
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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surt efter at have faet lidt salt, er de rngede meget 
t0rre koges de« ( 1802; 6). 
181 8 blev i 0 sterild fjord fanget 51.220, 1821 
over 82.000 og i T0mmerby fjord endog 108.460; 
»heltb0nderne« k0rte med fangsten helt ned til 
Kolding. Men andre å r svigtede fiskeriet nresten 
helt. for Aggertangens gennembrud 1825 stod 
heltstimerne i den vestlige Limfjord så tret, at man 
kunne skovle fiskene op i båden, men a llerede 
1832 blev ved T0mmerby kun fanget en snes (7). 
Ved Frijsenvold fiskegård (s. 215) kunne for 1884 
årligt fanges 3.-4.000 (8). 
Helten og srerlig den store og velsmagende fra 
Limfjorden var i Jylland en h0jt vrerdsat fisk, den 
man helst serverede for si ne grester; saltet og r0get 
Limfjords-helt blev i 1800-t sendt videnom (7). 
Når en gårdejer sendte sin s0n til Holstebro for at 
g0re juleindk0b blev det ham meget pålagt al 
k0be helt fra Nissum fjord, som ikke måtte 
mangle på bordet en juleaften (9). R0get helt er 
ringk0bingensernes livret. »Krejlerne, der går fra 
d0r til d0r med sin bismervregt og en kurv helt på 
armen, er sikker på at blive modtaget med begej
string« (o. 1940; I 0). 
Helt fiskes kun i jyske fjorde, og udbyttet har altid 
vreret meget svingende. 189 5-19 I 0 lå det i Ring
k0bing-Stadil fjord mellem 21 og 62 I, gennem
snittet var 42 tog 1936-40 godt 2 1 t. Der fiskes nu 
årligt 30-50 t, som eksporteres. 

LITTERATUR: ( I) 869 5,59; (2) 107 upag.; (3) 
464/5,32; 557 341 (1894); (4) 693b 5,526; (5) 936 

40; (Sa) 761 1, 1866-67,390; (6) 418 382; (7) 557 
137-39; (8) 662 2, 179f; 218 2,226; (9) 64 2 1; (10) 
319 146. 
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Smelt, Osmerus eperlanus 

Meget slank og nresten gennemsigtig ca . 30 cm 
lang laksefisk i vadehavet, mange brakvandsfjor
de, s0er og åer; alm. ved 0sters0ens kyster. 
- Danmarks Dyreverden 4, 93f. 

Smelt, reldre nydansk d.s. , oldengelsk smelt, 
smylt; ordet er måske beslregtet med oldnord. 
smelt 'emalje' (fiskens perlemorsglans}, det h0rer 
dog snarere til verbet smelte i betydningen bl0d
g0re og skyldes da fiskens bl0de hud ( I). Som per
sontilnavn Smrelt, Smelth 1400-t (2). 
Stint(e), reldre nydansk stintre, gammeldansk 
stinth; Jylland (3) af uvis oprindelse, ved Flynder 
s0 kun brugt om mindre eksemplarer (4); som 
persontilnavn Stinthre 1300-t (2). 
Silling, silding Jylland (5), de blanke l0stsiddende 
skrel minder om si Idens; hork V Jylland (6), 
grundtning Karup å (7), maltfisk o. 1850ff, Jyl
land (8), maltstint (9) jf. agurkjisk Holbrek ( I 0), 
k0det har en ejendommelig ram lugt som malt el
ler en skrrellet gr0n agurk. 

LITTERATUR: (I) 659 20,8 18; 626 358; (2) 363 

2.2, I 0 17; (3) 659 2 1, 1438; 57 l 461 (Ribe a.); 472b 
3,4; 662 3,1 48 ; 864 4, 1870,100 (Viborgegnen); (4) 
604 3.rk. 12 , 1879-80,78; (5) 928 2, 163 (Gudenå); 
662 3,143 (Gudenå); 154 518 (Silkeborgegnen); 
830 266 (Skanderborg s0); (6) 296/ 129; (7) 937p 
137; (8) 472b 3,4 (Nymindegab); 756 15,268; (9) 
218 2,218; (10) 388. 

FISKERI OG KONSU M 

Smelt fanges i massevis i Limfjorden og spises 
stegt, men »siges at vrere ufordragelig for laksen, 
så det er et vist tegn, at laksen l0ber bort fra fjor
den når smelten indfinder sig« (o. 1770; I); fisker
ne i Randers fjord mener, at den med sin ildelugt 
fordriver laksene ( 1821; 2). 
Smelten må på grund af dens ubehagelige lugt reg
nes til de ringere fiskearter, men anses dog af 
mange i Thy for en stor delikatesse og spises fersk 
kogt, stegt eller r0get (3), man havde en talemåde 
om flresk: så fedt som en smelt (4), ved Limfjorden 
blev den også vindt0rret, men så lille var fisken , al 
der skulle hundrede til at bevrerte to personer (5). 
Det er »en h0jst delikat fisk«, som ved midsom
mertid kommer op i brekken for at lege og da kan 

Fiskestativ med hell hangt op til torring. Den regnes sta
dig for en velsmagende spise. Fotografi fra Ny Skogen, 
1933. Dansk Fo/kemuseum, Brede. 
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