
nalret«. Torskehoveder blev fyldt med en skefuld 
af en fars af mrelkopbl0dte byggryn hvori man 
kom nelliker, peber, salt, sukker, l0g og torske
lever, undertiden også rosiner. Resten af farsen 
blev til du/ler. Kroppehoved serveredes med sirup 
eller kartofler og sovs, morgenmåltidet 2. juledag 
var i mange hjem et kroppehoved pr. mand og en 
ostemad bagefter, »den sidste var n0dvendig, for 
eJ:ers kunne man ikke leve året ud« (17). Torske
hoveder fyldt med en dej af mel , reg, sm0r, gam
mel ost, urter og revet brnd og kogt kaldtes på 
Grindstedegnen proppehoved (18), sml. hvilling s. 
260. 
I det 0stlige Jylland derimod var t0rrede torsk 
ikke så yndet, ve! fordi 0stjyden ikke gerne satte 
»en bondemand (torsken) oven på en herremand 
(ålen)« ( 19). 
Af kogt torsk, rnget flresk og lidt muskat blev stegt 
torskefrikadetler (L0jt; 20). 
De store velsmagende »Middelfart strnmtorsk« 
var kendt og efterspurgt over hele Fyn (21 ). Man 
spiste kogt torsk til et stort stykke kogt flresk (Kre
rum SFyn; 22). Den lille j0detorsk blev skäret i 
stykker og kogt med krydderi (Kerteminde; 22). 
På Stryn0 blev megen torsk vindt0rret til eget 
brug og til salg, svin og render fik de afskårne 
hoveder og indvoldene (23). I Gilleleje regnede 
man ikke torsken for noget f0r efter 1912 (24 ). 
Bornholm: »Torsken er den almindeligste og af 
alle slags og arter [fisk] den overfl0digste, som fal
der ved landet [0en], hete året igennem haves, 
som en ypperlig Guds velsignetse, både friske og 
saltede til enhver mands husholdnings forn0den-

hed ... Overf10digheden som fanges er så stor, at 
indbyggeme foruden deres eget husforråd på hele 
landet endog årligt udsender omtrent I 00 t0nder 
saltede til salg andetsteds« (1756; 25). 

Da d0d torsk er kortvarig holdbar fandt man tid
ligt på at anbringe en stor fangst i hyttefad indtil 
den kunne afhrendes eller bruges, senere transpor
terede man torsk i kasser med vand eller is. Der 
blev i reldre tid mest spist luftt0rret torsk, op mod 
nutiden gik man over til den saltede, og da <ler 
ikke blev hjemmesaltet ret megen torsk skulle den 
hentes hos k0bmanden. Den således relativt dyre 
klipjisk blev derfor i mange egne og hjem en fest
ret , som med risengrnd kom på bordet til h0jtider 
og ved gilder (26). 
En stor del af fangsten går nu til industrien (filet'
er og fiskefars). Kogt, ristet og rnget rogn regnes 
for en delikatesse; saltet torskerogn er blevet solgt 
som »kaviar«. 

Det er en gammel regel, at torsken kun er god i 
måneder med bogstavet r i navnet (l 767ff; 27), 
altså september til april, den 0vrige tid af året skal 
<ler efter sigende vrere orm i den (1823; 28). At 
man ikke skal spise torsk om sommeren »ved jo 
enhver, og denne regel er meget god, thi i den 
kolde årstid kommer torsken fedest og mest leven
de til markedet, og de slagtede holder sig bedst, 
når det er k0ligt« (1899; 29). 

Frernerne: t0rring af torsk til stokfisk omtales fra 
1600-t (30), men produktionen i st0rre stil be-
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Et vigtigt og nedvendigl kosui/skud i gamle dage var 10,skelevertran med dens store vitam inindho/d. Bi/ledet vise, 
udde/ingen af torskelevertran i berneasy/e/ på Blegdamsvej. Maleri af Knud Larsen reproduceret i 11/ustreret Tiden
de 7-2-1892. 

gyndte forst o. 1840. Nogle fa:ringer var 1839 på 
Shetlands0erne for at fä undervisning i tilvirknin
gen, og fra 1841 udforte Fa:rnerne klipfisk, som 
allerede o. 1875 var 0ernes vigtigste eksportvare 
(31 ). Fa:rniske specialiteter er /ivurhevd ' lever
hoved': hakket fisk og torskelever fyldt i torskeho
ved og kogt, livurmagi: torskens mave fyldt med 
lever og kogt (32). 

