Nålefisk, tangnål, Syngnathus
Lange og meget tynde saltvandsfisk uden bugfinner, den lille tandl0se mund sidder yderst på en
snude forlrenget til et rnr. 6 danske arter; den
ALM. TANGNÅL, Syngnathus typh/e, ca. 30 cm
lang og grnnlig eller brun, lever i tangbevoksninger langs alle kyster; STOR TA NGNÅ L, Syngnathus
acus, som kan blive 46 cm lang, har gullig bug og
gulbrun overside med m0rke tvrerbånd, alm. i
Skagerrak.
- Danmarks Dyreverden 4,145-50.
Nålefisk 180 I fT, tangnål o. I 850fT (I), havnål
1763, 1776 (2), senål I 762fT (3) fra norsk, stoppenål IErn, Kors0r (4).
Tangål I 890 (5), skrcedderål o. I 850fT; Vendsyssel (6), forleddet ensbetydende med lille, s01le;
grO!sorm Mors 1811 fT (7) grres = tang jf. tanghest
Vordingborg o. 1880 (8).
Stork I 763fT(9), hylle- eller hyldepibe I 823fT; Fyn
(I 0) sml. nedenfor; snavegedde Gilleleje o. 1850
(11), snaregedde Nyk0bing S. (12a) omtydet til
snadderga!k Kors0r (4); tangsnegl K0benhavn o.
1850 (11), snippe 1890; Kerteminde (12), tangrender Kerteminde (4), pippenfisk MSjrelland (13)
tytte,ffojte VFyn (F0ns) og trO!ring NFyn (S0nders0) (4), når man skar den over kunne der fl0jtes i
stykkerne.
Vejrfisk Mors 1807fT(14), Thy, Vendsyssel , Lres0
(15), Hjelm (16), NFyn 1823 (17), vindjisk Hov
(4), spåfisk, spåmand eller spåkone (efter fiskens
k0n) og luv-i-la! Lres0 (18); kompasjisk VSkerninge (4): den t0rrede og evt. fladpressede fisk hang i
de fleste fiskerhjem over bilreggerovnen eller under loftet; den retning snuden vendte eller oftest
drejede imod viste fiskeren dagens vindretning eller fra hvilket verdenshj0rne der ville komme
bl.est; om aftenen viste den vindretningen nreste
dag (Lres0), sml. tangsnarre s. 280f.

Fra 0Jylland berettes: Når vi fandt en sådan d0d
fisk tog vi den med hjem og hrengte den til t0rre.
Efter at den var t0rret bandt vi en strik (snor) om
midten og hrengte den op på et s0m på bjrelken i
stuen. Fisken kaldtes en vejrfisk, og navnet passede godt, for den kunne vise vindens retning, da
hovedet altid vendte mod det verdenshj0rne,
hvorfra vinden kom. Var vinden for eksempel
nordlig og gik til vest, drejede fisken hovedet mod
vest, og så fremdeles ( 16 ).
Tangnål blev undertiden brugt som agn på ålekroge (19).
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LITTERATUR: (I) 659 14,828; 472b 3,693f; (2)
693b 1,655,1021; 582 39; (3) 659 22, 17 I; 23,366;
(4) 388; (5) 185 143; (6) 472b 3,675 (Kbh.), 1226
(Hirtshals); 185 143; 212c tb. 343; 202c 3,288; (7)
770 205; 804 I, I 02; 2 I 2c 1,500; (8) 2 I 2g 53682;
(9) 693b 1,655,1021 ; 582 39; 472b 3,693f; (10) 865
2,1823,377 (NFyn); 662 3,153; 388 (Avnslev 0Fyn); (11) 472b 3,675; (12) 2/2g49295; (12a) 185
143 ; 388; (13) 388 (Ejby, Rye); (14) 669 192 ; 804
1, 102 ; (15) 794 12, 155; 212c 3,1029; 202c 4,271 ;
284b 215 ; 202d 2,283,334; ( 16) 932 35,1970, I OI;
(17) 865 2,377; (18) 284b 215; 202d 2,283,334;
(19) 928 2,267; 388 (IErn).

