
Denne lerskål Jra Ertebo/letiden blev formodentlig anvendt som tranlampe med flydende va:ge. Foto: Nationalmu
seet. 

direkt0ren; nu skulle foruden halen også indsen
des nedlagte srelers underkrebe for at undgå det 
snyderi , at luffer blev omdannet til »haler«. Prre
mieringen forh0jedes 1914 til 4 kroner. Krigsmi
nisteriet stillede 1892 et antal bagladerifler med 
ammunition til rådighed for fiskere, der drev srel
jagt. 
1909 tog Dansk Fiskeriforening srelproblemet op 
igen og sendte sp0rgeskemaer til lokalforeninger
ne. Det fremgår af besvarelserne, al srelen regnes 
for det vrerste skadedyr. Hele vinterfiskeriet' fra 
Sams0 og Endelave må så godt som opgives fordi 
sreler bider ruserne itu. Fra Revs0re 0Fyn mel
des, at srelen i december-februar 0delregger ca. 
400 torskeruser og plyndrer dem for 35.000 pund 
torsk. En fiskeri Nordenhuse anslår tabet til 600 
torskeruser, en anden i Fåborg fik nresten alle sine 
ruser 0delagt og mistede tre fjerdedele af fangsten; 
Svendborg: nettene er ofte så forrevne, at man op
giver at b0de dem, Bagenkop: alle udsatte ruser 
0delregges - o.s. v. » I det hele taget står det for 
mange af vore fiskere klart, at hvis der ikke gribes 
kraftigt til våben mod srelerne, kan det Jet gå såle
des, at ikke fiskerne men srelhundene bliver herrer 
i vore farvande« ( 1909; 9). 

Der blev betalt skydeprremier helt til 1927. Tids
rummet 1890-1909 nedlagdes ca. 25.000 sreler el
ler årligt mellem I I 00 og 1500 (1903: 1815), langt 
st0rsteparten sprettet srel og resten gråsrel. Mens 
der 1893-95 udbetaltes skydeprremie for 1360 sre
ler var tallet 1913-15 faldet til 51 7 og 1923-25 
kun 313. Bestanden gik så meget tilbage, at gråsre
len nresten forsvandt og den sprettede srel blev 
strerkt reduceret i antal. 

LITTERATUR: (I) 307174 sml. 248 l ,274f(Ly0); 
(2) 155 5,243 ; (3) 693b 1,643 sml. 61 O; (4) 58 I , 
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780; (5) I 77 4,21 1; (6) 834 I 6 ; (7) 928 1,66; (8) 
261 2,724; (9) 759 6fT. 

JAGT 

Talrige skeletrester af gråsrel på over et halvt 
hundrede bopladser fra reldre stenalder viser, at 
den vargenstand for intensiv jagt, vel navnlig for 
at fa sprek til tranlamperne. Knoglerne fandtes 
langt inde i fjorde og vige i de nordlige landsdele, 
som har hrevet sig siden stenalderen. Af ringsre
lens knogler er kun gjort nogle fa bopladsfund fra 
reldre stenalder, at d0mme eller de sparsomme 
fund af knogler af sprettet srel synes bestanden 
også af denne artat have vreret relativt lille( !). 
Srelen er navnlig blevet jagtet for at beskytte fiske
riet. Srelfangst på Lres0 omtales 1481 (I a). lflg. et 
forleningsbrev fra 1523 skal halvdelen af srelerne 
fanget ved Hassel0 sendes til K0benhavn slot. 
Christian III (1534-59) havde tre sreljregere og 
holdt to år f0r sin d0d en stor jagt på Falster på 
hjorte, sreler og svaner. Frederik Il forb0d 1579 
alt fiskeri ved Anholt »på usredvanlig tid«, da det 
forstyrrede den kgl. srelfangst (2). Kongens sre lsky
der fik 1610 tilladelse til at nedlregge så mange sre
ler han kunne ved Skåne og Saltholm under forbe
hold af, at han ikke også sk0d svaner, gres o.a. 
fuglevildt. 1663 holdt Frederik 111 »jagt« med pi
stoler på tyve sreler anbragt i en s0 ved Gammel 
Vartov i K0benhavn (3). Om jagten på de mange 
sreler på Anholt skrives 1656 (4), at når de store 
rev og sandgrunde 0st og nord for 0en ligger t0rre 
»er indbyggerne tilrede og stiller sig mellem stran
den og dem [srelerne] og kan da med store trreer og 
k0ller på en tid drrebe nogle snese, af hvis sprek og 
skind de g0r sig god fordel«. 
I I 700-t omtales jagt på store srelforekomster ved 
R0m0, Als, År0, Anholt, Lres0, Hirsholmene og 
Odsherred, i Ringk0bing fjord, lsefjorden og Ros-
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Sre/ftelde kons1rueret i Danmark. Den sindrige jernkons1ruk1ion med harpuner og en jjeder som udlosningsmeka
nisme aktiveres med er reb, som betjenes af en jisker, der ho/der sig skj 11/r. Kobbersrikfra J. A. Dyssel: Forseg 1il en 
lnden/ands Reise, J 774. 