LITTERATUR: (I) 211 136; (3) 418 346; (4) 816 

17,1949,75; (5) 719b 81 ; (6) 453 109; 341 1978, 
109; (7) 864 7,144; (8) 341 1978,109f; sml. 94 299f 
(1828); (9) 378 29 (Tåsinge 1664); (IO) 341 1978, 
108; (11) 212c 3,654; 472b 2,39; (12) 489 56; (13) 
693b 5. 1,224; (14) 94 295f(v. Fr.havn); (15) 202 

31 ; (16) 160 1906/43: 1173; (17) 202c 2,205 og 4, 
184f; 202d 2,167,174; (18) 464/3.2,46; (19) 932 

5,1940,54; (20) 178 4, 148; (21) 725 722; (22) 388; 

(23) 145 406 ; 307 182; sml. 864 2,1875 ,26; (24) 
388 ( 1964); (25) 860 26; (26) 787 203f; (27) 908 

181 f; 472b 2,3 7f; (28) 865 2, 1823,366; 436 225; 
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794 5,1887,109; (29) 154 134f; (30) 864 7,1873, 
11 0f sml. 500 223; (31) 865 7, 1873, 11 0f; (32) 393 
259. 

ÄNDEN A NVEN DELSE 

Sv0mmebla:ren blev i 1500-t (og senere) brugt 
som husblas, og at d0mme efter det store forbrug 
må den have spillet en va:sentlig rolle i datidens 
k0kkener (I). 
Man klarede kaffen (fik grumset til at bundfa:lde 
sig) med suddermaven = sv0mmebla:ren, og der 
blev kogt lim af den (2). 
Torsk skäret i strimler var o. 1780 den mest be
nyttede agn på Fa:rnerne (3); rognen bruges til sar
delfangst (o. 1850; 4). 
»Torskens forstand« kaldte b0rn de små takkede 
»sten« i fiskens hjerne; det gjaldt om at fä en så 
stor samling som mulig af disse sten, der underti
den ligesom knapper blev brugt som penge når 
b0rnene handlede med billeder (Agger; 5). Skelet
tet af en kogt torsk blev skyllet og renset med en 



b0rste, dets bagerste del brrekket af og sat om
vendt på, hvorefter b0rn legede med den lille fugl , 
kylling eller h0ne; fiskens 0jne forestillede h0nens 
reg (Sams0, Tjrereby SSjrelland; 6). 
Når fisken var usrelgelig så man hen på sommeren 
hele marker oversået med torsk, sild, skrubber 
o.a. fisk kastet derud for at tjene som gedning 
(Lange; 7). 
Skindet er velegnet til portefoljevarer og bogbind 
(8), filetfabrikkemes affiåede skind blev brugt i 
lim- og lrederindustrien (9). 
Fiskeleveren blev lagt i store t0nder og ved fiske
sresonens slutning kogt flere timer i store gryder 
ved stranden. »Bar vinden på mrerkede man den 
vremmelige stank fra de rådne levere og det harske 
tran, som f10d ovenpå« og som blev skummet af 
med den ene skål af en tranlampe (Nymindegab; 
I 0). Trannen blev brugt til vinterbelysning (Fur, 
VHanherred, Stryn0; 11), den bedste torskelever
tran solgtes til apotekerne og blev taget for reuma 
og lamhed og givet kirtelsyge b0rn (12). Nu frem
stilles årligt 60.000 t torskelevertran til medici
nalindustrien. 
Torskerogn modvirker forstoppelse (Fan0; 13). 
En drikfreldig person kunne afvrennes når man 
uden hans vidende kom olien afstegte torske0jne i 
brrendevinen, »efter den dag far han lede ved den« 
(14). 
Patient med slap blrere skulle tre torsdage i trrek 
på fastende hjerte spise tre af de »krerner«, som 
findes i torskens hoved (NFalster o. 1880; 15). 
Et pulver af de »små hvide ben« i et torskehoved 
indgives koen efter l0bningen for at sikre at den 
bliver drregtig ( 1600-t; 16). 

