kogt eller anvendt til suppe. Spegesilden var/ er
navnlig en frokostret og blev forhen også serveret
ved fester som en indledende appetitvrekker. Dens
ry for at kunne modvirke »t0mmermrend« var
kendt allerede for 350 år siden; i en bog om Slesvigs og Holstens fisk 1624 står om spegesilden (på
latin): »En herlig modgift til bod på gårsdagens
rus«.
»Den simple, gode spegesild, med og uden
krydderier, er tingen selv, alle forstandige personers ven. Den vrekker maven, skrerper appetitten,
0ger t0rsten, forjager t0mmermrend, åbner dagen,
slutter nattegildet, pryder bordet« Christian Elling (42).

(38) 527 5lf jf. 671 66f; (39) 281c 77 (o. 1850);
(40) 876 48f; (41) Landbodagbl. nr. 64 1899; (41a)
388;(42) 193b 145.
ANDEN ANVENDELSE

(lregemidler s. 2091)
Hvis fangsten var for stor eller vanskelig at afsrette, prisen for lav og si Iden for mager til at salte, eller hvis der manglede salt eller t0nder, kogtes tran
af fisken, grellerne eller indvoldene (I), sml. s.
194. Ribe havde i begyndelsen af 1800-t intet
trankogeri, hvorfor »flere hundrede !res, isrer om
foråret, blev k0rt ned i stranden og forårsagede en
utå lelig stank« (2). Den usrelgelige sild blev strnet

Tre »si/dehons« fremstillet som legetoj af det udskårne parti omkring sildens gallefinner. Foto: Lolland-Fa/sters
Stifismuseum. Maribo.

LITTERATUR: (I) 544 11 ,7 3 sml. 96; (2) 219 7,
1795,701 ; (3) 211 105; (4) 56e 57; (5) 847 1, 149;
(6) 107 upag. ; (7) 659 18, 1363; (8) 662 2,209; (9)
635 2,1875,45; (10) 491 37; 785b 142; 415 1947,
27; 160 1906/23: 640,683; (11) 824b upag.; (12)
418 374f; (13) 635 2,47-49; (14) 43c 2,290; (15)
936 41 ; (16) 159 1892,22 1; (17) 693b 1, 1763,642
og 3,1769,393; (18) 662 2,204f; (19) 932 35,1970,
I00f; (20) 167 1935,48; (21) 265 229; (22) 692 117
1983; (23) 635 2, 1875,48; (23a) 106 1954-55,5 I;
(24) 874i 68; (25) 341 1932,257; (26) 869 5,56;
(27) 43c 2,230; (28) 557 163; (29) 571 477 ; (30)
801 69 sml. 860 26; (31) 159 1891 ,292; (32) 489b
68; (33) 919 171 ,176; (33a) 544 107f; (34) 212c
2,316 og 3,202; 464/3.2,41 (Kbh.); (35) 34/ 1978,
111 ; (36) 864 3,1866,13; (37) 932 35,1970,100;
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som g0dning i plovfurerne (Horne SFyn; 3). Af
små sild, »skidtfisk<<, »industrifisk«, produceres
nu dambrugsfoder, olie og fiskemel.
Anvendelsen som agn er omtalt s. 201. De sildestumper, som kunne sidde på nogle afkrogene når
de blev hatet op, var stadig friske og blev nreste
dag kogt til middag. »De smagte udmrerket, og det
er den eneste måde, jeg har fäet kogte sild på. Det
kan man da kalde genbrug i en tid, hvor man ikke
kendte dette ord!« (Agger; 4).
Af sildeaffald dannede man forskellige figurer på
en vreg, således et ansigt, der lyste (fosforescerede)
om natten og i en m0rk port kunne ligne et sp0gelse, som forskrrekkede folk (Bornholm; 5).
I 0Jylland og på Lolland lavede husm0dre et
langvarigt leget0j sildekokke (= -haner) og si/de-