Torsk, Gadus morrhua
Velkendt havfisk med lang foletråd på underkreben, bliver i vore farvande sjreldent over 1.25 m
lang. Den gullige, grnn- eller brunbrogede grO!storsk holder til i »grres« (tang), den rndbrune redtorsk mellem sten bevokset med rnde alger, den
store sandtorsk eller havtorsk er lysegrå og tret
sortpri kket.
- Danmarks Dyreliv 4, 152-58 .
Torsk, frellesnordisk navn, gammeldansk thorsk
(som persontilnavn 1200-t; I), th0rsk, oldnord.
porskr; måske af indoeuropreisk ters 't0rre' (fisken
blev t0rret på klipper til k lipfisk) eller beslregtet
med russisk treska 't0rfisk' (2).
lndgår i s0nderjyske marknavne: Torskehoved
I697fT Hostrup s. efter jordstykkets form ligesom
Torsk tegnet af Sikker
Hansen. Politikens
Magasin.

Torskehoveder I 772ff M0gelt0nder s. (3); Torskepladsen I 866ff i nordlige Storeba:lt, hvor <ler blev
fanget mange småtorsk (4).
De tre hvide torsk i R0nne by- og kommunevåben
står for fiskeriet, som er byens vigtigste erhverv;
ved Bornholm fanges gode torsk, og 1562 gav
Frederik Il derfor R0nne et våben med tre torsk
på blå bund (1600-t; 5); torsk, si ld, r0dspa:tte og
fiskerbåd i Holmsland kommunevåben 1949ff.

Grt.estorsk o. 1850ff (6): praggetorsk 1763 (7),
kfovertorsk 0 og SFyn, Marstal, NSja:lland,
VLolland (8) kl0ver = bla:retang, sm,morsk S0nderjylland, NFyn, Nakskov (9), ravtorsk 0Fyn
(8); r0dtorsk I 784ff (9a): stentorsk VFyn, Kors0r
(8), kineser Nakskov ( I0).
Fisk Bornholm 17 56-1908 ( 11 ), Sankt Peter s.f.
Åbenrå (12), risbider »en slags torsk« Vendsyssel
o. I 900 (13), stentorsk årgammel fisk fra stenet
grund (o. 1900; 14), mindetorsk fanget ved Hejlsminde ( 15); na:sten hvid uden tunge: gavning Hesna:s o. 18 50 {16), med opspilede ga:llelåg: prast
vestlige Vendsyssel o. 1880 (17), med ligesom en
snabel: papeg0jetorsk Holba:k (8), med kort snude
og stejl pande: mopshoved {17a), mops, moppe=
hunderace med lignende hoved.
Revl(e)stryger Vendsyssel, La:s0 om stor mager
torsk, der i gydetiden holder til mellem revlerne
på grundt vand, kaldes også post L0kken og landpost Vendsyssel fordi den »går post« mellem revlerne (18).
Meget stor torsk: skrt.eppetorsk NSja:lland (18a),
skra:ppe: bredbladet alge; knop, knopfisk. k noptorsk Vendsyssel om stor fin torsk fanget i Kattegat ( 19), stor torsk: kabyler (af kabliau) VFyn (8),
torsk fanget på pilk: hug(ge}torsk 1802ff; Thy,
Mors (21 ), middelstor til lille torsk: pragge o.
1700 (22), lille fjordtorsk: j0detorsk Kerteminde
(8), lille mager: snt.erling Bornholm 1908 (23),
meget lille: dueunge Agger (24).
Klipfisk kaldes kliptorsk, havfruer, islandske h0ns
(25).
Hantorsken: kr0lletorsk Holba:k (8), sa:dkirtlerne:
kr0lle o. I850ff (26), på Fyn, Tun0 også kaldt
mt.elken eller fedtet (8); rognsa:kkene: bukser o.
1870ff(27), huntorsken: buksetorsk Drej0 (8).
Fa:r0erne: toskur, torskur, efter gydningen: slånur,
raktoskur; lille torsk: gloypingur o. 1780, grell.
tysklingur, str0ulingur; Gr0nland: saarullik, sårugdlik.
LITTERATUR: (I) 363 2.2,1129; (2) 626 421 ; (3)
156 5,262,541 ; (4) 2772 16; (5) 727a 18; (6) 472b
2,22; (7) 693b 1,647; (8) 388; (9) 388 (v. Åbenrå;

En ung fiske, vender hjem med torskefangsten. l baggrunden ligger hans båd trukket op på stranden. Maleri
af Michael Ancher.

