
Sildeumde /ra midde/alderen /undet ved udgravninger i 
DragDr 1897. KDbenhavns Bymuseum. 

Danmarksbeskrivelse Limfjorden som »jydernes 
rige og evigt uudt0mmelige fiskevand«. 
Det er fra o. 1550 og helt frem til 1828, at fjor
dens sildefiskeri og -eksport far virkelig stor 0ko
nomisk betydning for området og landet. Der blev 
for det meste fanget vårsild (i modsa:tning til den 
skånske h0stsild), st0rsteparten i Limfjordens 0st
lige del de ca. ti uger om foråret (marts-maj), hvor 
silden vandrede fra Kattegat gennem indl0bet ved 
Hals til ynglesteder i Nibe Bredning, som fra mid
ten af 1400-t blev den vigtigste fangstplads. U n
dertiden s0gte silden også fra Hals til L0gst0r og 
ned til Mariager fjord. Fiskeriet i de seks efterårs
uger gav sild af den bedste kvalitet. 
I fjordens vestlige del levede ferskvandsfisk som 
aborre, gedde og helt, morsboeme måtte hente 
sild i Nibe. Der blev taget store ma:ngder sild ved 
Ålborg, Mov, Egens, Hals, 01and, Gj0l og i dybet 
ved L0gst0r. Ud for Gj0l kunne man, hedder det, 
0se fiskene op med sin hat; folk kom hvert år 
langvejs fra for at k0be et la:s sild, og om en rig 
gj0lbo sagde man, at han ta:ndte piben med en 
femdalerseddel. (9). 
Fiskeriet ved Nibe fik intemational status efter
hånden som stadig flere k0bma:nd fra byer ved 
0sters0en kom hertil for at nedsatte dem ligesom 
på Skånemarkedet. I l0bet af 1500-t distancerede 
det sundfiskeriet, priserne på si lden fra Nibe 
Bredning blev normen for hele landet. 
Limfjorden blev 1459 erkla:ret for et frit fiskevand 
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undtagen ud for Ålborg, der 1462 ydermere fik 
anerkendt en 4 mil bred zone omkri ng byen, in
den for hvilken andre byers k0bma:nd ikke måtte 
handle. Efter klager over uregelma:ssig pakning 
skal alle t0nder med Ålborg-Nip-Hering til eks

port fra 1461 va:re forsynet med hanseatemes 
ma:rke, en i tra:et indebra:ndt ring, og 1516 beor
drer Christian II en dansk standardma:rkning. 
Gennem 1500- og 1600-t udstedtes en ra:kke love 
om de redskaber, der måtte benyttes. Det stod 
enhver frit at bruge sildegarn (kaldt nedgarn), men 
voddragning kra:vede adgang til bestemte steder. 
Det store fiskeri i Nibe Bredning foregik navnlig 
med ruser og bundgarn. F0rstna:vnte synes i 
1400-t at have va:ret det vigtigste redskab, men 
fortra:ngtes det folgende århundrede af det mere 
effektive bundgarn, som med sikkerhed kan påvi
ses i Limfjorden fra midten af 1500-t. Bundgarns
pladserne (»stademe«) blev afma:rket og matriku
leret idet der skulle betales afgift af dem til kon
gen. 151 5 kom forbud mod at bruge pulsvod og 
gam med så små masker, at også yngelen blev fan
get. Christian lll 's k0benhavnske reces 1546 for
langte, at der på rådhuset i alle k0bsta:der ved 
Limfjorden hang en ske/de (pind der bestemmer 
maskest0rrelsen), hvorefter alle sildegarn skulle 
bindes (kom siden med i Christian V's Danske 
Lov). 
I sa:sonerne strnmmede folk til fiskelejerne: ga:lle
piger, saltekoner, b0dkere, t0ndebindere; der var 
boder med salt, 0I, hamp, tja:re o.s.v. »Den s0lv
flod af blinkende sild, man sla:bte i land, gav en 
ma:ngde mennesker inde på den åbne, forbla:ste 
strand arbejde i fuldt mål med at rense, salte og 
pakke. De to gange om året fiskeriet gik for sig var 
Nibeegnen magneten, hvis tiltra:kning kunne spo
res over store dele af Jylland« ( I 0). 
Limfjords-silden fandt afsa:tning i hete 0sters0-
området, med danske og hanseatiske skibe fortes 
den til Danzig, Memel, Riga, Reva! og Stock
holm , ja kom endog til varemesserne i Frankfurt. 
1474-76 fragtede 30 Ålborg-skibe ikke fa:rre end 
579 !rester sild til Danzig, men Liibeck var lige
som for 0resund-sildens vedkommende den 
st0rste aftager. 

