
fra kudjisk indgår i middel mod »vansmregtighed« 
og i hjertestyrkende midler (14a, 24b). 
Farmakopeen 1772 anforer muslingeskal. Skaller
ne rnevnes blandt midler for kalves diarre og uri
nens tilbageholdelse hos heste; negl i 0jet (kerati
tis) behandles med indblrest pulver af brrendte 
rnde muslingeskaller; i et andet råd indgår mus
lingers mellemste hud ( 18). 
I hårdt vejr på s0en drak man en ekstra »skalle
snaps« af en grydeskalle = skal af molbo0sters 
(Gilleleje; 19). 

LITTERATUR: (I) 603 17,1933,19-31 sml. 18, 
1934,297-306; (2) 936b 165,220; (3) 559 55; sml. 
596 1958,26; (4) 950 1963,16; (5) 464g 1,352; 
212c 1,496; 202c 3,278; 281c 28 ; (6) 717 14; (7) 
659 9,755; 218 I, 191; (8) 599 29065 ,29267 (o. 
1900); (9) 599 29369; (10) 599 30621; (11) 240 
1968,14f; (12) 599 29095 (Elling s. o. 1900); (13) 
587b 56[ sml. 587 39; (13a) Det legede vi med, 
1982,14; (14) 202d 2,16,97 ,258; (15) 494 1,1877, 
405; (16) 319 160f; (17) 315c 82 ,142,222; (18) 74 
27,81,268;(19)2331,1933,87. 

TRO 
Når muslinger frester sig til sten må befrygtes 
storm og regn ( 1648; I). 
Grnnland: Når indmaden af kogte muslinger er 
taget ud skal man med en h0j latter kaste skaller
ne bort, ellers får man misfangst. Spiser man 
suppe af en muslingeskal får ens barn svrert ved at 
la:re at snakke rent; b0rn, som fra små af bruger 
en muslingeskal som ske, fortsretter med at tale 
barnesprog. Opdager man, at en misundelig fan
ger med trolddom har gjort ens kajak uduelig til 
fangst, skal man efter hjemkomsten hemmeligt 
ops0ge den misundeliges kajak og med en muslin
geamulet skrabe det sprek bort, hvormed den er 
indgnedet, men dette g0res kun på kajakkens 
h0jre side. Sprekket lregger man under sit srede i 
kajakken eller under briksskindet i hus og telt, 
således bevarer man ikke blot sit fangstheld, men 
nedla:gger siden også alle de sreler, som den mis
undelige skulle have fanget (2). 

LITTERATUR: (I) 919 174; (2) 547 48,85; 713 
50 (0Grnnl.). 

PROSA OG POESI 

Sikke bunker afnydelige små muslinger. Kridhvi
de og fint riflede; her er en hel koloni. Halvåbne 
ligger de og gasser sig i vandet med mundene lige i 
vej ret Svend Fleuron (I). 
B0lgesug blotter de algeskregviftende · halvåbent 
gabende blåmuslingskaller Grethe Risbjerg 

Thomsen (2). Jeg drog i dag af havets dyb • en 
musling op, et srelsomt kryb, · indkapslet i en 
sortblå skal, · hvis ydre var som af meta!, · · men 
inde bag dens simple dragt · var en uanet farve
pragt. · · Ja, inde bag det m0rke flor · var gylden
flammet perlemor, · var morgenlys og stjerne
skin, · var natteblåt og månetin Andr. Lund
Drosvad (3). 
Der står en båd på stranden · - en ganske lille en 
· med spanter klredt af perlemor · og strevnen 
mod en sten. · · Med farver er den lastet, · med 
havets dybe blå · og månes0lv og solskinsguld · 
og tågedagens grå lb Paulsen (4). 
Ved fjordens våde arme · gik vi og fandt muslin
ger · fulde af den store forårslufts · srere spejlinger 
Robert Corydon (5); som farver i en muslingeskal 
· står alle vejes pytter Harald H. Lund (6); at 
lukke op for nattens sorte musling • og se dens 
indre med de blide fresker. · B0lgem0nstre skin
nende i skallens dyb Lise S0rensen (7). 
Som muslingskallens lette äg • var hendes åbne 
0jenlåg · med 0jne blå • som perler Alex Garff (8). 
Månen [stiger] gennem tågen · som en åben gullig 
musling Robert Corydon (5). 
Louis Levy, Den bange drnmmer (9); Tove 
Meyer, Muslingens sang (10); Karen Plovgaard, 
Blåmuslinger (11 ). 