kilde fjord. Om sreljagten på Hindsholm NFyn. 
hedder det, at man undertiden på en gang får 
60-70 »af de for fiskeriet skadelige srelhunde, som 
med deres tran og skind opretter noget af den til
fejede skade«. Med net sprendt på prele mellem 
Mejl0 og Bog0 hindrede man srelerne i at vende 
tilbage til havet og sk0d de således indsprerrede 
dyr, »en srerdeles plesant [forn0jelig] og important 
jagt, som importerede mange t0nder tran og 
sk0nne skind« (5). Det anslås, at man her i begyn
delsen af 1700-t nedlagde årligt op imod et tusi n
de sreler, men fra midten af århundredet var tallet 
faldet til nogle få hundrede (6). 
1774 sv0mmede en srel fra stranden ved Nyborg 
op i R0nninge å til Mellemm01le og gik i land. 
»Den fandtes ved en svinesti i nrerheden af be
meldte m01le, hvor den efter en rasende modstand 
blev dnebt og derefler af den mand, hvem stien 
tilh0rte, k0rt til R0nninge, hvor der blev brrendt 
en grov hoben tran af den« (7). 
Vinteren 1776 drrebtes ved B0jden SFyn 50 sreler 
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og ved Avernak0 40, den ene var »stor som en 
hest« (8), og I 79 3 11 3 sreler på R0dsand s.f. Lo I
land (9). 
En »maskine« til srelfangst, konstrueret af urma
geren Jeppe Chr. Nielsen i Marstal , blev 1776 
prremieret af Landhusholdningsselskabet, der 
samtidig udtrykte forhåbningen om, at den vi lle få 
stor udbredelse »ved vore strandbredder, hvor det 
mange steder vrimler med srelhunde«. Snoretrrek 
udl0ste en kraftig fjeder, som slyngede en jern
stang med harpuner mod srelen. Opfindelsen fik 
så vidt vides ingen praktisk betydning (9). 
Iflg. en prresteindberetn ing 1742 giver den ärlige 
gråsa:ljagt på Anholt cirka halvandet hundrede 
srelunger, hvorafman fik 7-8 tdr. tran (10), men o. 
1800 dra:btes kun 40-50 ( 11 ). 

SIELJAGTEN PÅ ANHOL T 

0ens prrest Lorents Bynch beretter 180 I detalje
ret om jagtmetoden ( 12), her citeret i uddrag: 
»I slutningen af december sam les srelerne ud for 