C hristian II forbyder 1516 at salte sild andre ste
der end i Ålborg og L0gst0r; Nibe anfores som et 
ulovligt saltested, men a llerede to å r efter må kon
gen - åbenbart efter voldsom protest - give byen 
ret til fortsat at salte og sa:lge fisk. Nibe og L0gst0r 
fik den ene salterbod ved siden af den anden; de 
ejedes af Ålborgs st0rre k0bma:nd, men også 
herrema:nd og gejstlige, adskillige Randersborgere 
og selvejerb0nder fra Himmerland og Vendsyssel 



erhvervede eller lod opfore boder og holdt saltere 
i disse byer. 
Hanseforbundet interesserede sig fra forste fierd 
for fjordens sildefiskeri. Et frihedsbrev udstedt 
1524 af Frederik Il giver de vendiske streder og 
Danzig samme srerrettigheder her som ved fiske
riet i 0resund og andre steder »hvor silden for ti
den s0ger hen«, d.v.s. Ålborg, Lolland og M0n. 
Christian III bes0gte 1542 fangstpladserne da han 
med sit folge drog langs Kattegats kyst förbi 
Mulbjerg og videre sydpå. Samme år forb0d han 
inden- og udenlandske k0bmrend under trussel 
om konfiskation afskibslasten at losse og handle i 
de nye fiskelejer Hals, Egens og Mov. Dette var 
for at beskytte Ålborgs interesser, men det vakte 
så strerk modstand, at kongen 1553 måtte gribe 
mreglende ind: ålborgenserne havde blot en vis 
forret til at handle på disse fiskelejer, der skulle 
betales afgift til byens tolder, som holdt opsigt 
med dem. 
Frederik Il kaldte ved nere lejligheder Nibe »vor 
og kronens fiskeleje«. Det havde hidtil vreret 
tolderen i Ålborg, som saltede for kongen, men fra 
1545 ansatte kongen saltere i Nibe og Mov. De 
skulle for hans regning k0be og salte sild til hoffet, 
de kgl. slotte og orlogsflåden, og der måtte ikke 
betales over dagsprisen jf. kongens breve 1562, 
1565 og 1577. Det drejede sig årligt om 50-100 
!rester sild eller 60.-120.000 kg. 
I slutningen af 1500-t s0gte Ålborg at standse også 
nensborgernes fiskeri og saltning ved Nibe, men 
1592 resolverede Christian IV, at de som rigets 
0vrige indbyggere havde ret til at fiske overalt i 
landet. 

»Som fiskeriet overalt og til alle tider har sin af
og tilvrekst, således tog det også meget af i Nibe 
ved begyndelsen af forrige århundrede« [ 1600-t] 
( I I). Fiskeriet svigtede efteråret 1596 og foråret 
1597, så en ol sild (80 stk.) steg til den uh0rte pris 
af 12 skilling. 1598 var vårfiskeriet igen »meget 
ringe, både ved havet [0Jylland] og alle steder i 
Limfjorden«. Christian IV skriver 24. august 
160 I til lensmanden på Ålborghus slot, at han 
hos kongens tidligere sildesalter skal inddrive rest
grelden på et regnskab »eftersom sildefiskeri ikke 

mere ganger til ved Nibe«. 
Om årsagen til, at silden forsvandt fra de gamle 
fiskepladser, hedder det i en indberetning 1743 fra 
provsten i Nibe: 
»For cirka halvandet hundrede år siden, berettes 
af gamle folk, varder 7 år ganske ingen sildefangst 
i Limfjorden eller ved Nibe, da fiskerne, siden in
gen sild kunne fas, var n0dt til at förlade Nibe og 
s0ge hen til Helsing0r og Skåne, hvor sildene da 