LITTERATUR: (I) 869 5,61; 472b 2,37; 466 197; 
(2) 202c 4, 107 (Skagen); 756 23,637; (3) 828 93; 
(4) 472b 2,37; (5) 341 1978,109; (6) 599 31744, 
30284; (7) 524 14, 1926, 105; (8) 565 1,341; (9) 218 

1,494 ; (10) 453 52f; (11) 491 5f; 489 55; 145 406; 
307 182; (12) 472b 2,37; 491 51; 489 55 ; (13) 471 
1,340; (14) 464p 121 ; (15) 820 198 sml. 464g 4, 
606; (16) 74 248. 

SAGN, OVERTRO 

I gamle dage blev der ved Sliens munding fanget 
så mange torsk, at endog tyende og daglejere ikke 
ville spise denne fisk. En pige stak en splint gen
nem begge 0jnene på en stor torsk, smed den i 
0sters0en, 0nskede den lykke på rejsen og bad 
den ikke vende tilbage. Siden den tid blev torsken 

Enfisker vender hjem med båden/uld a/torsk. Maleri af 
Michael Ancher. 

17 Folk & Fauna 

så sjrelden , at den nu kun kommer på de riges 
bord (I). 
Sibylle spåede, at verden forgår når man fanger 
torsk på Vestervig kirkegård, Lemvigs torv, i 
Torsted Sande m.fl. steder (la). 
En jrevnligt forekommende vanskabning med et 
braksnudet udseende kaldes torskekongen (2). 
Torskene skal have en konge med pukkel på nre
sen (panden) (1772; 3), puklen er kronen, han er 
stimens anforer, og kan man fange ham far man 
fremover held med fiskeriet (o. 1850; 4); eller man 
skulle for at fä held med fiskeriet resten af sreson
en spytte den först fangne torsk ind i munden 
(NSjrelland, Bog0; 5). Et par små ben i torskens 
hoved blev kaldt slintringer eller torskepander, 

mindst et af dem i pungen gav held i pengesager 
(6). Når man havde spist torsk unders0gte man 
kraniet, dets fladeste side skulle danne billedet af 
jomfru Marie (MSjrelland; 7). 
En gravid kvinde måtte ikke gå over en slagtet 
torsk , så fik barnet navlebrok, en klog mand gav 
det råd at knuse fiskens navlestykke og give det 
barnet ind (8). Hun måtte heller ikke slikke på et 
kogt torskehoved eller spise k0det på krebebene
ne, så fik barnet en stor »torskeflab« (9), eller det 
fik »tungebånd« (trnske) . (I 0), havde moderen 
spist en torsketunge blev barnet stumt (Stryn0; 
I I). 
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Torsk rned/0/etråd. BIOFOTOIE/vig Hansen. 

LITTERATUR: (I) 581 136f; (la) 464g 2,340-42; 
(2) 659 24,258; (3) 544 52; (4) 472b 2,28; (5) 874d 

94; 160 1906/ 24: 629; (6) 464 6,1883,293; 160 

1906/23: 241 I (1870); (7) 160 1-906/23: 392; (8) 
17 248; 160 1906/ 23: 1206; (9) 464 6,1883,254; 
160 1906/ 23:779; ( I 0) 62 43; (Il) 307 277. 

