Dåse med dansk »kaviar« fra Limj}ords0sters-Kompagniet. Den danske kaviar må ikke forveks/es med den
russiske af swrens rogn. Herhjemme har LimfjordsfJSters-Kompagniet haft mcces med et erstatningsprodukt, 11em/ig stenbiderrogn.

de 200-300 pund; den syede man ind i !reder og
sendte til en fiskehandler i Hamborg (8).
St0ren blev jrevnlig fanget i jyske åer. Den 25. august 1879 kl. fire om morgenen opdagede en karl,
at et forfrerdelig stort dyr var kommet op i åen
gennem hans eng, og gik l0s på det. Han jog en
fork i dets ryg, så flejnerne b0jede, huden var helt
benet, og »sp0rgelset slog nogle vreldige slag, men
til sidst kreperede det af blodtabet, og man fik det
slrebt i land. Aldrig havde de Arnborgfolk, der
stremmede til i store skarer, ja folk kom langvejs
fra, set et sådant ·uhyre, og ingen vidste, hvad det
var for et dyr«. St0ren vejede 352 pund, hovedet
alene 34 pund, og den var 3 1/i alen lang (godt to
meter) (9).
Også i Odense å indfandt der sig af og til en st0r;
ved Åsum bro tog h0stfolk den med forke og river
( I0). 0. 1945 kunne langs den jyske vestkyst årligt
fanges et hundrede med vod og garn; nu er st0rer,
en sjrelden grest i vore farvande.
telse; af fisken kogte man tran og lim. Efter Jyske
Lov 1241 var st0ren kongens ejendom, og ikke
st0rrelsen men tre andre egenskaber gjorde den til
en kostbar fisk , el regale (sml. 0sters s. 172ft): det
velsmagende k0d, rognen og sv0mmeblreren
(husblas). Sjrellandske Lov fra 1200-t tilskriver
finderen en vis part af store ilanddrevne fisk
»undtagen st0r, den h0rer til kongens gård, thi
man kalder den g0rsums fisk«, d.v.s. den anses for
en kostbarhed (I).
St0r fanges undertiden, men den tilh0rer kongen
(1679; 2); der blev ved Nibe fanget to eksemplarer, hver på 5 alen (3 m), »som holdes for en
kongelig ret« (1743; 3); 1763 omtales st0ren som
en ret på de riges bord (4).
0. 1850 kom der undertiden st0r på K0benhavns
fisketorv, men den var vanskelig at srelge, i provinsen blev en lejlighedsvis fangst vel kun brugt
som svinefoder (5); »her findes store stimer af
st0rfisk, som passerer [Danmark) mellem Elben
og 0sters0en, men der g0res aldrig jagt på dem«
(1882; 6).
»De gamle har vreret af den mening, at der når
disse fisk lod sig ti !syne eller fange ville folge noget vigtigt og eftertrenkeligt derpå« ( 1649; 7).
Det var altid en begivenhed, når man fangede en
st0r, og det hrendte ikke så sjreldent. Ved Nymindegab gik en 4-5 alen (2.5-3 m) lang st0r i sildevoddet, og i Vesterhavet blev fanget en, som veje-

LITTERATUR: (I) 339 7.rk. 6, 1906, 115-20; (2)
900 43; (3) 557 137; (4) 693b 1,647; (5) 472b 3,
776; (6) L. 80th, Danmark l,X; 356 25; (7) 356
25; (8) 453b 14f; (9) 296e 3,175; (10) 255
7,1934,8.