var strnmmet til, og nedsrette sig der ... Arsagen til 
dette store vanheld tillregges en troldkvinde, der 
med sit hekseri for at hrevne sig på nibingerne skal 
have nedsat en hestesko ved Hals T0nde, så ingen 
sild kunne komme ind i fjorden uden at den stak 
sig gennem hesteskoens 0je. Men da denne heks' 
kunster og misgerning blev endelig åbenbaret og 
hun derfor måtte lide ved bål og brand, blev der 
rådet ved hendes egen bekendelse, at når samme 
hestesko blev taget op skulle fiskeriet blive lige så 
overfl0digt [rigeligt] som tilforn, denne hestesko 
blev taget op af en dykker, og fiskeriet lykkedes 
igen« ( 12). 
I Vester Hassing fik en anden kvinde skyld for at 
have jaget Limfjordens fisk bort »i den onde 
mands navn«, og i Skagen tilstod en bande hekse, 
at den bandt fiskene så ingen kunne komme til 
land, heksenes anforer havde n0glen til dem ( 13). 
Man har sikkert drevet rovdrift på farvandets 
fiskebestand. »Beboerne udnyttede den grådigt og 

Fem maskemå/fra 1700-ta//et opbevaret på Nibes rets
kontor viser de maskesterrelser, som var lov/ige i neue
ne. Dansk Folkemuseum, Brede. 

hensynsl0st over al måde ... Et 'kratvod' - et fin
masket garn af vrerste slags - kunne på en enkelt 
nat opsluge mere yngel end alt, hvad der saltedes 
af store sild i det hele h0stfiskeri. Overall på fjor
den medforte de hensynsl0se fangstmetoder et lig
nende uhyggeligt spild, idet uudviklede fisk i 
lressevis bort0dtes som svinerede« ( 14). 

De mange boder ved fiskepladserne stod forladte 
året rundt, 0delagdes af tidens tand eller blev 
brudt ned af ejerne og de kejserlige tropper 
1627-29. Stilstanden varede, måske med en kort
varig afbrydelse o. 1620, lige til o. 1635. Men fra 
midten af 1600-t og et århundrede frem havde 
Limfjorden atter en stor sildebestand. Itlg. Resen 
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Hornbakfiskere på sildefangst i fard med a1 hale garnet indenbords. Bagefier skulle si/dene pi/les af neuene og fi
sken sorteres. Mågerne ses som en trofast /edsager tilfiskerne. Maleri af P. S. Kreyer. 1877. 

kom der så mange fisk ind fra Kattegat og passere
de Ålborg, »hvor de ligesom går gennem en port«, 
at man på en dag kunne fylde så mange skibe det 
skulle va:re og tage sildene fra land uden net; sa:r
lig om foråret stod sildene i stimen så ta:t, at man 
kunne ramme dem »med et stenkast ligesom 
fugle« ( I 5). 
Aggertangen blev gennembrudt i 1624, og om 
virkningerne heraf forta:ller Arennt Berntsen 
1656: 
»Over det smalle stykke land har Vesterhavet for 
nogle år siden brudt ind i Limfjorden, og den som 
forhen skal have haft helt eller na:sten fersk vand 
blev gjort salt, hvorved så store ma:ngder gedder, 
karper, brasen, helt, aborrer og deslige, som den 
for var så rig af, skal va:re d0de og skyllede op ved 
alle strandbredder, så man ikke kunne borttage 
dem på nogle hundrede vogne. Og er siden den tid 
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de foranna:vnte fisk ikke gået ind i Limfjorden, 
men kun flynder, ål, hvilling, torsk, sild og andre 
strandfisk, som heller ikke er ringe, men h0jt agte
de ... I sa:rdeleshed er Nibe et fornemt stort fiske
leje ved Limfjorden, bernmt for dets herlige silde
fiskeri, som består i en sådan mangfoldighed, at 
undertiden ... derfra ikke alene den omliggende 
egn undsa:ttes [forsynes] med sild for et billigt 
va:rd, men også st0rstedelen af det ganske land og 
andre langt fra liggende sta:der lader derfra fore 
mange la:s og skibsladninger« ( 16); den sidste be
ma:rkning ga:lder navnlig svenskerne, som hente
de fersk og saltet sild i Nibe. 
1652 udfortes fra Ålborg 305 skibslaster saltet sild 
og andre fiskevarer eller mindst 3 millioner kg, 
deraf 119 ladninger til udlandet. Ti år senere gik 
kun 36 ladninger til udlandet, men ellers var 
1650-1730 en opgangsperiode for Limfjordsfiske-



riet. Ålborg bevarede sin forende stilling som eks
porthavn også efter at Nibe 1699 fik store han
delsbegunstigelser og 1727 var blevet k0bstad 
med tre sild i seglet og tre sild broderet på kirkens 
ligklrede. 