h@ns af det udskårne parti omkring sildens grellefinner, som var fuglens vinger (6).
Sildelage blev strenket på havebede for at fordrive
jordlopper (Fredericia 1767; 7); sild skal have vreret udmrerket til sm0ring af vognes trreaksler
(Vendsyssel ; 8).
LITTERATUR: (I} 43c 2,286; Det kg!. Landhusholdningsselskabs Skrifter 2.rk. 2, 1811 ,27-52; 864
3,1869, 12 (Hov v. Limfj.); (2) 43c 2,298f; (3) 388
sml. 472b 3,173; (4) 341 1978,112; (5) 160 1906/
48: 640; (6) 160 1904/ 27:2172 (Linå 1891); 599
28267 (Skejby o. 1910); Arv og Eje 1978 ,27; (7)
908 185; (8) 202c 3,245.

Havde man fanget en guldsild blev den lagt ind på
langremmen (fyrreliste langs bådens sider), så fik
man en god fangst; guldsilden havde en kraftig
gylden farve, man mente der kun fandtes en i hver
stime (Odsherred; 16).
»Sildene skal have en konge og anforer ligesom
bierne, hvilken vet ikke er st0rre end de andre,
men har på hovedet, som er r0dligt, el tegn ligesom en krone, og er pyntet overall med ska:! fulde
afkroner, fra hovedet indtil rumpen« (1762; 17).
Den rnde eller blegr0de si/dekonge sv0mmede altid i spidsen af stimens trekant, og fangede man
den blev garnene fyldt, men man skulle selv spise
den, ellers gav nreste sreson intet udbytte (Hor-

FiSKERIREGLER, VARSLER, OVERTRO;
SILDEKONGE N

En kalenderregel for september l0d: Nu skal bonden sit korn udtrerske, · fiskeren fange silden hin
ferske (1634; I). Det bedste sildefiske er i Mikkelsdags nre (1767; 2); sildefangstsresonen i Storebrett lå mellem Larsdag I0/ 8 og Mikkelsdag 29/ 9
(3). Tjenestekarle i Himmerland betingede sig en
fridag i september og oktober så de kunne fange
de fedeste h0stsild (4).
Anholts fiskere satte garn i 0resund når de havde
set at »srelhunden drak sild«, og de sagde: s0ndenvind genner sild i t0nden (5), i Odsherred: når vinden er i s0nden · kommer silden i t0nden, eller:
s0nden · gi'r sild i t0nden, · men sydvest · er
bedst (6); når det haglede sagde fiskerne: nu kommer der sild (Grejs), haglvejr af nord0st var godt
sildevejr (7).
Man påstår, at i somre med få fluer holder også
silden sig borte (NJylland 1832; 8). Efter et år
med stor sildefangst kommer en mild vinter
(Bornholm; 9).
Når hylden blomstrer er der ingen »blankfisk«
(sild, makrel o.s. v .) i handelen (I 0).
Hvis man ved efterå rsfiskeriets begyndelse de
forste d0gn fik mange sild i garnene var det et dårligt varsel (0Jylland, Sams0; 11 ). Fiskere på M0n
bed hovedet af efterårets forst fangne sild, så blev
det en god sreson (12).
Et garn hvori sild havde kastet deres rogn fangede
ikke flere for det var skyllet og t0rret (13). Man
måtte på hjemturen ikke fjerne sildeskrellene fra
bådens skotter, det gav dårligt fiskeri; skrellene
skulle forst skrubbes af, når båd og garn var bragt
i orden (Kors0r; 14). Det bet0d ulykke at stange
sild, man fortalte ofte om en eller anden mand,
der havde stanget sild og var druknet (I 5).
Om overtro i förbindelse med (isrer silde)fiskeri i
NSjrelland: 233 1934, 65-73.