Norup s.); 103 1948 ; (9a) 659 18, 181 ; (10) 103
1948; (11) 860 26; 3 43 ; 203 72; (12) 388 (1925);
(13) 212c 3,67; (14) 922 nr. 23 ,1904; (15) 837 20,
1944, 11 ; (16) 472b 2 ,26; (17) 212c 2,886; (17a)
218 2,339; (18) Holger Drachmann, Da:mpede
Melodier 1875,75; 202c 2,239 og 3,140,187; {18a)
159 1894 ,482; 388; (19) 202c 2,2,177; (21) 936 44;
472b 3 ,11 ; 212c 1,665 ; (22) 434 3,505 ; (23) 203
315; (24) 341 1978 , 114; (25) 76c 87 sml. 260; (26)
4 72b 2,22; 659 11 ,623; (27) 659 3,99.
FlSKERI

Knogler af torsk er fundet i flere bopladser fra
stenalderen, og på Fa:r0erne siden vikingetiden.
Na:st efter silden synes torsken at have givet den
st0rste fangst ved de fleste kyster. I gode torskeår
kunne fattigfolk gratis få alle de småtorsk de ville,
og fiskerne kastede mange tusinde tilbage i havet
(1843; I). 7. juni 1788 blev i vigen ved /Er0sk0bing fanget »en uhyre ma:ngde« torsk; de lä ligesom i dvale, man kunne med ha:nderne tage flere
hundrede (2).
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Fiskere fra den fynske Lillebreltskyst skal have
bragt torskefiskeriet med ruser til Hals-Ås0. En
torskeruse havde i Vorså seks b0jler af hassetkreppe (siden af spanskr0r), torskegarn kom f0rst i
brug tige f0r anden verdenskrig. Torskebakker var
langliner til navnlig torskefangst og blev sat fra
april tit ind i august. De havde et llåd på hver
krense tret ved agnen , krensen kom på den måde
til at hrenge i en bue og holdt krogen fri af bunden,
så blåmuslinger ikke kunne rede agn og fangst (3).
Når bakkerne blev hatet ind sad midtskibsmanden og katdte:
Kom op, i Jesu navn, toski grå,
her i vor lille båd!
Bi aldrig så trenge,
vi nok til dig kan trrenge!
(Skagen; 4). Den st0rste torsk bådelavet fangede
blev kaldt en brrendevinsfisk (Thy; 5).
Når troldheksen [mretkeb0tten] blomstrer på bakkernes sydside kommer grundetorsken ind på
grundt vand og kan tages der (L0nstrup); man
brugte el torskehoved som madding i krylekassen
når der blev fanget kry/er [konksnegl] til agn
(Lres0) (6).
Al »hugge torsk« var et bekvemt fiskeri: med en
0kse huggede man fjordisen itu hvor en lidt lysere
plet viste, at der sad en indefrosset torsk (Himmerland; 7).
Fra Lillebrettskysten kom fiskere omkring i hete
NFyn med torsk i knipper trukket på enderne af
en lang stang over sk uldrene. »De arme spillevende dyr fik en vidjekvist stukket i underlreben og