Der blev 1706 udskibet 35.300 tdr. saltet sild fra 
Ålborg (ca. 3.530 t), omtrent halvdelen til havne i 
0sters0en. Om tiåret 1720-30 oplyses 1772, at 
der fra byen afgik ca. 250.000 tdr. , men »dette er 
foruden de mangfoldige t0rre, rngede og flrekkede 
sild, som er udfort, ja foruden de ferske, hvoraf 
Sverige selv i den tid hvert forår afhentede en 
utrolig mrengde i de svenskes store åbne både, ja 
foruden den store mrengde af ferske, rngede og 
flrekkede, t0rre og salte sild, hvormed Danmark 
selv er blevet bespist. Regningen bliver altså ikke 

overdrevet, om man regner, at Limfjorden i den 
bemeldte tid årlig har frembragt I 00.000 tdr. sild 
[ca. I 0.000 t]«. 
Det var limfjordsfiskeriets h0jdepunkt. I l0bet af 
blot femten år faldt den samlede udforsel således: 
1754 13.300 tdr. = 1.330 t 
1755 13.900 tdr. = 1.390 
1756 9.600 tdr. = 960 
1757 6.400 tdr. = 640 
1769 4.300 tdr. = 430 
Perioden 1748-1808 fik sildefiskeriet ved Bohus
län til gengreld et vreldigt opsving, som trykkede 
priserne på Limfjordssilden. 1740 og 1747 eller 
1748 fangede man ved M0n så mange sild, at det 
var svrert at fä dem afsat, området blev ops0gt af 
fiskere fra K0benhavn, Stevns herred og Fyn ( 17). 
Om denne katastrofale nedgang i fangst og eksport 
skrives 1769: 
»Da tallet årligt bliver ved med at aftage må man 
snart befrygte, at der til sidst er fä eller ingen sild 
at udfore dersom man ikke håbede, at Gud igen 
kan tilvende sin velsignelse og påny lade silden 
komme til belejlig tid. Årsagen til fiskeriets og 
sildehandelens så kendelige aftagen er tildels sil
dens ärlige formindskelse i fjorden, tildels og i 
srerdeleshed de svenske, som forhen trak en så 
stor kvantitet saltet sild fra Ålborg, men nu har 
fäet fisken over på deres side (af Kattegat] og fi
sker den selv i langt st0rre overfl0dighed, så de 
ikke alene kan forsyne sig selv med sild, men også 
andre som Ålborg for forsynede. Og svenskerne 
har det trre, der beh0ves til fustager, og som Ål
borg må have andetsteds fra«. Svenskerne har 
endvidere lavere told på salt, og der gives prremie 
for hver udskibet last sild til andre lande, »så det 
er aldeles umuligt, at Ålborgs k0bmrend på frem
mede steder kan holde pris med de svenskes på de 
fä sild, som nu fanges. Beviset for, at sildefiskeriet 

ved Ålborg aftager mere og mere, er at k0bmren
dene i Ålborg, som forhen selv holdt fiskere og 
garn til sildefangsten, nu efterhånden har måttet 
afskedige deres fiskere og srelge boderne for hvad 
de kunne fä for dem, så der nreppe er en eller to i 
byen, der fortsretter denne nreringsvej. Ja, sven
skerne forer endog selv fersk sild til Ålborg, som 
var det sted, hvor de fordum skulle haves. I al 
denne sildefiskeriets aftagen fortsrettes det dog af 
fiskere der omkring i egnen, hvis fangst Gud også 
velsigner således, at både Ålborgs indbyggere og 
andre på landet dagligt, når tid er, kan fä adskil
lige strandfisk og isrer sild til at spise i overfl0dig
hed for meget billig pris«. 
Nibe havde vreret en velhavende by, nu blev den 
ifolge samme kilde mere og mere forarmet. »Kort 
efter det kongelige allernådigst givne k0bstadspri
vilegium 1727 var her endnu 90 fiskere, der sad i 
nogenlunde kår, efter den tid er tallet således for
mindsket, at der nu (1769] kun findes 19 , som er i 
stand til at bruge fiskeriet, så nogle hundrede fi
skesteder som folge heraf står ledige i fjorden. Ja, 
det er at befrygte, at fiskeriet formedelst indbyg
gernes tiltagende armod i fremtiden vil udgå og 
oph0re« ( I I). 
Denne gang indså man dog, at bestandens drasti
ske decimering skyldtes overfiskning og for fin
maskede garn, og man greb derefter (omend sent) 
til modforholdsregler. Efter limfjordsforordningen 
af 15/12 1750 må til sildefiskeri kun benyttes 
bundgarn, vod og nedgarn; fiskeriet med sidst
nrevnte er frit, mens de ca. 1500 bundgarnsstader 
og 18 voddragningspladser skal fures i en af kon
gen approberet »stadebog« og svare skat til kon
gens kasse. Langt st0rsteparten af staderne var 
privatejede; kun ejeren eller den, som fik brugsret
ten overdraget, og ingen tjenestefolk uden for hus
hondens regning måtte drive sildefiskeri med 
bundgarn eller ruser i det for fiskeriet bestemte 
tidsrum. 