Sildene tages af garnene ved en »sildebakke,< på Bornholm, /933. Foto: Dansk Folkemuseum, Brede.

sens; 11 ); på Bornholm blev den kaldt tl!ringssilden (rering = frugtbart år), dens tilsynekomst varslede et godt sildeår ( 18), sml. s. 21 Of.
»Sildekongen« er den op til 3 m !ange, s0lvskinnende vågmrer (Trachipterus arcticus) med blodrnde finner ( 19); den lever i det nordlige Atlanterhav og driver undertiden strandet eller halvd0d
ind på nordjyske kyster.
LITTERATUR: (I) 940b 60; (2) 908 261 ; (3) 265
227; (4) 464/ 3.2, 120; (5) 464e 17; (6) 160 19061
23: 333,334 (1915); (7) 464/ l.2,50, 174; (8) 126
141 ; (9) 160 1906/ 30: 673; (10) 51 27110 1955;
(11) 932 3,1938,157; (12) 160 1906/ 38:622 (1934);
(13) 160 1906/23: 2057 (1936); (14) 160 1906/23:
365 (1948); (IS) 464/3.2 , 131; (16) 388; (17) 444
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nr. 61 ]762; 544 52; (18) 203 405 (Gudhjem); (19)
822b 89.
SILDEGLIMT

Benrevnelsen sildeglimt, sildeb/ink for horisontens
kommodslyn i klare sommemretter bruges litterrert fra o. 1700 (I); sildeb/ink er det genskin, som
sildenes klynger i havet giver; det samme som
kommod og lynglimt under torden (1848; 2). Da
sildene har glinsende 0jne, ser stimen om natten
ud som ildstråler ( I 762; 3).
»Silden gik i store stimer gennem Sundet, det ...
blinkede i vandet som varder kommod demede,
det lysnede i dybet som nordlysskin« H. C. Andersen, Gudfaders Billedbog ( 1868). Om efteråret
lyste Mrelkevejen srerlig klart, og på M0n mente
man det var genskreret af h0stsildstimer, hvorfor
den blev kaldt Sildevejen (4).
»Om natten giver sildestimen under vandet et
stort skin fra sig. Nogle hidleder dette skin fra
sildenes buge, som de om natten vender i vejret«,
dette kaldes sildebliks,jiskelys (1792; 5). Når man
en klar sommeraften så, at det ligesom lynede i
horisonten, sagde man, at nu vendte en stor sildestime i havet (Fyn, Sjrelland, M0n, Lolland; 6); så
var det tid at nedlregge kryddersild (NFyn; 7) sml.
s. 202.
Morilden blev kaldt sildeåt - når den viste sig var
der godt sildefiske {Thy; 8); mange sildelyn om
sommeren varslede god sildefangst til efteråret
(Falster o. 1850; 9), »nu får vi sild, det glimter
oppe i himlen« (Hesnres 0Falster; 10).
Sildeglimtet udeblev aldrig, når de vendte. Ved
det hilste de den gamle skaber; så lrenge det svingede sin lynklinge under hans himmel var endnu
en rest af hans krere sild tilbage Svend Fleuron
(11 ).
Når hylden blomstrer på hyldeslet, • så er det tiden, da si Iden sretter · som blink af lyn i de klare
nretter · om landets kyster sin stime tret Chr.
Stub-Jergensen (12); under glans af fyr og stjeme
· vendte silden i det fjeme · med et blink som tusind knive fo'r af skeden på en gang lergen Vibe
(I 3).
Himlens · blå-orange silde-hav, der lyner · af de
skjulte stjeme-fiskeskrel Jens August Schade (14).
Når h0sten dig [Sjrelland] kysser - af solskinnet
vild, • da lyser din fjord af de s0lvklredte sild Harald H. Lund(l5).
V.er hilset overmåde • du havets blanke sild. •
Når mulm og midnats timer · form0rkede vort
syn, · da ulmed dine stimer · som stjemefjeme
lyn (a); og sp0rger du, fisker, med salt i dit bryn, ·
hvad lejet af h0stsilden venter, • jeg svarer: »Den
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Sygdom og ded ventede den. som ik ke knakkede si/dens
rygrad, når den var spist. Trasnit af Vilhelm Pedersen i
Fo/kekalender for Danmark, 1856.

