
havde la:nge ikke fundet laks på medekrogene og 
spurgte hende til råds. »Jeg ser så meget k0d, så 
meget k0d«, udbrnd hun, »blodigt og forrevet. 
Der er mange laks i dag på jeres kroge, men I får 
dem ikke!« Idet hun pegede ud mod havet fortsat
te hun: »Ser I den båd, den kommer aldrig til
bage«. Og fiskerne så ra:dselsslagne båden blive 
ramt af en bråds0 og gå ned sk.0nt havet lå stille. 
En time efter kom en orkanagtig storm, og den 
eneste båd på laksefiskeri den dag förliste. Da fi
skerne i magsvejr kom ud til krogene fandt de kun 
laksenes hoveder og rygrade, sa:lhunde havde a:dt 
alt k0det således som den fremsynede kone havde 
fortalt dem det (2). 
VGrnnland: Under jagt på rener, som var drevet 
ud i en s0, ka:ntrede kajakken, manden i den 
måtte krybe ud, og pludselig råbte han til kvinder
ne på strandbredden: »Nu begynder laksene at 
rede min underkrop!« hvorefter han langsomt 
sank til bunds. Da han vågnede var han blevet til 
en laks, og hvert forår sv0mmede han med de 
andre laks ud i havet for at blive fed. Nogle år ef
ter kom faderen til den samme s0, ta:nkte på s0n
nen og begyndte at gra:de. S0nnen, der sv0mmede 
omkring i fjorden, greb da fat i faderens styreåre, 
så denne blev forskra:kket, trak åren op og sagde: 
»Anarteq havde na:r taget åren fra mig«. Men an
den gang s0nnen greb fat trak faderen ham op til 
overfladen som et menneske, og Anarteq fangede i 
mange år <lerefter til sin familie (3). 

I eventyr hja:lpes en laks, som er kommet op på 
land, af en karl tilbage i vandet, og laksen bel0n
ner ham med hja:lp til at l0se en opgave (4). 

LITTERATUR: (I) 681b 373f; (2) 458 17 1; (3) 
7132,15;(4) 1318lf. 

Laks. 8/0FOTOIArthur Christiansen. 

0rred, Sa/mo trutta 

0rreden ligner laksen, men adskiller sig fra denne 
ved bl.a. at have en mere plump krop og flere 
m0rke pletter under sidelinjen. Forekommer i 
vandreformen HA v- eller lAKSE0RRED, der mak
simalt bliver meterlang, den knap så store og 
mere blålige S00RRED samt den lille og altid 
rndplettede BJEK0RRED i rindende vandl0b; de to 
sidste kaldes også »foreller«. 
- Danmarks Dyreverden 4 , 78ff. 

»Er de ikke dejlige med de rnde pletter på den lyse 
s0lvbund! R0dt på s0lv: heraldisk rigtigt! Ja, 0rre
den er også adelen blandt fiskene!« Sophus Bau
ditz (l ). 

@rred (også 0rret, 0rt, 0rte etc.), a:ldre nydansk 
d.s., oldnordisk aurriili; af 0r 'gruset strandbred' 
og riil 'ride' i betydningen: sv0mme frem og til
bage over gruset grund (som fisken g0r det i lege
tiden) (2). 
Indgår i stednavnene 0rregård l 440ff Fiskba:k s., 
Viborg a., 0rredba:k l 772ff Branderup S0nderjyl
land, 0rredmose I 780ff Egen s. på Als, 0rreba:k
gård l 872ff Asperup s., Odense a., 0rredhuse ved 
Vejstrup SFyn, i na:rheden 0rredbanken (3). 
Ligheden mellem laks og 0rred gav en ra:kke fa:1-
les synonymer; der skelnes mellem hviderred, som 
smager bedst og ligner laksen mest, gråerred eller 
grålaks (farvet hav0rred), r0d0rred og bakerred 
( l 768ff; 4); nedfa/dserred mager fisk efter legeti
den, hage- og krogerred med tap på underka:ben, 
sml. s. 213 (5). 
Lille 0rred: Agnete 1661 (6), bugger Sdr. Bork 
1766 (7), sigge(n) Bornholm (5). 
Laksens horeunge 1768 »eftersom den ligner 
samme i skabning og nogenlunde i smagen, men 
er mindre« (8). 
Grnnlander, en ung blank, ikke k0nsmoden hav-
0rred, der om vinteren tra:kker ind i brak- og 
ferskvand. Navnet skal va:re af ny dato og egentlig 
uden mening (9), men forlclares: et firma i Ålborg 
importerede små fede, meget buttede hav0rreder i 
t0nder fra Grnnland, »sådanne 0rreder fanges 
hver vinter i Lindenborg å, derfor fik de tilnavnet 
gr0nla:ndere« ( I 0). 
Ba:k0rred: forel, a:ldre nydansk d.s., fra tysk og 
besla:gtet med fja:sing (s. 266). 
Fa:rnerne: eyrriila, eyrriili, lille: grasil, under et år 
gammel: mailkapirra, -rumbur; Gr0nland: eqaluk 
(fjeld0rred), ivisaarok (med r0d bug). 

LITTERATUR: (I) 38d 261; (2) 626 478; 659 27, 
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Ma/eri af Mathias Blumenthal 1753 af den gren/andske 
dydige j omfru Marie med en fiskeharpun og el bundt 
inreder i hånden. Foto: Nationalmuseet. 