Store herregärde med fiskerettigheder saltede også 
sild til eksport. Ved Nyborg blev i 1700-t af vår
sild fanget »små, skarpe under bugen og fede lige
som de, der fanges ved Kappel, hvilke man nu om 
stunder kalder majorsild«; når bundgarnene var 
taget op blev der med srettegarn fanget såkaldte 
dyndsild, om efteråret i drivgarn og fra både 
mange meget fede h0stsild til salg i andre lands
dele ( 1774; 18). 

1801-1829 fik Lim fjordsfiskeriet det sidste store 
opsving. Periodens ärlige gennemsnitsudbytte lå 
sk0nsmressigt mellem I O .000 og I 5 .000 t. I det 
ikke srerlig gode sildeår 1817 afgik fra Ålborg 
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38.000 tdr. saltet sild til udlandet, og der blev pro
duceret andre 3 7 .000 tdr. til hjemmeforbruget. 
Ved århundredets begyndelse var 200-300 mand 
beskreftiget med bundgarnene, 2.-3.000 med ned
gamene og 300 med voddragning. Salterier og 
rngerier gav arbejde til mange flere. Ålborg alene 
havde 30 salterier, og Nibe fik en ny kortvarig 
guldalder. Der kom vogne fra hele Vendsyssel og 
det sydlige opland ned til Hobro for at k0be sil
den, som spillede en meget stor rolle i den daglige 
husholdning. Tjenestefolk betingede sig ved an
srettelsen, at de ikke bver dag i ugen fik sild til 
middag og aften (sild om morgenen var nrermest 
obligatorisk) sml. s. 2 I 7f. 
I I 820'erne dalede udbyttet stadig mere, for sre
sonen 1820-21 angives det til ca. 16.000 tdr. saltet 
handelsvare. Aggertangen blev atter gennembrudt 
i 1825, og det bevirkede ikke som frygtet , at silden 
straks forsvandt fra fjorden. Tvrertimod kunne 
I 828 udfores 75.000 tdr. saltede og I 32.000 ol 
ferske sild (I ol = 80 stk), året forinden henholds-

vis 54.250 og 107.350 (19). Men 1830 blev der 
kun saltet godt 30.000 tdr. , året efter var dette 
kvantum halveret, og 1832 beklager Frederik VI i 
et brev, at fangsten ved Nibe, som for gav årligt 
I 00.000 tdr. sild, nu er svundet ind til nogle få tu
sinde. F0lgerne var slemme, isrer for Nibe, nresten 
hele byen kom på auktion, mange af dens borgere 
flakkede siden omkring i Jylland som tiggere. 
Sildefiskeriet i Limfjordens 0stlige del har lige si
den haft underordnet betydning. Det ärlige udbyt
te lå i I 890'erne under 500 t, forst i I 920'erne 
kom det op på ca. 3 .000 t. Mens der 1805-17 stod 
1560 sildebundgarn i Limfjorden, var der 1927 
kun 230. 

National0konomen V. Ki0rboe mente 1895, at 
betydningen af Limfjords-sildefiskeriet blev strerkt 
overvurderet. Silden holdt sig borte i !ange perio
der, de ustabile fangster gav fiskeudredere og 
salterier store tab, og der var store udgifter for
bundet med fiskeriet. »Hasardmomentet avlede 

Sildefiskerefra Hornbak bringer fangsten i land i store jleuede kurve. I forgnmden finger en opkeber om prisen med 
en fisker, mens fiskerkoner til vens tre afsa11er vareme pd det lille marked. Trasnit af C. Ne11ma11n i lll11strere1 Ti
dende 24-11-1867. 
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