blinked i nat som lyn, · der sprang under Hessel0s
skrrenter!« (b) Hans H artvig Seedorfl( 16).
LITTERATUR: (I) 434 5,898; 659 18,1363,1371 ;
(2) 903 6,228; (3) 444 nr. 6 I 1762; (4) 436c 36;
160 1906/ 23:622; (5) 544 78,95 ; (6) 436c 35; 135
155; 160 I 906123: 81 ,627,771 ,972 m.n.; (7) 725
562 ; (8) 261 I, 112; (9) 281c 77; (10) 388; (11) 222p
120; (12) 824b upag.; (13) 897 25; (14) 77J 13; (15)
537h 15; (16) a 782c 82; b 782e 70.
OVERTRO VED BORDET

Når silden var spist skulle dens rygrad brrekkes
itu, ellers ville man fä sin egen ryg brrekket (I), få
en dårlig ryg (2), kom gigten for tiden (Kerteminde; 3), så knrekkede troldhekse ens rygrad (Fyn;
4).

Undlader manat knrekke sildeskroget d0r en i familien (5), vit silden gå igen (Agger; 6).
Man bryder sildeben af frygt for trolddom (1734;
7), hvis man ikke ger det kan trolddomskyndige
srette nyt k0d på silden, men der er ingen nrering i
en sådan fisk (8), om natten piller hekse k0det af
den som spiste silden (9). Hvis en brrekket silderad kastes bort, trerer den k0det af den, der spiste
fisken ( I 0).
En karl i Ajstrup ved Hadsund fik afmadmoderen
mange store og fede sild, alligevel blev han for
hver dag mere mager. Benraden lod han altid ligge
ubrudt, og konen , som var en heks, satte hete tiden nyt k0d på silden, »så den s01le karl spiste sig
selv til d0de«. I en gård på Fyn var silden ved at
slippe op og folkene fik kun en halv hver om dagen; det beklagede en tjenestekarl sig over, og husmoderen sagde: »Hvis du lader vrere med at bryde
rygbenet på din sild skal du herefter få en hel hver
dag«. Det gjorde karlen så, og rygbenet fik konen,

som satte frisk k0d på det. »Men fra den dag blev
karlen mere mager og svandt til sidst helt hen og
blev som en benrad; det var hans eget k0d, som
sad på si Iden, og således kom han til at fortrere sig
selv«. Den der spiste en sådan sild blev syg og aldrig rask igen. En karl i Elling, som havde fattet
mistanke, stak en knappenål i benraden og opdagede på den måde, at han nreste dag fik serveret
den samme sild med nyt k0d på (11 ).
Det man med overlreg trenker på idet man spiser
en stegt sild vil man komme i tanker om nreste
gang man får sild (12). Trenker man f.eks. på en
person, vil man siden når man spiser sild altid
komme til at trenke på vedkommende (NSjrelland;
13).
Spiste man også sildens sund (sv0mmeblrere,
andre navne s. 192) kom man ikke til at lrenges efter sin far(l4).
Ved bordet advarede man b0mene mod at spise
»sjrelen« (sv0mmeblreren), thi så fik man to sjrele
(sydfynske 0hav; I 5). Man skulle vogte sig for at
spise sildens »sjrel«, den var giftig (Falster o. 1850;
16), fanden havde forgiftet den; det var en udbredt
tro, at spiste man den fik man feber, koldfeber =
malaria ( 17).
Men sv0mmeblreren i årets forst spiste sild hjalp
også mod mange sygdomme (18), navnlig vrernede
den det år mod koldfeberen ( 19).
Når silden var spist skulle »sjrelen« kastes op mod
loftet, kom den til at hrenge fast deroppe fik ingen
i huset (eller den, som kastede) koldfeber det folgende år (20). »På det r0gede loft glinsede sildesjrele, som man kalder en bestemt del af sildens
indvolde, og hvilken Per Kr0bling efter almuetro
havde slrengt op under loftet, forvisset om, at så
lrenge den hang der ville han slippe for den kolde«
H. C. Andersen, O.T. (1836) (21). Idet der blev
kastet mod loftet skulle siges: Alle sjrele til
himmerig! (NSjrelland; 22).
Klreber sv0mmeblreren til loftet går et 0nske i opfyldelse (Langeland; 23), men falder den ned varsler det uheld eller at man snart skal d0 (24).
Man smrekkede nogle steder på Langeland sildesjrelen op i loftet blot for at lade den hrenge der og
t0rre (25). Sjrelen af den forste forårssild skulle
kastes op mod loftet, og blev den hrengende var
silden god, men for mager hvis den faldt ned
(Horns h. o. 1830; 26).
LITTERATUR: (I) 464g 6.2,130-32; (2) 160 19061
30: 2401 (1889), 06/ 23: 2470 (1911); (3) 160 1906/
30:854; (4) 436 219; (5) 464 6,266; (6) 341 1978,
112 ; (7) 62 57 ; (8) 464 9, 1888 ,7 1; 464g 6.2 ,130;
14