LITTERATUR: (I) 222/39; (2) 852b 37; (3) 539 
133; (4) 670 5; (5) 139e 23,26; (6) 537j 32; (7) 839 
19; (8) 268b 22; (9) 514 57; (10) 567c 36-38; (11) 
691 46. 

Unge osters af forskel/ig a/der og 
storre/se på et trastykke. 

0sters, Ostrea edulis 

Muslingen er Jet kendelig på de uregelmressige 
tykke og lagdelte skaller, hvoraf den venstre er 
strerkt hvrelvet som en skål og sidder fast på un
derlaget, mens den anden mindre og ret flade skal 
danner skålens låg. 
- Danmarks Dyreverden 3, 237-39. 
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0 sters, reldre nydansk 0ster (flertal 0sters), oster, 
ostling o.lign. ; fra grresk ostreon over oldengelsk 
ostre (oldnord. ostra), beslregtet med grresk osteon 
og indoeurop. ost(h), begge ' knogle' (I); ovsling 
Vendsyssel (Horns h.), også om koens g0dnings
klat (2). 
Glupse '0stersart' o. 1700 (3); kluk0sters Limfjor
den o. 1884 om d0de, kassable 0sters med lukke
de skaller ( 4 ). 
Frernerne: ostra; Grnnland: uiluik, uiluvik. 

LITTERATUR: (I) 626 478 ; (2) 202c 3,105 ; (3) 
434 2,57 ; (5) 261 1,128; (4) 261 I , 128. 

fANGST OG KONSUM 
Nordgrrensen for 0stersens geografiske udbredelse 
ligger i Danmark. Stenalderens klima var mildere 
og vore farvande mere salte (muslingen kan ikke 
forplante sig i vand med under 2.5 procent salt
holdighed). V reldige ophobninger af 0stersskaller i 
de arkreologiske k0kkenm0ddinger (Roskilde 
fjord , Isefjorden, Odense fjord , Storebrelt m. v.) 
vidner om, at <ler blev spist 0sters af befolkningen 
ved de fleste kyster. 
Man har dog nreppe kunnet frådse i 0sters, den 
var snarere et delikat kosttilskud. Iflg. beregninger 
( 1922) af fiskeribiologen C. G. Johs. Petersen 
kunne et samfund med tyve individer i Erteb01le
kulturen o. 5000 f.Kr. h0jst tage ca. 17 .000 0sters 
om året ved bopladsens små holme inden for et 
ca. 500 ha stort areal, hvis bestanden skulle beva
res. Spiste hvert medlem af storfamilien 6 ½ dusin 
om dagen, kunne den ikke fiske 0sters oftere end 
ti dage hvert år. En skaldynge af sredvanlig st0rrel
se må stamme fra måltider gennem et årtusil)de 
(I). 

