
stigt vejrlig for muslingens formering, og dels 
rovdrift på bestanden. Cirka hundrede sejlbåde 
med skrabere havde året rundt hentet 0sters op fra 
fjordbunden. 1885 vedtog rigsdagen en totalfred
ning indtil 1890, hvorefter 0stersfiskeriet blev 
bortforpagtet i fem år til apoteker Teilmann Fris 
(Nyk0bing M .) og nordmanden H. H. Tonning. 
Kontraktens § 4 l0d: »I Limfjorden er al skrab
ning af 0sters ubetinget forbudt, disse må kun op
tages ved dykkere eller ved anvendelse af brile« 
(langskaftet ketcher med fiskenetpose). Der måtte 
ikke tages 0sters så små, at de kunne passere gen
nem en cirkel med indvendig 3 tommer i tvrermål 
(siden sat ned til 2.5 tommer). 
Det forste år blev fisket 586 .648 og det sidste 
890.572 salgbare 0sters. Efter århundredskiftet 
steg udbyttetjrevnt til 1.366.472 i 1906-07. 
Forpagtningen overtoges i 19 I O af Limfjords-
0sters-Kompagniet, som ved overtagelsen erklre
rede, at det påtog sig årligt at fiske og srelge to-tre 
gange flere 0sters end der hidtil var blevet fisket 
og solgt fra Limfjorden. Biologisk Station havde 
umiddelbart forinden unders0gt bankeme og 
konstateret, at de ikke blot kunne tåle, men endog 
trrengte til en mere effektiv og rationel drift. 
Den ny driftsform viste sig at give gode resultater. 
Det forste år blev skrabet 3.270.000 0sters og bri
let I 00.000, ligesom der 1912-13 blev skrabet 
4.286.000. I den femårige koncessionsperiode (til 
1915) optoges 18. 7 millioner med skrabning, 
755.000 med dykker og 140.000 med briling, ialt 
godt 19.6 mil!. Der udlagdes 7.772.000 0sters, 
hvoraf de 1.227 .000 blev fisket. Sresonen 19 I 5-16 
kulminerede udbyttet for anden gang med over 
5.5 mil!. 
Siden gik bestanden igen tilbage, 1922-23 var ud
byttet 2.5 mil!., mellem 1930 og 1940 årligt 0.3 -
4 mil!. stk., og i begyndelsen af 40'eme lå det helt 
nede på 50.-100.000 (20). 0stersen lever i Lim
fjorden på grrensen af dens eksistensmuligheder, 
og der er n0je overensstemmelse mellem sommer
temperatur og udbytte af fiskeriet. I perioder med 
kolde somre og strenge vintre sker der praktisk ta
get ingen förnyelse af bestanden, det var f.eks . til
freldet i l 880'eme og 1920-38, mens en rrekke 
varme somre i slutningen af l 860'eme og 1910-14 
betingede et drastisk opsving i udbyttet. 
Kompagniet indså, at 0stersfiskeriet ikke på lren
gere sigt kunne baseres på den naturlige tilvrekst, 
og 1925-27 blev dette drevet udelukkende med 
kunstigt anlagte banker og udsat hollandsk, fransk 
og norsk yngel. Selv om bestanden til tider vokse
de påny er produktionen lige siden blevet stabili
seret med udplantning af l-3årig (som regel k0ns
moden) 0sters fra udlandet. Således k0bte kom-
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pagniet 1959 fire millioner i Norge og tre mil!. i 
Holland, 1980 40 ton i Frankrig. 
Sager vedrnrende det kongelige regale overfortes 
juni 1950 fra landbrugs- til fiskeriministeriet. 
Limfjords0sters-Kompagniets forpagtningskon 
trakt med staten udl0b pr. I. april 1984, den om
fattede desuden vadehavet, nogle grunde ved 
Lres0 og Ålbrekbugten. Den vestlige del af Lim
fjorden er det eneste danske farvand , hvor der 
endnu fiskes 0sters. 
Virksomheden ved Nyk0bing Mors behandler 
dagligt ca. 200 t friske muslinger, 90 procent af 
dens hel- og halvkonserves eksporteres til mere 
end 100 !ande; i sresonen fra midten af september 
til april forsynes det hjemlige marked med ca. 
200.000 0sters, en fustage af sresonens forste 
0sters sendes til det kgl. hof. 
0sters spises rå eller let kogt og krydres med ci
tronsaft; ford0jelsen fremmes når dertil drikkes 
varm sukkers0det mrelk ( 1825; 21 ). 
Kombinationen af frisk saltvand fra Nords0en og 
rigelig förekomst af grnnalger giver Limfjordens 
0sters gode livs- og vrekstbetingelser, og de får den 
specielle »Limfjordssmag«, som har gjort disse 
0sters kendt og efterspurgt verden over. 