Folk & Fauna

(9)847c39f;1601906/23: 1601 (1911);(10)464g
6.2,130; (11) 464g 6.2,131f; (12) 464 6,1883 ,266 ;
(13)436 220; (14) 464 6,267; 464/1 , 138 og 3.2,41
(Salling); (15) 307 229; (I 6) 28/c 77; (17) 436 219
(VSjrell.); 464g 4,625; 464 9, 1888,66; 858 305 ;
160 1906/23:265 (1854); 932 14,1949,40; 341 12 ,
1950-52,255 (Thy); 725 523; 794 6,1886,80 (Falster); 524 1914, 103 (SFalster o. 1890); (18) 794 8,
I 887, 117; (19) 464 4,361; (20) H. C. Andersen, De
to Baronesser (1848); 232b 43 (Jregerspris); 160
1906/ 23: 421; 1906/ 1:1103,1160 m.fl.; (21) sml.
794 8,47; (22) 436 220; (23) 160 1906/23: 1153
(Lindelse); (24) 436 220; (25) 276 3,41 ; (26) 232b
43.
I..A:.GEMIDLER

Rå sildemrelk (hansildens k0nsorgan) blandet
med salt gnides på gigt (Harpestrreng-afskrift
1400-t; I). Mrelken modvirker impotens, spises
om morgenen på fastende hjerte mod hreshed (2),
reltes den med sm0r fås en salve til frosne fodder
(3). Spegesilds mrelk tages fastende tolv morgener
i trrek for svindsot (4), mrelken bindes på vorte,
»inden kort tid vil den forgå og ikke nogensinde
komme igen« (5).
Spegesild er et godt mavemiddel (6), den skal vrere
god at spise for vattersot (7). På bid af gal hund
lregges en flrekket spegesild, som skal udskiftes
hver sjette time med en anden (7a), silden kastes
derefter i rindende vand (8). Mod diarre anbringes
salt sild uden hale og finner i anus og trrekkes ud
efter 3-4 minutter (9). B0rn med »kopper i halsen« indgives en finhakket spegesild blandet med
bomolie, eddike og peber (I 0). Silde0jne indsv0bt
i skindet af en spegesild bindes på ligtorn og graves ned et sted, hvor ingen kommer ( 11 ); for nresebl0dning holdes benene i en spandfuld sildelage
(1600-t; 12).
Julemorgen fik k0erne som vrern mod l0se trender
småtskårne spegesild blandet med rugbr0dsterninger, salt og brrendevin. »En mand holdt koen i
hornene, med venstre hånd lukkede en anden
mand koens gab op, og med h0jre hånd gav han så
dyret små håndfulde af beholdningen. Koen pustede og spyttede, men måtte i reglen beholde de
skarpe sager«. Andre gned koens trender med salt,
dyppede en spegesild i tjrere og gav dyret den
(NSjrelland; 13).
Fik kvreget af og til en ristet, saltet eller stegt sild
dyppet i tjrere bevarede det redelysten og var beskyttet mod kvregsygen (14), et forebyggende middel mod kvregpest blev givet i sildelage (I 5). Når
k0eme skulle på grres om foråret fik hver en salt
sild, den gav redelyst (NFyn; 16) og de blev ikke
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syge af at rede det friske grres (SSlesvig; 17). Fersk
sild eller spegesild dyppet i tjrere gives ko for blodpis ( 18) og hvis den malker blod (o. 1700; 19); gav
mrelken ikke sm0r tvang man koen til at sluge en
salt sild (Ange!; 20). Nogle steder fik k0erne en
spegesild dyppet i tjrere, når de om efteråret var
kommet på stald (21 ).
En ko, der ikke kunne krelve eller fä efterbyrden
ud, skulle have to-tre ituskårne sildehaler eller en
stegt sild ( l 640ff; 22), en spegesild og hakkede
r0dl0g (23); straks efter krelvningen stikkes en
spegesild i dens hals (1634; 24), sildens hoved
skulle vende udad, så blev koen snart med kalv
igen (0M0n; 25). Man gemte alle sildehoveder og
indvoldene, dem fik krelvekoen tillige med et råddent gåsereg for at drive efterbyrden ud (VSjrelland; 26), eller man kunne give den tre til seks
hete sild (27). Gav man krelvekoen tre morgener i
trrek en salt sild dyppet i tjrere fik den ikke solstik
(VJylland; 28).
Hest med »overben« (periostitis) gnides med
sildemrelk og hestem0g (begyndelsen af 1500-t;
29). En flrekket sild og bukkehornsfr0 indgives for
hestens kvrerke og kopper (1678; 30) og mod
kvrerke si Idens greller tre morgener i trrek (31 ).
Kan hesten ikke urinere skal den rede sildens
rogn, mrelk eller sv0mmeblrere (1727) eller et sildeskind (32). Hestens muk (kodeskurv) behandles
med mrelken af en sild, og sildelage bekremper
hestens Ius (3 3).
Om vinteren skal färene et par gange have sildehoveder og egeblade, »så holder de sig friske og
muntre« (34); sildelage blev givet mod färets
pogesyge (35) og diarre (18).