Sild, C/upea harengus
Den alm. sild har blågren ryg og s0lvskinnende sider og bug, siderne med et redligt skrer, på fede levende sild er ryggen gr0nlig, på magre nresten blå.
Silden optrådte tidligere i vreldige stimer i det
nordlige Atlanterhav og omkring Danmark, fra
midten af 1960'erne har overfiskning n0dvendiggjort perioder med fangstforbud.
- Danmarks Dyreverden 4, 60-65.
Sild, gammeldansk d.s., også oldnordisk; navn
med usikker oprindelse, måske beslregtet med
svensk, norsk og oldnord. sil for tobis, heltling
o.a. fisk.
Som persontilnavn Sild (eller opkaldt efter 0en
Sild), Flekkesild (afflrekkesyl?) 1500-t (I). Indgår
i stednavne: Sildekule 16481T bugt ved Gråsten,
Silderen 16501T s. f. Lres0, Spegesilden 18261T
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Yngel: ejensild o. 18501T jyske 0stkyst (15) på
grund af dens store 0jne; glassild og pibesild
Vendsyssel (16), noget st0rre: silling Hov 0Jylland o. 1850 ( 17).
Den s0lvglinsende sv0mmeblrere: sunden Jylland
( 18) vist fra norsk, sildemanden SSlesvig (Fjolde),
0Jylland (19), sildestrengen og ko/den Jylland
(20), selvmaven o. 1840 og selvtråden JEr0 (8),
samvittigheden Åstrup Falster, men oftest kaldt
sildesjcelen (2 1).

Nibes byseg/ viser en fiske, i sin kag ved indgangen ti/
sildebundgarnet. Dansk Folkemuseum, Brede.

JEre, markstykkets form blev sammenlignet med
fisken; Sildepressergård 0Marie s. Bornho lm kan
skyldes, at tyendet levede nresten udelukkende af
sild jf. 0genavnet Sildepinen til et hus i R0 s.;
måske i Sildeballe l 796fTSams0 (2).
Sild i to adelige segt 1400-1500-t, i våbnet for
vrebner Detmar Hering 1300-t og den bomholmske uradelsslregt Bagge 1468-1612 (3); tre sild i
Langeland S0nderherreds og (Salling) N0rreherreds seg! 1600-t (4); de tre sild i N ibes by- og kommunevåben »til erindring om indbyggemes fornemste nreringsmiddel« (5) bruges fra 1729 i
byens seg!, men kan vrere reldre; Holmslands
kommunevåben fra 1949 har sild, torsk, r0dsprette og fiskerbåd.
Herring (heren) Vendsyssel o. 1880 (6) fra tysk eller engelsk.
Frer0eme: sild; Gr0nland: ammassassuak, angmagssagssuak.
Stor sild: stavangerhest o. 1750 (7), stor dårlig
sild: gråben VSkeminge (10); i Hombrek blev den
st0rste sild kaldt nu/, <lerefter tosild (halvsild) og
tresild (8); Hamborger gavtyv Dyreborg ved Fåborg (10).
Lille eller mager sild: rager slutningen 1700-t (9),
jager Norup NFyn (8); halvsild og jokker Kerteminde ( I0),jyde Kalundborg (8).
R0get sild: k nagsild o. l 700ff; S0nderjylland ( 11 ),
den knagede mellem trendeme når man spiste
den , Middelfarts knagsild var srerlig lrekre og blev
sendt til andre landsdele (12); bornholmer ( 13),
major(er) Kerteminde (8).
Vindt0rrede vårsild solgtes som ume jyder, jydesild I 769ff(l4).
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LITTERATUR: ( I) 363 2.2,274,953; (2) 156 1,87;
5,497; 10,289,357; 13,270; 277 1,80; (3) 849b 35;
2 l 36f; (4) 849b 4 7,58; (5) 693b 5, 1769,9; (6) 212c
1,596; (7) 76c 87; (8) 472b 2,39; 388; (9) 908 182;
693b 5.2, 1769,952 og 6, 1774,671 ; ( I 0) 388 (1938);
( 11 ) 212c tb. 268 (Als); 663 2.4,4; ( 12) 659 I0,
776f; (13) 659 2,1028; (14) 693b 5,1769,14; 659
9,934,936; (15) 472b 3, 141 (yvensi ld}; 212c tb.
366; (16) 202c 1,254; 3, 11 9; (17) 472b 3,141; (18)
903 6, 1848,933; 212c 3,654; (19) 212c 3,203; 794
7,96; 932 1949,40; 423; (20) 212c tb. 1,138; 761
3.rk. 1,53; (2 1) 659 18,1373 (180111); 19 ,45 (o.
187011); 212c 3,203f,2 l 5.
FISKERI