Kuttere ligger side ved side i Hirtsha/s' havnebassin,
1957. Foto: Dansk Folkemuseum, Brede.
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blev bundet sammen og hang så på slangen i indskårne hak« (8).
0. 1900 foregik torskefiskeriet mest med ruser
omkring Fyn, Sjrelland og ved den jyske 0stkyst,
en del blev taget på krog og pilket (9). Nu fiskes
tangs kysten med bundgarn og ruser, lrengere ude
med skovl- og snurrevod.
Torskefiskeriet inden for Skagen udgjorde 1890
13 procent af hele fiskeriet ( 10), og udbyttet har
siden vreret stadig stigende. 1911 blev fängslen
opgivet til godt I0.000 t (11 ), gennemsnittet for
19 37-40 var 2 1.000 t , I 940 blev fisket 3 7.000 t og
torsken udgjorde 22 procent af totalfangsten (12),
1950 var udbyttet 45.000 t, siden nåede det op på
55.~58.000 t.
Om torskefiskeriet ved SFyn: 255 7,1934,60-63;
ved Bornholm: 635 2,1875,49-52.
LITTERATUR: (I) 347 428 ; (2) 369 14; (3) 202c
4, 184f; (4) 212c 3,830; (5) 149 5,1898,118; (6)
202c 1,269; 202d 2,168; (7) 692 nr. 31,1885; (8)
725 94f; (9) 154 133 ; (10) 185 upag.; (11) 6622,15;
(12)218 l ,487f.
FORARBEJDNING OG KONSUM

»Torsken er mrengdens bord fisk; den er lige velset
på bordet enten det grelder 'torskegildet' eller den
torsk, som den arbejdsl0se mand har pilket fra
jolle eller bolvrerk eller om han bruger sine sidste
skillinger til en klipfisk« (1903; I). Kogt (eller
sjreldnere stegt) torsk er en almindelig spise i
danske hjem, en velkommen ret såvel på middagsbordet som ved festlige lejligheder.
I år, hvor rugh0sten slog fejl og br0det var dyrt,
spiste mange fattige fiskere ved den jyske vestkyst
»ofte den t0rre ukogte torsk til fersk fisk i stedet
for br0d, da de fleste ingen avling har, men bebor
ufrugtbare strrekninger, som flyvesandet skjuler«.
Torskene udvaskes i havvand og bredes til t0rring
på sten ved stranden, hovederne förbliver på fisken og den saltes ikke da man mener den far salt
nok af havluft og tåge, mod regnvejr lregges den i
bunker, tildrekkes og presses under sten ( 1802; 3).
Der blev om foråret saltet en del torsk og hvilling
(som man fangede flest af) til eget brug og salg. Efter at vrere flrekket og benene var taget ud blev de
sunede: man fjernede den m0rke hinde på bugens
inderside. De nedsaltede torsk lå et par d0gn i
store kar, toges så op og blev bredt ud på en plan
grres- eller lyngslette. Om aftenen eller når det
trak op til regnvejr samlede (stuvede) man dem lag
for lag på et brret med halerne vendt ind i stablen.
Oven på stuvningen lagdes et brret med ha lerne
vendt ind i stablen. Oven på stuvningen lagdes et
brret og på dette store sten, så fiskene blev presset

Fiskekoner pd Skagen ifard med ar rense torsk som er bragt op på tril/ebere. Typisk for husene på Skagen er den
hvide overka/kni11g afde yderste teg/sten på rygning og sider. Maleri afMichael Ancher.

sammen og fik en ja:vn form. De godt gennemt0rre fisk blev bundtet med en snes i hvert knippe
og solgt på markeder i Ringk0bing eller den ärlige
auktion over afgrnden på Tipperne (Holmsland
klit; 4).
Der gik, navnlig for de store torsks vedkommende, temmelig lang tid med at få dem så t0rre, at de
kunne opbevares på loftet til vinterbrug. Det var
drengenes arbejde. Når de fla:kkede, våde fisk
kom fra saltkarret lå de i et lag og t0rrede på
bra:dder, oftest en vognfja:I eller af10ftet d0r. Siden skulle de vendes og om aftenen stables i en
bunke og tilda:kkes, så regn og dug ikke gjorde
dem fugtige igen. Var det t0rvejr na:ste dag blev
fisken alter bredt ud, og således fortsatte man indtil fisken var t0r nok (vestjysk hedegård o. 1870;
5).