LITTERATUR: (I) 315c 207; (2) 175 22,41 ; (3)
464p 131 ; (4) 464p 194; 296g 1,212; (5) 463 I,
1816,65 ; (6) 373 5; (7) 219 7, 1795 ,735 (Sor0); (7a)
74 318 (jysk cypr.); (8) 197 30,35 ; (9) 876 89; (10)
464p 137; (11) 464g 6.1 ,94 (jysk cypr.); (12) 816
4,1936,82; (13) 874e 35; 874d 14; (14) 177 1,181 7,
340f; 876 87 ; (15) 74 160 (1868); (16) 160 1906/
23:902 (Munkebo); (17) 160 1906/23: 3334,3341 ;
837 15,1938-39, 133; (18) 463 1, 1816,43,46; (1 9)
167 1935,32 ; (20) 837 15, 1938-39,113; (21) 882
3, 1793,99; (22) 167 1936,63 (1640); 177 1,1817,
340f; 74 255; 160 1909/ 3H; 882 3, 1793,99; (23)
760 l ,1789,43f; 845 1973 ,23 (1812); (24) 940b
upag.; (25) 464/tb. 1, 101 ; 160 1904/27:624; (26)
160 1906/ 23: 498; (27) 74 256; (28) 296/ 156
(Nees); (29) 74 89; (30) 74 46, 128; (3 I) 74 46; (32)
74 80f; (33) 74 102,125 ,132; (34) 882c 71 ; (35)
251193.
SAGN , EVENTYR, MOLBOHISTORIE, GÅDE

21 . november 1587 blev ved Bohuslän fanget to
»sildekonger« (s. 207), af hvilke den st0rste på
hovedet havde »r0de skrel, der stod op som en
krone«. På begges krop fandtes nogle tegninger eller figurer, der lignede latinske bogstaver. Den
store fisk blev sendt til unders0gelse i K.0benhavn
og videre til Haderslevhus, hvor Frederik Il befandt sig. Kongen blev meget forskrrekket og var
sikker på, at fundet varslede hans og dronningens
snarlige d0d. Selv d0de han da også fä måneder efter (4. april 1588).
Fisken blev efter k0benhavnske lrerdes fantasifulde tegninger afbildet og omtalt i tyske, hollandske
og franske flyveblade (småtryk). Berlins provst,

Den vidunderlige sildefisk fra 1587 m ed de m ystiske tegninger på siden. Efier original i
Vatikanets arkiv.
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