
Gronltenderinde i 11ationaldrag1e11 afsa!lskind og med barn på ryggen. Maleri afH. Moltke. 
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20f; ( 17) 471 1,339; (18) 6871837,53; (19) 1772, 
315; (20) 293 180 I, I 73f; (21) 950 1966,20,22; (22) 
171 74; (23) 828 51; (24) 500 216; (25) 261 2,265; 
(26) 717101,1 10;(27)J6243IT;(28)4/8150;(29) 
736 2,186; (30) 563 212; 245 B 1,1925; 474 17, 
704. 

S!ELEN SOM HAVFRU E 0.A. OVERTRO 

[Gråsrel] en vild og barbarisk fremtoning, et uhyre 
fra stenalderen Achton Friis ( I ); n0genheden og 
det underlig spedalske ansigt bibringer en forestil-

Spcetlet sal. BIOFOTOIArthur Christiansen. 

ling om havets gru, storme og for lis, den våde 
kolde grav; men sre lens afpillede, vandslidte ud
seende er jo kun en fysiognomisk illusion. - På 
sejlture i vore farvande kan man trreITe at se den, 
langt fra land i åben s0, et mandehoved der 
p ludselig står i den brydende kam af en b0lge og 
g0r den opadglidende bevregelse med sammen 
med den, en hat som er n0jet i s0en er ens forste 
tanke ... og nu ser man det er en srel der står op og 
ned i vandet, opmrerksomt spejdende efter fart0j
et, en d0dning at se til med de store dunkle 0jne 

og det våde, runde, ligesom skeletterede hoved ... 
Det er en sjrel af s0en man har set, en menneske
lignende skabning, levende men med noget af et 
d0dningehoved i udtrykket, en druknet som rrek
ker sig og ser efter skibet, og man forstår hvad de 
gamle mente med havmanden og med varslet! Jo
hannes V. Jensen, Srelernes 0 (2). 

Det er srelhunden med si ne kloge menneske0jne, 
der forst har givet ide til havmrend og havfruer; tit 
da jeg var dreng, når jeg lå under trreerne ved 

stranden, så jeg dem dukke op, og når da det friske 
s0grres hang dyret ned over hovedet så det vi rkelig 
ud som et menneske. H. C. Andersen, De to Ba
ronesser ( 1848). 

Srelhunden brerer, når den sv0mmer. sit runde ho
ved over vandel og får derved en nresten skuITende 
lighed med et sv0mmende menneske. Når nu en 
sre lhund ... hrever s ig halvt over vandel, strerkt el
ler usikkert belyst af månens stråler, da er det ikke 
usandsynligt, al den for en levende indbildnings-
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kraft er blevet en havmand el ler havfrue, og vin
dens susen eller b0lgernes skvulpen kunne da 
vrere taget for havfruesangen Severin Petersen (3). 
En fisker så, hvor sreler der gik på land som kvin
der lagde deres skind; da de ville tilbage til havet 
var den ene ikke hurtig nok, og han tog hendes 
skind. Hun blev hans kone og de fik fire b0rn. 
Men en dag hun var alene hjemme fandt hun 
skindet, l0b straks med det til stranden og sv0m
mede bort (4). Frernerne: Man tror, at srelen tolv 
dage efter Hellig tre Konger eller hver 9. nat t rrek-

I 

lk• ·•• 

men det betyder held hvis den f0lger efter båden 
(6). Man måtte ikke sidde og spise på silde- og 
makrelgarn, så åd srelen hvad der kom i garnet 
(NSjrelland; 7). 

Frernerne: lregger jordemoderen et stykke af et 
srelfosters skind i sengen hos en kvinde i barseln0d 
må hun straks f0de, det hindrer hende også i at 
blive gravid; »en lille bondeby er strerkt mistrenkt 
for uvrerdig brug heraf, nemlig for ej at få nere 
b0rn end de selv vil« (o. 1780; 5). 