PR.OSA 
»Den danske 0sters har et godt renomme. Meget 
taler for, at det er den st0rste i hele verden. Hol
lrendemes natifs, franskmrendenes marennes og 
amerikanemes blue-points - alle er de svreklinge 
at se til ved siden af den store, brede, rolige 
danske 0sters. Men bliver vore 0sters således let 
de forste i henseende til st0rrelsen, hersker der no
gen tvivl om kvaliteten . Folk som har rejst meget 
og derved fäet et europa:isk syn på tingene erkla:
rer vore 0sters for grove i k0det og ufine i smagen. 
De er alt for store, siger de. Man kan kun spise 
h0jst et dusin af dem, så er man ganske mret. Men 
det er ikke meningen. Af de små udenlandske 
0sters sluger man med den st0rste lethed to-tre 
dusin. Og bagefter kan man slet ikke ma:rke, at 
man har spist noget. Det er netop det fine ved det 
og det en gourmand sretter mest pris på. 
Hvorfor spiser de fleste mennesker 0sters? Hvor
for påtager de sig al den ulejlighed, som denne ny
delse pålregger en, ulejligheden med at save dyret 
l0st fra skallen, dryppe det over med citron og 
sluge det med fare for, at det skal vise sig at va:re 
fordrervet? For ikke at tale om ens fingre, der bli
ver klrebrige og vremmelige af at rnre ved de 
skarpe skaller. Hvorfor gider folk have alt <let be
svrer? Fordi 0sters smager dem? Ikke en afti kan i 
virkeligheden !ide 0sters. De fleste er enten kede 
af dem eller har aldrig brudt sig om dem. Men der 



f0lger med 0sters denne uforklarlige f0lelse af fest. 
Åbnes en middag med, at store fade breres ind, på 
hvilke !ange sirligt ordnede rrekker 0sters stimer 
en im0de, ja så retter gresterne sig uvilkårligt i sto
lene, drager et lettere suk og f0ler, at nu skal der 
vrere fest. 
Det er ikke fordi de smager srerlig godt, men det er 
fordi man nu engang er blevet vant til at betragte 
dem som det store symbol på livsglrede. Og nu er 
det jo så nem en ret. Trenk, hvor bekvemt for en 
husmoder, der blot beh0ver at sende bud til en 
fiskehandler, så kommer der en mand med dem 
og lukker dem op! Eller når man sidder på en re
staurant og ikke aner, hvad man skal tage, og ens 
blik håbl0st glider ned ad den !ange spiseseddel, 
så er det rart at kunne afg0re sagen blot ved at 
bede om nogle 0sters. Det ligger lige for og falder 
fra vor f0rste ungdom så nemt på tungen, 0sters er 
nu engang så godt indarbejdet i vor nationale be
vidsthed, og vi lader os ikke afskrrekke fra at spise 
dem, selv om vi i grunden ikke bryder os om dem, 

ja selv om de et enkelt år som i år har vreret srerlig 
slatne og sl0je« ( 1903; 22). 
»En 0sters betragtes aldrig med ligegyldighed. En
ten kan man !ide dem over al måde, eller også for
agter og vremmes man over dem. Mrerkeligt nok 
er det sjreldent nogen forarges over, at 0stersen 
spises levende. Det er vist det eneste dyr, menne
sket behandler på den måde. 
For 0sters-spisere er fortreringen af 0sters altid en 
fest. Man nrermer sig en 0sters med en helt anden 
rerb0dighed end en frikadelle. Nogle foretrrekker 
at spise 0sters direkte fra 0stersdepotets marmor
disk. De lister ind i butikken, kigger sky til vin
duet og går så i lag med seks, tolv eller atten. De 
lister ud igen som bedre mennesker, men med lidt 
dårlig samvittighed. Den slags 0sters-spisere har 
det omtrent som drengen, der bruger sine spare
penge til negerkys. Herligt er det, men ikke helt 
rigtigt. 
Så er der dem, der skal have hvid dug på bordet og 
en stor serviet om halsen , citrondråber på 0sters-