@resund og @sterseen; Skånemarkedet (I).
Der er ikke fundet rester af sild i stenalderens
k0kkenm0ddinger, man har åbenbart ikke kunnet
fange denne fisk med primitive kroge og harpuner, og nettene var for grovmaskede (2).
Fra o. 11 50 og fire århundreder frem til o. 1550
stod hvert efterår store sildestimer ned gennem
0resund. Knytlingesaga fort.eller om Knud 2. den
Hellige, at han i en strid med skåningeme truede
med et forbud mod deres sildefiskeri i Sundet, og
de faldt da til f0je. Omkring 1200 kunne fiskene
iflg. Saxo Grammaticus stå så tret nrer overfladen,
at »bådene stundom sidder fast og nreppe er til at
drive frem med åreme, så at de ikke beh0ver hverken gam eller krog men kan fange fisken med de
bare hrender« (3); en åre eller hellebard stukket
ned i et sådant sildebjerg (senere også kaldt sildeknude) blev stående oprejst (4).
Det danske fiskeri var helt domineret af sundsilden, som blev en af de vigtigste eksportvarer i
hansestredemes handel med Nord- og Mellemeuropa. Det var det forste store europreiske sildefiskeri og bidrog som national0konomisk faktor
vresentligt til Danmarks status som stormagt under Valdemareme. Silden var meget efterspurgt
bl.a. på grund af de mange katolske fastetider,
som strengt overho ldtes. Det var måske en forbedret saltningsteknik, som i 1100-t afl0ste den
hidtil grengse t0rring, der gjorde det muligt at

En god konservering affisken og en yndet spise er de regede si/d, her fra Bornholm, hvor tofiskekoner ophamger sildene parvis inden de kommer i r0govnen. Foto: Det kg/. Bibliotek.

sende store mrengder fisk over lange afstande.
Så fantastisk fiskerigt som beskrevet af Saxo har
0resundet dog nreppe vreret. Beregninger ud fra
toldregnskaberne viser, at <ler årlig blev fanget
50.-60.000 t0nder sild eller ikke vresentligt flere
end de ca. 10 millioner kg fisket i samme område
(fra Hven til Bornholm) et godt sildeår i 1900-t.
Fangstudbyttet må sam menholdes med, at befolkningstretheden i Danmark (og Tyskland, hvor det
meste af fangsten blev afsat) dengang kun var cir-