1702f; (3) 156 4,741; 7,343; 9, 137; 13,28; 14,238; 
(4) 693b 4,309f; 177 5, 1821 , 129; 472b 2,606; (5) 
662 2, 150; (6) 30 200; (7) 464 5.2,31; (8) 693b 4, 
309f; (9) 168 12, 1940, 121; (10) 506 105. 

FISKERI OG KONSUM 
0rreden i Skive kommunevåben kendes som sig
net fra 1579 (I), fiskeriet havde tidligere stor be
tydning for egnen. 

St0rre 0rreder blev fanget i 0rredgårde (sprerringer 
med fletvrerksgrerde og ruse) navnlig ved syd0stjy
ske åer og brekke (2). Når 0rreden er kommet i 
maj eller juni ved man, at nu fanges der ikke flere 
Jaks, og »man må da g0re sig til gode om somme
ren med 0rreden, der behandles på samme måde 
som laksen, blot kan den ikke så godt hrenges op 
til spegning, da den hurtigt rådner i varmen og 
snart bliver meget t0r« ( 1768; 3). 
Der var i reldre tid så mange 0rreder i jyske ål0b, 
at man i deres yngletid kunne lregge sig på brin
kerne, stikke armen ned der hvor de stod i vandet 
og kl0 dem på maven eller kaste dem op på land; 
man fangede dem således og med lyster (4). Ved 
Karup å vidste man ikke, hvad man skulle g0re 
med de mange 0rreder, og spiste fisk til fisk (5). 
Danmark har nu ca. et tusinde 0rreddambrug. 
Når man vil koge 0rreden skal man skrere den i 
stykker og forst lade den ligge en halv time i fersk 
koldt brnndvand, siden lregges den i kogende vand 
og vin, halvt af hvert. »Er en fyrstelig ret og ville 
vel mange begrere at nyde sligt om formuen var 
[lige] så strerk som viljen og begreret« (1649; 6). 
Gravid kvinde må ikke spise det, der sidder som 
en hjerne i 0rredens hoved (7). 

LITTERATUR: (I) 849 38; (2) 474 21 , 13f; 592 
74-79; (3) 693b 4,389f; (4) 464/5 ,43; 794 9, 1888, 
17; (5) 946 9, 1916,188; (6) 356 9f; (7) 464 6, 1883, 
254. 

Helt, Coregonus /avaretus 

Omkring 60 centimeter lang, på siderne s0lvskin
nende laksefisk i fersk- og brakvand. 
- Danmarks Dyreverden 4 , 90f. 

»Den fede helt, der er hvid og blank som skuret 
s0lv (a); den s0lvblanke helt skrerer strimer i s0 
(b)« Jeppe Aakjrer (I). 

Helt, gammeldansk hielth, navnet har en uvis op
rindelse; indgår i stednavnet Heltborg I 413ff Thy 
(la). 
Snrebel, reldre nydansk snebbel (1624), 1763 snib
bel; snevler, sn0fler jyske vestkyst o. 1800 (2), 
sn0.ffel Nissum fjord o. 1840 (3), beslregtet med 
snabel og sigter vel til den nrebagtigt forlrengede 
mund (4). 
Jydefisk Limfjorden 1694 (5). 
Fiskere ved Gudenåen skelner mellem storhelt, 
mudderhelt og sighelt; nedgående helt: faldshelt 
Randers fjord (6). 
Hannen: gjrelhest (7), helt med krum ryg: monsnis 
1769 (8), monsrus (trykfejl?) Limfjorden 1798 (9), 
bet0d navnet 'Mogens' nrese' eller 'Mogens Nis
sen'? (10). 

LITTERATUR: (I) a Vadmelsfolk (1900); b 937g 
182; (la) 427 2,55; (2) 418 382; (3) 571 530; (4) 
659 20, l 250f; (5) 557 137; (6) 472b 3,60; 928 2, 
170; (7) 604 3.rk. 12,1879-80,80; 218 2,223; (8) 
693b 5.2, I 021; (9) 908b 5,231; (I 0) 76c 327. 

FISKERI OG KONSUM 
Helt fra Limfjorden h0rte i 1500-t til en uds0gt 
bordopdrekning (I) sml. nedenfor. I en vise fra 
1663 hedder det (2): 

Den helt så fed er kort og bred 
i Viborg s0 man fanger, 
jeg ved ikke, om andetsteds 
af den slags fisk tilganger. 

En prresteindberetning 1766 fra T0rring oplyser, 
at man i det sydvestlige hj0rne af Skodborg h. på 
en nat fangede 1.008 helt, hver en halv alen lange, 
»men så overfl0dig [rigelig] fangst indtrreffer dog 
meget sjreldent« (3). I Oddesund fiskede man for
ben denne fisk i hete vognlres ( 1769; 4), og fra Thy 
meddeles 1802: »Sk0nt heltfiskeriet er i mands 
minde meget aftaget, så fanges dog ved 0sterild så 
stor en mrengde, at hete omegnen herfra forsynes 
med både ferske og r0gede helt og nogle r0gede 
udfores. Man spiser heltene dels ferske, dels rnge
de og <lerefter ristede, dels saltede og <lerefter ud
bl0dte« (5). De blev r0get som de store 0rreder 
»og s0gtes med begrerlighed af skipperne fra K0-
benhavn eller solgtes i Ålborg« (5a). 
»Spegel [t0rret] helt smager fortrreffeligt til sm0r
rebr0d, den kan ristes, som fersk steges den med 
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