0en og forbereder sig på at gå i land, juledag fredes 
hele den nordlige strandbred, l0se hunde holdes 
borte og de lrenkede indend0rs »at ikke deres g0en 
skal g0re hint frugtsommelige selskab uroligt«. -
Kyndelmissedag [2. februar] er den f0rste efter 
denne tid , da tre gårdmrend og [land]fogeden går 
ud til le jet fo r at se, hvad fangsten lover. H ver af 
mrendene har en pryg/ omtrent som en god lang 
vognkrep, tyk i den ene ende og noget smallere i 
den anden, som også er håndtaget. Gennem den 
tykke ende er drevet et langt og tykt spiger således 
at en del af spigerets spidse ende stikker ud og tje
ner som en krog at hugge ned i noget og dermed 
drage det til sig. Det er alene ungerne, som jagten 
g0res på, m0drene r0res a ldrig; de er fredhellige, 
da en anholter agter hver en af dem lige så fordel
agtig som en malkeko om året. Hannerne vi! man 
gerne have fat på, men det vi t sjrelden lykkes. 
Omtrent 6 eller 7 skridt fra havbredden lä unger
ne i en lang r.ekke af lejets lrengde. Alle var lyse
gule, og ved et flygtigt 0jekast lignede de lige så 
mange b0rn i sv0b. Hele denne unge skare sov 
s0delig trygt, liggende alle ganske lige udstrakt på 
ryggen som det sovende barn og så ubev.egelige, at . 

St!'/ på dansk sirandbred. Foto: Det kg/. Bibliorek. 
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man nreppe skulle tro de havde liv. lkke en eneste 
gammel srelhund varat se, det var tidligt på dagen 
og alle husf.edrene var til s0s for at erstatte, hvad 
natten havde treret. 
Med en mrerkelig frerdighed gik den ene anholter 
ned ad bankens skrrent, som der var temmelig 
stejl og 12 til 16 alen lodret h0j. På ingen måde 
måtte han gå opret, ikke så meget for de sovende 
ungers skyld som af frygt for de gamle, der mulig
vis kunne komme hjem og derved kyses. Han 
sk0d sig altså ned på siden af banken med hrender 
og f0dder som et lirben, og således fladt henstrakt 
på jorden arbejdende sig et godt stykke vej hen til 
ungen han ville slå. Undervejs gik han nogle 
andre tret forbi, men ingen mrerkede ham, thi 
stedse kr0b han imod vinden. Da han kom hen til 
den påsigtede unge blev den stadig ved med at 
sove mens han beredte sig til slaget. Stadig fladt 
udstrakt tog han til sin prygl , og ligeledes svingede 
den i jrevnshold med jorden gav han i det samme 
srelungen et dygtigt drag på snuden. 
Straks var den vågen, begyndte at nyse, knurre 
som en hund og gramse efter ham, men i det 
samme lik den nok et [slag] på samme sted. Blodet 
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fusede ud, og da det tredie fulgte straks derpå var 
den dånet og byttet vundet. Tret ved på begge si
der lå andre unger, som slet intet mrerkede til 
dette snigmord, og hvis s0vn end ikke det mindste 
blev forstyrret. Nu huggede han den omtalte 
prygls spigerkrog ned i hovedet på den d0ende 
srelhund, vendte sig og kr0b tilbage til banken i 
samme stilling som for, slrebende pryglen efter sig 
i et tov og atter ungen med pryglen, hvis krog 
holdt den. Dens varme, strerkt dampende blod, 
der lugtede som tran, tegnede en blodsti hen til 
banken, hvor de andre [mrend] lå ovenfor og ka
stede en tovende til ham dernede, denne gjorde 
han fast ved pryglen, og straks trak de prygl og 
srelhund op. I det samme kom en srelmoder hjem 
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og s0gte sin unge. lkke langt fra denne var den an
den, som fremdeles skulle slås, men til sam me va r 
et godt stykke vej fra den forste. De andre og jeg 
kr0b altså hen tilden kant af banken, som varder 
lige ovenfor. Anholteren nede på lejet kom ej så
dan afsted, m0jsommeligt kr0b han som for på 
den kolde jord over is og sten , til han omsider 
nåede den anden i srelmoderens nabolag. Han be
handlede denne som hin , og den gamle mrerkede 
ikke det mindste. Hun plejede sin unge mens han 
kr0b hende nresten tret forbi. Nu begyndte en srel
hund at komme frem efter den anden, og imidler
tid gjorde en tredie af anholterne ved den 0stre 
kant af lejet jagt på den tredie unge. 
De tre drrebte srelunger blev nu nedgravet på et 