To fiskere sulr på isen med pigsko og drager vod. Trttsnitfra O/aus Magnus: Historia de gentibus, I 555.
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ka en fjerdedel af nutidens. En tysk forfatter skriver i 1200-t, at »de danske har overflod og rigdom
formedelst det ärlige fiskeri ved Skåne, hvorhen
alle omboende folks k0bmrend kommer og giver
guld, s0lv og andre kostbarheder for de sild, som
Gud giver danskeme for intet«.
Hälsingborg, Kalundborg, K0ge, Skelsk0r, Århus
o.a. k0bstreder havde fiske- eller sildelejer på Skånes kyst i tilknytning til de store Skånemarkeder:
På forstranden ved Skanör og Falsterbo (oprindelig Falsterbod) tå en lang rrekke boder tilh0rende
hanseateme, en dansk-skånsk k0bstads borgere eller fiskende b0nder på Jungshoved, M0n og Falster (fiskeriet var i middelalderen ikke et egentligt
erhverv). Enhver kunne frit opfore en bod imod at
betale kronen en afgift af fiskeriet. Den reldste af
disse afgifter, bådesilden, na:vnes förste gang o.
1370 og var i 1300-1400-t en t0nde sild pr. fiskerskude; det folgende århundrede blev den nedsat til
1h td. og derefter afviklet bl.a. fordi fiskeme i det
0stdanske område også skulle betale åresild: 4 ol =
320 friskfangede sild for hver åre på båden.
Erik af Pommems privilegium for K0benhavn
na:vner » Vore markeder og fiskelejer såsom Skan0r, Falsterbo, Malm0 og Drager«. Der blev handlet med sild også ved Br0ndeh0je på M0n og Albuen på Lolland, o. 1500 var <ler 11 sildefiskelejer
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på M0n, men de fleste her og andre steder havde
kun lokal betydning.
Man fiskede nresten udelukkende med driv- og
srettegarn. Drivgarnet synes brugt til sundfiskeriet
allerede i 1200-t og var med en line fastgjort til
båden, begge drev med str0mmen, mens srettegarnet blev holdt på plads med en sten forneden og
en fl yder foroven; det måtte ikke stå mindre end
12 favne fra kysten. Der er fundet talrige af disse
sten, hvor fiskelejerne lå, mange har naturdannet
hul til fastg0ringen.
Sildefiskeriet var udprreget sresonbetinget og fiskelejerne derfor kun beboet i fangstperioden. Så
mange str0mmede dertil fra store geografiske områder, at der sine steder i landet kunne blive nresten folketomt. De såkaldte Lollandske Vilkår
1446 forbyder tjenestedrengene »at fare fra bonden han tjener til fiskeri«, g0r han det skal de
medf0rte redskaber konfiskeres og han id0mmes 3
mark i b0de til kongen og 3 mark til husbonden.
Christian Il (I 513-23) forbyder »peblinge og
degne, som går til skole, og håndvrerkere i k0bstreder at fare til fiskeri i h0sten«.
1494 var alene i Falsterbo 167 koner beskreftiget
med at gal/e fangsten (fjerne greller og indvolde);
det foregik i 174 »styrterum«, de 109 ejedes aftyMiddelalder/ig kogge på hvilken den nedsaltede sild
eksporteredes til hansesuederne i Nordtysk/and. Kalkmaleri i Hejby kirke, Ho/bak. Foto: Nationalmuseet.

Randtegning af et sildegarn i Helsingers tingbog I 569.
Flod Joroven og btmdsten forneden ses tyde/igt. Dansk
Folkemuseum, Brede.