TALEMÅDER 

Der er forskel på en torsk og en bonde (I). Ged
den er sejere i k0det end fisken (torsken), d.v.s. 
sidstnrevnte glider lettere ned (Bornholm; 2). 
I gamle dage gjorde de p0lser i torskemave, nu er 
verden vendt omkring, nu g0r de p0lser i åleskind 
(Peder Syv 1688); det er ikke som i gamle dage, da 
man stoppede p0lser i torskemaver, nu stopper 
man dem i åleskind (3). 
Det er koldt at vrere torsk i dag, sagde en fiske
handler i Tarm, når vejret var koldt (4). Det er re
vet ud til en torskesuppe (VFyn; 5). 
Gabe som en torsk, - som en d0d torsk, - som en 
torsk vandet er l0bet fra; torske = at gabe (6). 
Den snorkende fanger torsk, skraber torsk, trrek
ker torsk i land (7); torsken kan ligesom knurha
nen (s. 274) give en knurrende lyd når den hales 
op af vandet, udtrykket dog snarere fordi den 
snorkende ofte sover med åben »torskemund« og 
har et »torskedumt« ansigtsudtryk (8). 
Fange en torsk - fä våde fodder (9) sml. gedde s. 
226; skyde en torsk = når kuglen ikke ramte ski
ven, men faldt i vandet (Fredericia o. 1900; I 0). 
Slå torsk, torskesmut - kaste sten lodret til vejrs, 
så den rammer vandskorpen uden et plask eller 
sprnjt, men en hul klukken eller et »plop« (I I) 
omtrent som når en fisk kastes i vand (12); når 
stenen faldt i vandet med et svup slog man en 
dyndtorsk (Bj0m0 o. 1900; 13) sml. nedenfor; 
»slå torsk«: hvis stenen man vi! slå smut med 
straks synker til bunds ( 14 ). 
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Slå/ fä/stikke en på torsken= en lussing (15). 
Dum/stum som en torsk, opfore sig torsket = 
dumt, fjollet , vrere torskedum; også: vrere <loven, 
dorsk, 0de tiden bort jf. at torske omkring ( 16); 
torsk = dum, tåbelig person, også et skreldsord 
ligesom torskehoved, -pande (o. 173011), klap
torsk (egt. klreptorsk, s. 251 , med stort hoved) 
( 17), en dyndtorsk ( 1800-t; 18). 
Torsk= tåbelig ytring, der skyldes manglende om
tanke eller er imod bedre vidende, dumhed, en 
tanketorsk ( 1700-t fT; 19). 
Torskegilde = skatteyders m0de hos skattevresenet 
fordi selvangivelsen blev kasseret (man bar sig 
torskedumt ad). 
Torskejyde = sp0gende eller nedsrettende om jyde 
fra Limfjordsegnene (20). 
Torskeruten = sporvejslinie I , som k0rte fiskeko
nerne fra Skovshoved til K.0benhavns fisketorv; 
torske0jne = 25-0rer; klipfisk = l0st kravebryst 
(21 ). 

LITTERATUR: (I) 794 3,185; (2) 203 70; (3) 464c 

569 sml. 464i 385f; (4) 423; (5) 395 2 I 0 ; (6) 464c 

80; 202c 1,239; 653 176; 423 (Åle); (7) 464c 355; 
212c 3,830; (8) 659 24,255 ; (9) 212c 3,830; (10) 
212c 3,830; (11) 903 7,204; 212c 3,830 (Åbenrå); 

Sporvejs/inien nr. 1, også kaldet » Torskeruten«, fejrer 
sit 25 års jubi/a urn. Foto: Det kg/. Bibliotek. 



599 31744 (Sams0), 21864 (0M0n); 202c 4 ,185; 
(12) 659 24,258f; (13) 599 29369; (14) 423; (15) 
659 24,255f; (16) 659 24,256,259; (17) 659 24, 
258; 804 1, 102; 23 91; (18) 659 3,1190; (19) 659 

23,808f; 24,255 ; (20) 659 24,258; (21) 659 24,259; 
76c 75 ,81 , 175,344. 

Når himlen ser ud som en torskemave far vi regn 
inden tre dage (H0jerup Stevns; I); når pikker
manden (han boede i Pikkerhuset ved Bogense) 
koger torsk bliver det frostvejr d.v.s. når havet 
h0res i retning af hans hus mod nord (2). 
B0meleg: dele torsken, hver deltager far et stykke 
af en »torsk« og skal sige, hvad han vil g0re med 
det (3). 

Dejlig fisk! Hvid som en b0lgetop på bugen og på 
resten af kroppen lys olivengr0n med snirkelm0n
stre, overordentlig appetitvrekkende at skue J. 

Muus Pedersen (4). Nedefra kom store, lumske 
torsk jagende, klat0jede og bredkreftede, hver og 
en med en appetit som selveste Leviathan. Achton 

Friis (5). Torsken der krrenger sin fipskregemund 
Aage Berntsen (6). 
Erik Bertelsen, Torskepilkeren (7). 

LITTERATUR: (I) 671b 61 ; (2) 255 5, 1932,111 ; 
(3) 464i 494f; (4) 6 74 32; (5) 248 I , 132; (6) 55c 

29; (7) 56k 25. 