' 

Fiskeme tog varsel af salens farden. når de stod 11dfor at jisk e. Maleri af Anton Dorph, 1859. 

ker huden af, bliver menneske og forn0jer sig med 
dans, if0rer sig huden og bliver atter til srel ; mrend 
skal have stjålet en dansende srel s skind , giftet sig 
og fået b0rn med en sådan kvinde, men siden fik 
hun fat på skindet og gik til havs som en srelhund 
- »der gives endog familier endnu, som enfoldige 
tror at nedstamme fra slige regteskaber« (o. 1780; 
5). 

M0der fiskerne , nå r de om morgenen ror ud , en 
srel er det et ulykkeligt varsel og de fortsretter ikke, 

Grnnland: et srelskind sprendt ud til t0rring in
dend0rs eller en srel der skal nrenses må ikke 
vende snuden mod udgangen, så får fangeren 
uheld; mrend som spiser halestykket krentrer let 
med kajakken; spiser man milten spiser man sig 
s0rgmodighed til; svanger kvinde må ikke spise 
srelens mellemfod, så får barnet et stort hoved, og 
heller ikke spise k0det af en sre l man har krrenget 
skindet af til brug som fangstblrere; 0nsker man 
sig en s011 skal man sluge et stykke utygget ledkap
sel af srelens lårben, og vi! man leve lrenge ende-
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Grnnlrendere i kajak. Maleri afS. Kielland-Brandt. 

, 
stykket af maveskindet med vedhrengende sprek; 
får dreng en bid af en nyåbnet srels leverspids bli
ver han en heldig fanger, ligeså hvis han sluger lidt 
af et srelfoster (8). 
Sidder <ler st0rknet blod i srelk0det har fangeren 
en uduelig kone (Grnnland; 9). 
Talemåder: sv0mme som en srel; Frernerne: ligge 
som srelen på skreret = vrere meget !ad; den laske
fede er fed som srelen (10); Grnnland: man skulle 
tro han sidder på lur efter en sre l ved et åndehul -
siges når en grest briver for lrenge; glider fangeren 
eller sretter sig ufrivilligt siger man, at han glider i 
srelens baglu!Ter ( 11 ). 

Når hårene rejser sig på et beredt, ufarvet srel
skind varsler det t0rt vejr ( 1804; 12). 

LITTERATUR: (I) 248 3,219; (2) 401s IOf; (3) 
Dansk Landbotid. 7,1872, 123 sml. 294 1967,44f; 
(4) 464g 2, I 48; (5) 82'8 51 -53; (6) 464g 6.2,362; 
(7) 874d 90; (8) 547 21,28,50-52,65,68,85,88, I 53 
sml. 5,52-54,56,60-62,64f,68f,83,87, I 04, I 08, I l l-
13, 116f, 127, l 29; 713 48f; (9) 54769; (10) 25 1849-
51,307; 393 353; ( 11) 547 54,93; ( 12) 174 2. I ,398 f. 
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Marsvin, Phocaena phocaena 

Lille torpedoformet tandhval med m0rk over- og 
lys underside, forlemmerne er omdannet til lutTer. 
Forekommer i alle danske farvande, undertiden 
langt inde i Gorde og vige. De senere år er bestan
den gået strerkt tilbage. 
- Danmarks Dyreverden I 0, 391T. 

Marsvin 'havsvin' gammeldansk d.s., oldengelsk 
mereswin; -svin efter spreklaget, måske også fordi 
snuden på det langagtige hoved kan minde om en 
svinetryne ( I); som persontil navn siden 1300-t 
(2), hvidt marsvin i våbnet for den fynske uradels
slregt Marsvin 1310-1718 (3), i seglet for Odense
borgmesteren Peter Marsvin (1400-t) og rigskans
leren forgen Marsvin 1500-t (4); fisken i M0ns 
landsegl 1326 ligner mere et marsvin og erindrer 
måske om middelalderens marsvinjagt (5); i sted
navnet Svin0 1231 IT Prrest0 a., og o. 13001T i 
Lillebrelt hvor <ler blev fanget marsvin med net 
(6), Marsvinholm 16641T Thurn er opkaldt efter 
slregten Marsvin p)1 Ual"hnhw, vd. IY1b~rJ bl"' 
tidl. ktoi,lt jl\A1:h'ln!>•rJ, 
fi<,llt/,-orMk ,~e ; s~J .. ~•Mt' ]ufj<,ri,s, v~II. _, 
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