0stersen er nu hos os et forholdsvis sjreldent dyr, 
<ler lever meget spredt på ca. 20 m dybde langs 
dele af Jyllands vestkyst (isrer ud for Fan0) og 
förekommer et par steder i Kattegat (ved Frede
rikshavn og Anholt); mere alm . er den kun på 4-7 
m vand i Limfjordens vestlige del. 
Det er sikkert historisk ukorrekt, når det i en 
nordfrisisk krnnike 1666 hedder, at Knud den 
Store o. I 020 lod fore 0sters fra England til Sles
vigs kyst (2) - »enhver 0sterselsker må derfor med 
taknemmelighed mindes hin oph0jede konge fordi 
de nu kan godte deres gane med hans velsignelse« 
(3) - og at dronning Margrethe (1387-1412) lod 
udsrette 0sters og hummer i Storebrelt (4). Det be
h0vede man ikke at g0re, <ler var rigeligt med 
0sters mange steder i landet. Men Knud kan have 
indfort det velsmagende skaldyr ved hoffet og 
således gjort det til en luksusspise. Der blev i 
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1400-t fisket 0sters til den danske hofuushold
ning; de tykke fra stenet bund blev regnet for 
bedre end de flade eksemplarer fra grund sand
strand (5). 
Den reldste skriftlige efterretning om 0stersfore
komsterne i Slesvig er et åbent brev dateret 4. fe
bruar 1587 fra Frederik Il på Skanderborg slot: 
»Eftersom vi har erfaret, at <ler i Vesterhavet i Ri
berhus len findes og kan fanges en slags fisk kaldt 
osterling, og efterdi vi selv har lyst og behag til 
samme fisk« pålregges det lensmanden på Riber
hus at lade fange 0sters og sende dem til kongen . 
For at <ler ikke fremover skal blive mangel på 
0sters forbydes det andre »sammesteds at fange 
eller lade fange uden alene den, som <ler på [ban
kerne] fanger på vore vegnes befaling«; overtrrede
re af förbudet vi! blive straffet. 0stersfangsten var 
hermed blevet et regale, et kongeligt privilegium. 
Frederik II skriver samme år til sin rigshovmester 
Christoffer Walkendorf, at han skal skaffe »en 
t0nde tre eller fire osterling en ten med den jagt, vi 
plejer at skikke <lerefter« eller på anden måde. 
Samme år ansrettes en ribeborger til at s0rge for 
0sters når kongen opholder sig i Slesvig. Det frem
går af Riberhus !ens regnskab, at <ler 1598 er leve
ret 2 t0nder 0sters og året efter 4 tdr. til hoffet. 
Mange 0sters blev forskrevet fra Norge. En kgl. 
jagt sejlede hvert år til Nedernres len og hentede 
en last, 1584 kom skibet ikke rettidigt retur og et 
andet måtte sendes efter 0sters til hoffets juletaf
fel. Enkedronning Sophie forrerede ofte faderen , 
hertug Ulrich afMecklenborg, en st0rre sending, i 
et tilfrelde ikke frerre end 72 t0nder 0sters (6). 
1624 oplyses, at »ved Sylt og F0hr opskrabes de i 
mrengde fra havbunden med jernskrabere, til 
hvilke er frestet små net«, og 1763 berettes, at de 
fleste 0sters kommer fra T0nder og Fladstrand 
(Frederikshavn) (7), og at <ler findes 0sters nord 
for Lres0; man prnvede forgreves at udsrette dem i 
Isefjorden og på andre sjrellandske kyster; store 
mrengder sendtes til Hamborg, K0benhavn, 
Stockholm, Petersborg o.a. byer ved 0 sters0en. 
Atten år senere hedder det: »Isrer ved den 0 Sylt er 
store 0stersbanker, på andre steder en halv fjer
dingvej i lrengden og af forskellig bredde. De op
fiskes med et skrabejern, som er et langt, tungt og 
fladt jern forsynet med en rund opstående b0jle, 
hvortil er bundet en strerk garnpose. Dette jern 
slrebes bagefter en båd, frem og tilbage på 0sters
banken, og opskraber ved sin tyngde 0sterserne, 
som falder i posen; når den er fuld kastes de i bå
den ... I maj og juni måneder sretter 0sters deres 
lreg [yngel] og duer da aldeles ikke til at spise« 
(1781 ; 8). 
Ludvig Holberg nrevner i Den politiske Kandest0-



@stersbåde i Limfjorden tegnet af C. Blache i M. Ga/schiot: Danmark, I, 1887. 