Kuller, Me/anogrammus 
aeglefinus 

Kulleren er mindre end torsken, s0lvgrå med 
m0rk sidelinje og meget kort foletråd; under de 
forreste spidse rygfinner har den en stor sortgrå 
plet. Alm. i Nords0en, Skagerrak og nordlige 
Kattegat. 
- Danmarks Dyreverden 4, I 59f. 

Kul/er, reldre nydansk kulle, kolve, fl ertal kuller, 
kolver (I), fra indoeurop. kulugr ' kulfarvet' 
(kropspletterne) (2). 
Forklaringssagn om de sorte pletter: under skabel
sen tog Vorherre kulleren mellem to fingre og 
satte den i havet; det var med denne fisk at Jesus 
bespiste de 5000 i 0rkenen (3), Sankt Peter greb 
den med tjrerede fingre og smed den i Genezaret 
s0 (4), det er aftryk affandens gloende fingre (5). 

11• 

Hvessing o. 1700 (6), kaldes ved den jyske vest
kyst (zoologisk fejlagtigt) hvilling (7). 
Gråfjer o. 1700 (8); ska:/fisk ved Ribe o. 1850-80 
(9). 

Frer0erne: hysa, o. 1780 hujsa ( I 0), lille kull er: 
hysuhwJ/pur '-hvalp; Gr0nland: misarkornak, 

ekalluak ( 11 ). 

LITTERATUR: (I) 434 2,577; (2) 626 212; (3) 
202d 2,169 ; (4) 436c 64; 202c 2,214 sml. 794 3, 
29; (5) 202c 2,214; (6) 434 2,319; (7) 472b 2,43; 
212c tb. 231 ; 56c 31 (Harbo0re o. 1900); 816 17, 
1949,67; (8) 167 1935,49 sml. 66; (9) 472b 1,606; 
160 1929/ 143; (10) 828 73; (11) 293 1801 ,237. 

FISKERI OG KONSUM 

Der ligger rester af kuller i stenalderens k0kken

m0ddinger (I). 
Store mrengder kuller fanget i senmiddelalderen 
ved Jyllands nord0stkyst solgtes i Ribe og Husum 
og blev derfra eksporteret til bl.a. Hamborg (2). 
Af »sandtolden«, afgift til kongen af hvert fiske
fart0j, fremgår det, at den 1562 'udgjorde 52.000 
kuller og 87 .000 skuller til Riberhus og for 1607 
var den 24.000 kull er og 60.000 skull er (I). 
0. 1770 var kullerfangsten i Vendsyssel det vigtig
ste vinterfiskeri. »Kullerne fanges med kroge, 
hver mand har sin bakke eller trug, og på hver 
bakke 500 kroge. Når mandskabet er blevet enigt 
om, på hvilket dyb krogene skal kastes, hrenges 
lygten ud til varsel for andre. En af selskabet, 
kaldt skolemesteren, skal lade linerne med kroge
ne l0be i havet, og far for den umage forlods 6 af 
de st0rste kuller. Skipperen, som imens sad ved 
roret, skal trrekke lineme op, hvilket kaldes at 
drage bakkerne, og far derfor sine 6 st0rste kuller 
forlods. Maddingen til disse fisk er orme eller i de
res mangel lever. Kullerfangsten begynder ved 
Mikaelis (29/9] og varer til juletiden, undertiden 
lrengere« (1769; 3). Et århundrede senere var kul 
lerfangsten stadig fi skernes eneste ernrering om 
vinteren - modsat en påstand 1828, at den blev 
overgået aftorskefiskeriet (4). 
Der blev ved Anholt fanget mange kuller på krog, 
men når kvinderne nåede ned til stranden sagde 
de: Kom torsken, kom torsken, ej kulleren er brå 

[god], den torsken, den torsken vil vi langt hellere 
hå [have] (5). 
Den danske kullerfangst var 1911 I .636 t, heraf 
1600 fra Vesterhavet (1909 3 .300 t fra Vesterha
vet) (6), og er nu mellem 1.000 og 2.000 t. 
»Gr0nlrenderne fanger den under isen, hvor den 
skarevis trrenger sig sam men. Den efterstrrebes der 
også af rreve, som lokker den til sig ved at srette en 
föd gennem sprrekker i isen og r0re i vandet. 
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