sikkert sted i sandbankerne. Man udså også på 
samme dag, hvor mange unger der nreste gang 
kunne blive modne for fangsten , og dermed drog 
man hjem. 
Den folgende tid vedbliver man således hver 
fjerde eller femte dag at sende tre andre mrend ud 
på fangst , at slå dem som er tjenlige, og dette for
rettes skiftevis af alle gårdmrendene, tre og tre ad 
gangen, hete februar igennem indtil begyndelsen 
af marts. I dette mellemrum plukkes den st0rste 
del af unger tid efter anden vrek, så kun få tilsidst 
er tilbage. I slutningen af liggetiden parres, eller 
som anholterne siger kreatures srelhundene, og 
man påstår, at hunnerne inden de forlader landet 
er frugtbargjorte. 

Til vensrre i bi/leder enmandskajakker ag rit hojre kone
både, der i rege/en roes af 6-8 kvinder. Begge bådryper 
er dann er af er rrceskelel, som ovenrakkes med sa/skind. 
Trcesnit i Th. Siers1ed: Danske Bi/leder fra Sko/e og 
Hjem, 1899. 

[Hannerne slås drabeligt om hunnerne, og) i disse 
rnrte vande fisker anholterne; det ga:lder da, om 
nogle hanner kan fanges, og for at kunne over
raske disse ansti lies det såkaldte store slag, og med 
dette har fangsten ende. På den dertil bestemte 
dag lader mrendene alle deres vogne k0re ud mod 
lejet, og de selv, hver bevrebnet med sin prygl, 
omringer det fra alle sider. Pludselig med et, som 
et storml0b, farer de ud på den hete hob, og nu 
gre lder det om en eller flere hanner kan freldes i 
denne jagt ... dog vi! der en utrolig tids banken 
med pryglerne til , for en ret vreldig han giver slip 
på livet. Hunnerne, der er meget lette at kende, gi
ves i al mindelighed plads til flugt , mens alle de 
unge dra:bes på en gang. 
Nu k0res vognene til , de nedgravne dra:bte unger 
tages op af sandet, alle lresses på og k0res hjem til 
byen i fogedens gård. 
Hvor ofte man end g0r jagt på hannerne, så er dog 
deres fangst sjrelden, ja i min embedstids lire 
vintre blev der kun slået en. Den var så stor, at 
dens s0nderskårne krop fyldte to [små] vogne, og 
dens udspilede skind skjulte en hel husgavl. Kun 
et af disse store frygtelige brester lykkedes det mig 
at se, den var hengere og mere kraftig end den 
st0rste hest med et hoved nok så stort som den. 
De drrebte srelhundes kroppe deles i to lige dele, 
den ene halve tager herskabet eller landets ejer, og 
den anden halve del går til b0nderne og prresten, 
af hvilke denne får tre mrends lodder. Herskabets 
part pålregges det b0nderne at afhamse [flå], af
sprekke og koge trannet af, de andre anvender 
hver deres ejermand, som han synes bedst. Krop
pene af herskabets uddeles på landet lodvis, man 
henkaster dem i et udhus, hvor de tjener h0nsene 
til en ypperlig nrering at regges efter. 
De senere tider har den [jagten] stedse vreret i afta
gen. I min tid kunne, det ene år med det andet, 
s lås mellem 40 og 50 unger; vet går nogle af dem 
ram forbi , men de er dog kun få, og når man nu 
regner en hun til hver ser man omtrent hordens 
st0rrelse som den bes0gte landet.« 

Under den engelske besa:ttelse af 0en 1807-14 
forsvandt srelerne fra kysten fordi soldaterne tid
ligt og sil de sk0d på dem ( 13). 
1802 meldes fra Lres0, at der forhen fandtes store 
ma:ngder sreler og mange blev skudt af beboerne, 
men nu er kun få tilbage; 1828 ynglede gråsreler 
på Srelrnnnerne s.f. 0en (4). 
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