skere. Det var strengt forbudt at salte fisk om bord
eller på stranden. Af sildeatTaldet kaldt grum
kogte grumkarlene tran på en srerlig lokalitet; de
sk ulle ligesom ejerne af styrterummene betale en
afgift til kongen.
Samtidig med sundfiskeriet blev der fanget store
mrengder sild andre steder. Kort f0r 1550 oplyses,
at en trediedel af den danske flåde overvåger sildefiskeriet ved Ri.igen. Fra begyndelsen af 1400-t
optrådte store sildestimer ved Helgoland, og 0en
fik et betydeligt sresonfiskeri med deltagelse af
borgere fra bl.a. Ribe og Varde samt b0nder på
hele kyststrrekningen fra Ejderstadt til Ringk0bing
fjord . Fangsten solgtes til tyske k0bmrend. 1530
kunne et par tusinde på Helgoland leve af sildefangsten , men efter at nogle overmodige fiskere
havde pisket en sild med et ris mindskedes bestanden så hurtigt, at fangsten 24 år senere nreppe
kunne ernrere hundrede personer (5), sml. s. 211.
Skanör og Falsterbo lå på en halv0 s.f. Malmö,
her m0dtes i efterårsmånederne k0bmrend fra
0sters0området, fra Nederlandene, England og
Rusland med fiskerne for at srelge salt og k0be
sild. Der omsattes å rligt flere hundrede tusinde
t0nder fisk. Danmark havde hidtil ikke haft et
marked af st0rre omfang for si Iden. Initiati vtagerne til det store ärlige Skånemarked var driftige
k0bmrend i tyske byer ved 0sters0en og navnlig i
Li.ibeck, der hentede salt fra store lejer på Li.ine-
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borg Hede, aftog en meget stor part af de frerdigbehandlede fisk og selv fremstillede en kvalitetsvare kendt og efterspurgt i hele Nordeuropa. Eksempelvis udf0rte Liibeck 1369 salt for 69.000
mark, heraf for 36.000 til Skåne, og 1399 fortes
over 70.000 tdr. sild til Liibeck.
120 I lod Knud IV de lybske k0bmrend, som opholdt sig ved Skånemarkedet, frengsle og deres
skibe beslaglregge, men allerede to år efter kom
Liibeck under dansk styre og fik visse begunstigelser. 1393 opgav hansestrederne at sejle til Skåne,
og det resulterede i voldsomme prisstigninger på
sild i Europa. 1490 fik engelske k0bmrend adgang
til sundfiskeriet. Skånemarkedeme gav kongen og
landet store indtregter i form af told, afgifter og
skatter, de bet0d et 0konomisk-kulturelt opsving
også for det nrerliggende K0benhavn og andre
havnebyer.
Skånemarkedet havde sin blomstringstid i 1200-t
til midten af 1300-t, hvor Ålborg-silden begyndte
at komme på det nordeuropreiske marked. Det
var en vårsild, billig og samtidig af h0j kvalitet,
som sådan lettere at bringe i handelen om
sommeren end de skånske h0stsild. Dertil kom, at
det mod middelalderens slutning blev mere og
mere almindeligt at sej le nord om Skagen og laste
Ålborg-si Id, så at Skånemarkedet fra at vrere et intemationalt varestrevne nu blot blev et lokalt
sildemarked. Hanseaterne mistede deres forende
position i sildehandelen samtidig med at hollrenderne i 1400-t udviklede det fiskeri, der efterhånden fik et kolossalt omfang og i 1600-t skabte
Hollands velmagt. Men det afgerende knrek fik

0resundsfiskeriet tilsyneladende o. 1550-90 som
f0lge af perioder med meget stort udbytte af fiskeriet ved Bohuslän. Den sidste förbindelse mellem
hansestredeme og fiskeriet ved Skåne oph0rte
forst o. 1650.
Om sundfiskeriet hedder det 1527: vandet er så
fyldt med fisk fra bund til overflade, at de ikke
blot fanges med slrebenet, men kan 0ses med trreskovle direkte op i bådene (6). Men i nogle år
kunne sundsilden helt udeblive, dette hrendte
1402, 1425 og 1469, f0rste gang sagde man, at det
var Guds straf over folket for henrettelsen af en
mand, der udgav sig for at vrere dronning Margrethes s0n Oluf. 1538-39 og 1544-45 forsvandt silden igen fra 0resundskysten, og denne usikkerhed
bevirkede, at mange aftagere k0bte silden andetsteds. Endnu o. 1550 skal 7.515 både have deltaget i sundfiskeriet, men det svigtede stadig oftere,
og i en klage til Frederik Il mener fiskerne, at de
svrere kanoner i flådekrigen 1542-43 havde
skrremt silden bort. Resen fortreller, at man 1587
ved Norge fangede en sild, på hvilken stod at )rese
det latinske ord vincemini, »som de lrerde forklarede, at formedelst menneskenes synd og ondskab
måtte silden gå fra os til andre; altså forlod silden
på de tider fiskerlejerne i Sundet og på de skånske
kyster« (7), sml. s. 21 Of.

Lim.fjorden (8)
Saxo skriver o. 1200 om Limfjorden, at den vrimler med fisk, så »folk på egnen nok alle dage har
lige så meget af fjorden som af jorden«, og mere
end tre århundreder senere (1548) lovpriser en

Fiskere opsll!Uer sildegarn under
fiskeri ved Lll!se. Kobberstik i Lars
Hess Bing: Physisk og oeconomisk
Beskrivelse over @en Lll!so, I802.
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