ber (1728) krellinger, der på K0benhavns gader 
råber med 0sters, og 2. april 1761 averterer et 
blad i hovedstaden: Ved Holmens Bro er nylig an
kommet delikate friske holstenske 0sters, hundre
de srelges for I rigsdaler. 
Ud fra embedsmrendenes indberetninger sk0nner 
fiskeribiologen H. Krnyer (1837), at de slesvigske 
0stersbanker i årene 1709-71 gav et årligt udbytte 
på op til 4.000 tdr. å 800 0sters. Fra det sydvest
jyske vadehav blev 0sters eksporteret over Flens
borg og derfor et århundrede frem kaldtflensborg-
0sters. En stor 0sterspark ved Husum forsynede til 
langt ind i 1800-t det meste af Europa med 
»denne kostbare vare« (9). 
0stersbankerne var i 1600-t delt mellem de 
danske konger og holstenske hertuger, hvilket 
medforte adskillige stridigheder. Iflg. en kontrakt 
1718 bortforpagtedes de hertugelige 0stersbanker 
i vadehavet imod en årlig vederlagsfri leverance 
på 56.000 0sters eller ca. 70 tdr. fordelt således: 
rentekammerets personale 20.000 0sters 
(I 0 personer å 2.000) 
de tre slesvigske geheimeråder 9 .000 
9 kancelliråder 9.000 
kancelliprresidenten 3.000 
kammerprresidenten 3.000 
amtmanden i Husum 3.000 
to andre standspersoner 2.000. 
Herud over leveredes 25 tdr. til det kongelige k0k
ken (fra 1728: I 00 tdr.). 1738 srettes forpagtnings
afgiften op til 109.000 0sters, deraf29 .000 til kan
cellikollegiet og I 9. 500 til overretten i Gottorp 
samt 1.000 til hver af de 13 prrester i T 0nder, på 
Fan0, Man0, R0m0, Sylt, F0hr og Amrum imod 

at de bad Gud velsigne 0stersfangsten; dog »kunne 
de ny forpagtere, dersom de ikke tror at beh0ve 
den [kirkeb0nnen], tilbageholde disse [0sters]«. 
Bortforpagtningen 17 56 fastsretter 112 1h tdr. til 
hoffet og 51.000 til private. 1799 overtog en k0b
mand i Flensborg bankerne for tyve år mod at be
tale årligt 5. 700 rigsdalere, og 1819 forh0jes afgif
ten til I 0. 715 rgd., 1864 er forpagterens ärlige af
gift steget til 29 .900 rgd. samt 80 tdr. til hoffet og 
I 0 tdr. til Schackenborg. Der blev da fisket 0sters 
på cirka tyve banker ved Sild, men en ubetydelig 
mrengde ved F0hr og Amrum. Derefter indtraf der 
en så voldsom nedgang i bestanden, at fangsten 
oph0rte nord for den nuvrerende landegrrense. 
Mens der o. 1700 fandtes righoldige banker i 
Ringk0bing fjord, var de et århundrede senere 
forsvundet, og de banker ved Lres0, der omtales 
1768, er o. 1800 ukendte her (I 0). 

Det kgl. regale viste sig vanskeligt at håndhreve -
0sterstyverierne florerede. Klager fra stiftsamt
manden i Ribe, greve Hans Schack, resulterede i 
en förordning af 16/2 1709, der sretter mulkten 
for förste gangs tyveri til 50 rgd. og anden gang 
strafarbejde i jern. Fiskere, som ikke er i forpagte
rens tjeneste, skal aflevere deres skrabere imod 50 
rgd. i mulkt og andre skrabere skal for eftertiden 
vrere stemplede; ingen smed må uden grevenstil
ladelse lave nye skrabejern, og ingen 0sters må 
srelges uden attest. 
Alt dette bragte ikke tyveriet til oph0r, og en för
ordning af 26/2 1720 er betydeligt strengere. Det 
forbydes andre »aldeles at sanke 0sters ved lavt 
vand eller ebbe ... uagtet [tidligere forordninger] 
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har dog en del ved utilladeligt, hemmeligt og tyv
agtigt fiskeri samt 0sterssamling bes0gt de konge
lige 0stersbanker og bortsolgt de således stjålne 
0sters, hvorved ikke alene 0stersbankerne ruine
res, men endog 0sterspensiona:ren [forpagteren] 
kommer ma:rkbart til kort«. B0derne fordobles og 
den som tredje gang gribes i at stja:le 0sters kan 
id0m mes d0dsstraf. Hele forpagterens personale 
skal tages i ed af 0vrigheden, og han bemyndiges 
til at lade små armerede skibe patruljere på ban
kerne og visitere alle forda:gtige fart0jer; va:grer de 
sig ved visitation skal de tvinges dertil med skarpe 
skud. I l0bet af 1700-t udstedes der yderligere fem 
kgl. forordninger rettet mod 0sterstyveriet. 