0sters ankommer ti/ Limfjordsesters-Kompagniets depot på Gamme/strand. Kg/. hof-jiskehandler Oscar Friede
ricksen, der ses som nr. 2 fra vens tre i forgrunden, overvåger lever ingen. Foto af Holger Damgaard, J 9 J 5. 
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Den pulveriserede skal af esters brugtes som po/ermid
del. Gamme/ l)ener pudser s0/vteje1 på ovenstående 
ma/eri af Carl Blochfra 1877. 

en og et glas m0rk porter i hånden. Fortreringen 
minder om en andagt. Nogle få foretrrekker dem i 
den dybe venstreskal fordi de vit have »saften«, 
lidt af Limfjordens vand, med. De rigtig store 
0sters-elskere åbner selv skallerne under kokkens 
opsigt i k0kkenet« (23). 

LITTERATUR: (I) 701b 9; (2) 472 30-74; 936b 
220; 466 144-58; 700 206-11 ; 434 3,394; (3) 687 
1837,62; (4) 347 447; (5) 474 11 ,669; (6) 869 5,64f; 
(7) 693b 1,661 sml. 4 , 1768,712; (8) 693b 7,108f; 
(9) Opfindelsernes Bog 4, 1879,483; (10) 61 160; 
(11) 687 1837,63 ; (12) 886 1940, 171-94; (13) 693b 
4,32 og 5.l,225f; (14) 651 170; (15) 94 302f; (16) 
805b 9; (17) 341 1925, 166-78,243-55; (18) 260 
1907-08, 142ff; (19) 603 1957,7-9; (20) 164 1964, 
44f; (21) 638 2,694; (22) 385 44,342; (23) 949 12/9 
1957; 0stersfortrering i skremtesagn: 46411 , I 42f. 

ANDEN ANVENDELSE 

Pulveriserede 0stersskaller er et kalkfoder til 
fjerkrre og svin (18071T; I), en muddermaskine 
gravede dem til det brug op fra bunden af Roskil
de fjord. Skallerne er anvendelige som g0dning, til 
garvning og farvning (1837; 2); kalk af dem blan
det med linolie giver et godt kit (3); gl0det, pulve-
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riseret og opslremmet benyttes de undertiden som 
polermiddel for metaller (4). 
Anf0rt i farmakopeen 1772, pulveriseret anven
des de medicinsk som absorptionsmiddel (2); de 
kan indtages mod for megen mavesyre (sure op
st0d) (5), i kulvand for feber (6) og er givet kalve 
mod diarre (7). 

LITTERATUR: (I) Handels- og Varelexikon 3, 
1807,320; 565 2,659; (2) 472 29; (3) 472 29; 687 
1838, 167; (4) 756 20,901; (5) 687 1838, 167; 949 
17 /9 1957; (6) 464p 74; (7) 74 268. 

TALEMÅDER 

Hun er ligesom madame Nickelby, der mente 
muslinger, men sagde 0sters (1879; I). 
Et barn kan vrere d0v (= stokd0v) som en 0sters (o. 
1800); vrere indesluttet som en 0sters, klappe i 
som en 0sters, vrere dum som en 0sters ( 1731 fl); 
slang for opharket slimklat; skreldsord isrer for 
dum person; 0stersfarvet = lyst gråligrnd med 
svagt gulligt skrer (2). 

LITTERATUR: (I) 561 2,21; (2) 659 27,1734-36; 
170 1905, 17; 23 185. 

PROSA OG POESI 

En 0sters går populrert for standard på fravrerende 
intelligens, og virkelig, den har låset for sig med 
tykke d0re af kalk Johannes V. Jensen (I). 
Nymånen [stod) i tungtblå luft som en askegrå 
0sters, der gaber med gyldent gab Johannes J0r
gensen (2). 
Så ligger i dybet, når tordenen knalder, · den sa
lige 0sters i tryggeste skaller • og f0ler ej fare P. M. 
Trojel (I 743-93). En 0sters har ikke til verden fi
dus, • den ved, man kan rede den ud af sit hus H. 
C. Andersen, ABC-Bogen ( I 858). 
Thorkil Barfod, En 0sters (3); Martin Knudsen, 
0stersen (4); J. A. Dyssel's samtale med en 0sters 
(5). 

LITTERATUR: (I) 40/p 47; (2) 432b 3f; (3) 35/ 
58f; (4)456 11-14; (5) 188 40-52. 

Blreksprutter, Cephalopoda 

Hovedet sidder på en kort og tyk eller (de tiarme
de blreksprutter) slank og torpedoformet krop. 
Munden har et par nreblignende trender. Som 
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