Torskehovederne var for mange en la:kkerbisken,
k0det og de geleagtige dele på dem blev regnet for
sa:rlig delikat. De lå nogle timer i saltlage, blev
derefter trukket på !ange tynde pinde stukket gennem munden og ud ved et ga:llelåg og ha:ngt til
t0rring under tagska:gget. »B0rnene morede sig
over de gabende torskehoveder, hvoraf hvert syntes at ville sluge sin formand« (Nymindegab, Agger; 6). Fra Skagen oplyses 1873 , at torskens
hoveder spistes enten friskkogte eller t0rrede, men
nogle steder på vestkysten blev de solgt som kreaturfoder (7) sml. nedenfor.
Torsk og kuller, som skulle t0rres, blev i Thy
rygfla:kket og spilet: tynde, flade pinde med spids i
begge ender (spilere) blev i et antal afto til fem efter fiskens st0rrelse presset ind i kanten af rygsiden, så de spa:ndte tv.ers over fisken . Fiskene blev
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derefter bundet sammen to og to ved halerne og
ha:ngt på en snor eller på de la:gter eller reb mellem nedrammede pa:le, hvorpå man også t0rrede
fiskeredskaberne og t0jet efter storvask. Den aften
fiskene blev ha:ngt til t0rring eller den folgende
middag derefter fik man kogte torske- og kullerhoveder, rogn og lever. Fiskene hang ude indtil de
var t0rre og hårde som tra:. Så fjernede man spilerne og lagrede fisken på et t0rt sted, f.eks. ved
skorstenen på loftet, hvor den kunne holde sig i
na:sten ubegra:nset lang tid. Aftenen for man ville
bruge den i k0kkenet savede eller huggede man
den i passende stykker (den kunne ikke ska:res
over), og når den havde ligget i bl0d en nat fyldte
den tre-fire gange så meget. Man kom i kogevandet meget salt og en smule soda for at fisken skulle
blive godt m0r. Til kogt torsk spiste man kartofler
og sennepssovs, evt. med en klat sm0r i sovsen, og
samme dags aften eller na:ste dag kom levningerne på bordet med stuvede kartofler til (8).
Sv0mmebla:ren kaldt sund eller sundmaven (9)
blev trukket ud, t0rret og spist; sunde- eller s0/vmaver var en gammel jysk yndlingsret; også torskens egentlige mave blev skrabet ren og t0rret til

vinterf0de ( 10) eller givet »stakler fra landet som
tigger« ( I I).
Keeme fik den fisk, som ikke kunne sa:lges, for
den var forda:rvet, de holdt sa:rlig meget af at
slubre torskehovederne i sig (VHanherred; 12).
Vendsyssel: »Torsken bliver dels saltet og nedlagt
i tra:[baljer], dels saltet og t0rret, dels usaltet t0rret, hvilke tre slags kaldes saltede, lagede og ludede torsk, når de ikke kan afsa:ttes i Kebenhavn og
provinserne, fores de udenrigs« (1769; 13). Pilketorsk saltes, t0rres og presses, så de får nogen Jighed med klipfisk ( 1828; 14).
Efter at torsk og lange var fla:kket, benene taget
ud og hovedet hugget af med en 0kse, skrubbede
man den sorte hinde af bugen. Rogn og lever blev
kogt til nadver (aftensmad) og koneme fik dem
med hjem, så la:nge der var nogle til rest. Når de
havde stået en nat med peber og eddike var de
gode. Hovederne blev fla:kket, lagt i lage og så t0rret til vinterbrug. (Skagen; 15). Man fik hele juleugen kogt saltet torsk om morgenen, nogle steder
også j uleaften for sengetid ( 16).
Kogt kroppehoved var meget popula:r i Vendsyssel, og kål og kroppinghoved var en la:s0sk »natio-

Billede fra Kebenhavns havn se1 fra Bomlebe1. Til venslre er en fiskehandler på ve) ind 1il byen med hyuefadene på
slreb. Trasnitfra Th. Siers1ed: Danske Bi/leder for Skole og Hjem, 1895.

254

