på en
magso (7), på Lres0 fik k0erne stenbiderens indvolde at rede (8).
De blå hunner tykke af rogn blev gerne kastet tilbage i havet , de var ikke vrerd at spise, men den
rnde han var en god spisefisk; efter at vrere näet
(»frakken« trukket af, som fiskerne sagde) smagte
det kridhvide k0d fint, kogt eller stegt (Agger; 9).
Man kogte stenbideren med forskell ige krydderier
og stivnede suppen med husblas til gele, det var en
god afveksling til aftensmaden. H0nsene fik rognen og åd den med god appetit, man vidste endnu
ikke, at den også kunne bruges i husholdningen
(Hjelm; 10). Hunnen kogtes uden og hannen med
vand tilsat salt, peber, eddike og laurbrerblade,
»det smagte himmelvis godt« (S0ller0d o. 1935;
7).
Den ärlige fangst var 1935-39 gennemsnitlig 577
t, nu fiskes omkring 1.000 t med bundgarn og ru-

ser. Hannerne spises kogt, r0get eller i gele (sugeskiven i gele regnes for sa::rlig delikat), st0rsteparten af hunnerne eksporteres. Rognen sal tes, tilsa::ttes krydderier og farves blåsort til eksportvaren
»Limfjords-kaviar« (produceret af Limfjords0sters-Kompagniet siden 1953), i slang kaldt stenbider-aborter (11); »der er såma::nd heller ingen,
der kan smage, om kaviaren, de spiser ved et stort
frokostbord, er kommet fra Det kaspiske Hav eller fra vort mere hjemlige Vesterhav!« (9).
Huderne går til limfabrikation; i Gr0nla nd er
stenbiderens rå k0d og den rå rogn en delikatesse
(12).
Januar- februar fik Tårba::k-fiskernes b0rn en stenbider al lege med, de anbragte den i stuen under
d0rkarmen, hvor den sugede sig fast og kunne
sidde i mange dage ( 13).
Den plumpe fisk med det oppustede, tudseagtige
udseende ... Formen kunne va::re mere elegant.
Men farvetegningen er da ikke ilde. Undersiden
med de to ra::kker benknuder, som minder om dievorter, har jo en gylden l0d som gryets skyer. Og
ryggen ba::rer en blå tone, der leder tanken hen på
bla::stens krusninger over en fjord , som lige er blevet isfri Erik Bertelsen (14).
LITTERATUR: (I) 436c 83; 874 115; 234 1918,
115; 202d 2,224; (2) 56j 71 f; 306 74 (R0rvig); (3)
105 27/ 1 1966; (4) 693b l ,648f; (5) 472b 2,516f;
864 3, 1869 ,9 (Hov v. Limfj.); (6) 159 1886,397;
(7) 388; (8) 202d 2, 171 ; (9) 341 1978 ,115; ( 10) 932
35 ,1970, IOOf;(ll)23157 ; (12)2/81 ,562og2 ,57;
(13) 160 1906143: 123 ; (14) 56j7lfsml. 344 17.

Hundestejle, Gasterosteus

aculeatus
TREPIGGET HUNDESTEJLE er en 5-11 cm grådig
fisk med tre kraftige pigstråler på ryggen , om
vinteren er ryggen blågr0n og siderne s0lvblanke.
Meget alm. i både fersk- og saltvand; a::ggene 1a::gges i en rede bygget afplantedele.
- Danmarks Dyreverden 5, 40-45.

Hundestejle, a::ldre nydansk hundestag(g)e, hundesteg(g)el, -stikke(l), -stigle o.lign. ( I ); forleddet sigter måske til fiskens store grådighed, -stejle af
a::ld re nydansk stegle 'noget spidst' og besla::gtet
med verbet stikke: fisken har tre frie pigstråler
foran rygfinnen (2). Måske i stednavnet Hundstag
17761T Åstrup s. S0nderjylland (3). Hundestejle er
0genavn eller ska::ldsord til lille spinkel person
( 1800-t IT; 4), på Mors ringeagtende om småb0rn
(5). Som persontilnavn plattysk Stikkil (Stichil,
Stychil) 1200-t (6).
Stak, stag 17031T (6a), stejling, stelling, stigling,
stilling M0n, Falster, Lolland (6b).
Strandstikling o. 1700 (7), grundstikel 1776 (8).
Hundestegel Rougs0 h. o. 1900 (9), hundeskal,
hundesild og husse! Vendsyssel (10), hundereder
La::s0 (11), hundestak NFyn 18231T(l2), Tibirke
(13), hundestagge Sejern o. 1890 (14), hundeskab
Skibbinge (15), hundestik Reers0, Bandholm ( 15),
hundestilling 0M0n, Lolland ( 15), stilling Lolland (16), hund(e)jisk Bornholm l 8561T(l 7}.
Poddik SYJylland (18), pindstejle Vejen o. 1925

H11ndestej/e brugtes som agn ved krogfiskeri. Trasnit af A. Riis Carstensen i M . Galschiet: Danmark, I, 1887.
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