1837 berettes: »0stersbankerne tilh0rer vor aller
nådigste konge, men de bliver usselt bortforpagte
de, thi ellers kunne de ska:nke landet betydelige 
fordele. Forpagtningsafgiften erla:gges nemlig slet, 
og yderligere slette er de 0sters som kontrahenter
ne ifolge forpagtningsafgiften skulle Ievere til kon
gens k0kken. Mig tykkes derfor, at regeringen 
burde henvende opma:rksomheden på dykkere til 

Rek/ame for osters udsendt af Limf}ordsosters-Kompag
niet, Nykobing Mors. 
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På onsdag 
åbner 

0sterssresonen ! 

dette fiskeri, og visselig, man ville vinde betyde
ligt« (11 ), sml. nedenfor. 

Som na:vnt prnvede man allerede i 1700-t uden 
held at etablere kunstig 0stersavl i Isefjorden og 
andre steder. Tilsvarende fors0g, der alle mislyk
kedes, gjordes 1862 i Hobro fjord, året efter i 
Vejle fjord, 1866 i Guldborgsund, siden ved Kor
s0r Nor, i Århusbugten , Isefjorden, samt 1884 i 
Årnsund. En lov bemyndigede finansministeriet 
til at give »bevilling til at anstille förs0g med 
0stersfiskeri samt förplantning på sådanne steder i 
det danske s0territorium, hvor 0stersfiskeri ikke 
hidtil har va:ret drevet« ( 12). 
Fangsten i Ålba:kbugten blev eksporteret over 
Frederikshavn, som i 1700-t hed Fladstrand, 
hvorfor de solgtes som j[adstrands0sters. Disse 
0sters er »af smag og st0rrelse så sk0nne som no
getsteds kan fas ... både de st0rste og tillige ret 
gode og saftige«. I bugten sla:ber fire skrabere efter 
en båd, og »når en snes både sejler ud kan de i en 
hast, om vind og vejr fojer sig, opskrabe 
20.-40.000 0sters. Men da denne 0stersbanke al
drig har hvile, og idelig både sommer og vinter 
også i de utilladte måneder på en slet og uordent
lig måde misbruges, endog af langt fra boende 
b0nder og andre uvedkommende, er den allerede 
meget ruineret og vil ventelig snart blive 0delagt 
såfremt den ikke sa:ttes under tilb0rlig inspektion , 
at ikke noget skrabes i 2 å 3 år« (1768-69 ; 13). 
»Af alle 0stersbanker, som findes her i riget, siges 
ingen at va:re så fordelagtig som de, der ligger ud 
for Skagen og stra:kker sig fra Fladstrand helt for
bi revet, og ingen 0sters så velsmagende som de, 
der falder på na:vnte strng, hvilket også uden tvivl 
vil finde alle deres bifald, som har smagt Skagen 
0sters, skrabede i rette tid og derpå velbehandle
de«(1787 ; 14). 
Det fremgår af Hj0rring amts beskrivelse 1828, at 
den ärlige förpagtningsafgift for 0stersfiskeriet i 
Ålba:kbugten er 19 5 rigsdaler og 30 tdr. å 600 stk . 
til det kongelige k0kken. Der må ikke skrabes 
0sters i tiden I . maj - I . september. I fiskeriet del
tager 19 både fra Ålba:k og 4 fra Skagen, hver bru
ger seks skrabere, den sa:dvanlige dagsfangst pr. 
båd er 300, men da de 19 Ålba:kbåde en nat i for
året 1827 förblev på bankerne fik de 2.000 0sters. 
Der blev 1826 udfort 314 tdr. (I 5). De fladstrand
ske banker gav til tider over 200.000 0sters i årligt 
udbytte. Endnu 1859 förekommer der ved Skagen 
»så mange 0sters, at hver fiskerbåd faret par snese 
med flyndergarn« (16). 

Havets gennembrud af Aggertangen den 3. fe
bruar 1825 bevirkede en na:sten total a:ndring af 



Limfjordens fauna. Fjordens vestlige del blev i 10-
bet af få år et af vore mest salte farvande, hele be
standen af fersk- og brakvandsfisk forsvandt, d0de 
gedder, helt, aborrer o.s. v. drev i lressevis op på 
bredderne. F0r 1825 levede sandorm kun til L0g
st0r, nu blev den almindelig i hele fjorden, og 
1830-31 begyndte hummer fra Nords0en at vise 
sig. 

De f0rste nutidige limfjords0sters skal vrere iagtta
get i begyndelsen af I 840'erne. 1850 fiskede bro
lregger Kristian Hede med en selvopfundet rive et 
mindre kvantum 0sters og solgte dem i Lemvig; 
samme år hentede agent Steenberg (Nyk0bing 
Mors) en lille fustage 0sters i Sallingsund og 
sendte dem til K0benhavn (17). 
0stersen var hurtigt ret udbredt i Nissum Bred
ning, Ven0 bugt og Sallingsund, 1852-53 kunne 
<ler fiskes ca. 30.000 0sters. Februar 1852 gik 
drenge omkring i Nyk0bing og solgte 0sters for tre 
skilling pr. pot, og i marts skrabede fiskere 0sters 
med store jernriver; fangsten sendtes til K0ben
havn, Viborg, Ålborg og andre byer, et Nyk0bing
blad skrev, at der i marts var fanget så mange 
0sters, at de kunne forsyne hele Jylland (18). 
Yngel kan vrere drevet ind vestfra, men det er 
overvejende sandsynligt, at den ny bestand skyld
tes den initiativrige amtmand Faye i Thisted, som 
en snes år forinden udsatte 0sters ved Helligs0 i 
Nissum Bredning ( 19). 
Der var imidlertid tale om ulovligt fiskeri. Rente
kammeret (finansministeriet) i K0benhavn havde 
1851 sendt fiskeribiologen H. Krnyer til Limfjor
den for at unders0ge sagen, og samme år forb0d 
regeringen alt privat 0stersfiskeri i fjorden under 
henvisning til, at Frederik II's förordning af 1587 
ikke var blevet ophrevet og fangsten derfor stadig 
måtte betragtes som et kronregale. Staten havde 
1849 overtaget administrationen af det. 
Det blev kort efter af staten bortforpagtet for tre 
år til agent Steenberg, kammerråd Lykke i Thi
sted og justitsråd Claudi i Lemvig imod ca. 400 
rigsdaler i årlig afgift. Kontrakten blev fornyet 
1854, og 1857-61 havde Steenberg forpagtningen 
alene. 
1861 kom den for de nreste ti år til auktion, og 
fjorden deltes op i fem afdelinger som tilrådet af 
professor, etatsråd D. F. Eschricht, <ler på regerin
gens regning studerede 0stersavlen i en åben 
fransk havbugt og siden företog unders0gelser i 
Limfjorden. I sin indberetning anslog han , at ud
byttet 1860 var 150.000 0sters, og på det grundlag 
blev fiskeriet tilbudt i forpagtning for ca. 900 rgd. 
årligt. 
Bestanden var i en rrekke milde somre vokset me-

Politisk satire af tegneren Anton Hansen over visse 
kredses overj/od under verdenskrisen i !930 'erne. 

get strerkt, og de nye forpagtere fik et hurtigt sti
gende udbytte: 
1865-66 1.147.350 0sters 
1868-69 3.868.500 0sters 
1869-70 4.620.967 0sters 
1870-71 5.343.2480sters 
1871-72 7.519.030 0sters 
De godt 7 .5 millioner i sresonen I 871-72 er det 
h0jeste udbytte nogensinde i Limfjordens 0sters
fiskeri. 
Ved forpagtningsperiodens udl0b 1871 tilb0d de 
hidtidige forpagtere 30.000 rgd. i årlig afgift, men 
Det danske Fiskehandelsselskab b0d 42.000 rgd. 
og fik af ministeriet overdraget forpagtningen i 
fem år. Produktionen lå et par år på omkring syv 
mill., men faldt 1874-75 til 5.5 mill., <lerefter 
gradvis endnu lavere. I l0bet af de fem år skrabede 
Fiskehandelsselskabet mellem 32 og 35 millioner 
0sters og tjente store penge. 
Men efter at Handelsbanken i K0benhavn 1876 
havde fäet forpagtningen mod en årlig afgift på 
240.000 kroner blev det en dårlig forretning. Alle
rede den f0rste sreson dalede udbyttet til 3.5 mill. , 
1879-80 lå det nede på 2.8 mill. Handelsbanken 
forlrengede kontrakten for endnu fem år, og 
1880-81 fiskede man kun 1.5 mill., de to sidste år 
var udbyttet omkring en million. 
Det skyldtes dels en lrengere periode med ugun-
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