dr. theol. Jacob Coler udsendte 1588 et lille illustreret skrift om fundet. Alle albildninger viser på
fiskens venstre side bogstaverne VICIM (og nogle
utydelige tegn), og de gav anledning til spekulative
tydninger. lflg. et fl yveblad fra Ltibeck spåede fisken den kristne verdens 0delreggelse af de vantro
og derefter dommedag, hvor Kristus skulle vise
sig i skyerne og sige vici (jeg har sejret). Også dr.
Coler mente, at indskriften varslede verdens undergang, som ville indtrreffe år 1600 (VIC = 600,
IM = I 000), og Herren ville sejre (vicimus). En
franskmand, der kaldte sig Antipas (»imod alle«)
rejste til K0benhavn, hvor han 18/5 1589 blev
venligt modtaget af Sjrellands biskop . Resultatet
af hans »videnskabelige« unders0gelse udkom
1591 tilegnet Ch ristian IV. Af de små skrifttegn
på fisken lreste han Europas skrebne frem til år
1628(1),sml.s.195.
Prresten i Mejrup ved Oddesund skrev 1627 en
bog, hvori det hedder, at »Gud har givet sin vrede
tilkende med nogle underlige og ukendte bogstaver, som han har skrevet på begge sider af en sild,
som blev fanget i Ottesund år 1614 den 4. april«. I
selskab med adskillige andre havde prresten selv
»set og haft i hrende« en anden mrerkelig sild fanget sa mmesteds den 18. januar 161 8. De rnde
bogstaver eller tegn på fiskens sider måtte efter
hans mening tolkes som el varsel fra Vorherre, at
fiskeriet skulle lregges 0de - »som også på det nrermeste er sket«. Han sigter til f01gerne af Aggertangens gennembrud i 1624 (2).
Da kristendommen var indfort på Helgoland gav
man el lille gudebillede, som altid havde vreret
fiskeriet gunstigt stemt, en helgens navn. Et år
hvor silden udeblev besluttede man at brere billedet tre gange omkring 0en. Ved den lejlighed dristede nogle modvillige sig til at piske det, og lige
siden kom ingen sild til Helgoland.
Andre versioner: Der blev altid bäret et krucifiks
omkring på 0en for man tog på fiskeri , og bagefter
lod utallige sild sig se oven på vandet. Men efter
at en fisker i overmod havde pisket en sild og kastet den tilbage i vandet, drog alle sildene bort, og
0en blev så hjems0gt af pesten, at kun fjorten
overlevede. - Engang var der så mange fisk, at
helgolrenderne ikke havde t0nder og salt nok til
silden, som kom helt op på stranden. En gammel
vrissen kone tog da en kost og fejede dem vrek, og
så forsvandt sildene fra 0en (3 ).
En pengegridsk frue på 0rslev kloster ved Limfjorden k0bte et å r, da der var srerlig mange sild i
fjorden, alle de sild hun kunne opdrive; hun lod
dem vindt0rre på loftet og ventede indtil der kom
mangel på fisk og andre f0devarer for derpå at
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srelge dem med stor fortjeneste. Men prisen var så
h0j, at sildene snart var usrelgelige, og fortrydelig
derover strnede hun dem som halm under kvreget
idet hun svor, at hellere ville hun bruge silden på
den måde end srelge den. En garnmel troldkyndig
kone harmedes over denne ugudelighed, sejlede
med en kobberkedel ud på fjorden og lod den gå
til bunds med mange bevregelser. »Siden den tid
har der ikke vreret sild på det sted i fjorden« (4).
I et eventyr får bejler tre sild som bevrertning hos
pigens forreldre og hrenger dem til minde herom
op på sit loft (5). En reske hentet fra helvede indeholder en spegesild, dreng spiser den og bliver gravid (6). Fiskere får ordre til at linde et knippe n0gler på havets bund, som en prinsesse har tabt eller
ladet falde i vandet; det er svrert at oplede, silden
grreder så meget af skuffelse at dens 0jne bliver
rnde, og det er de stadigvrek (7). Et eventyr slutter
med, at man til brylluppet får spegesild i en trreskobund (8).
Et år spegesilden var meget dyr k0bte molboerne i
Århus en t0nde spegesild og satte dem ud i gadekreret for at de skulle yngle. Men året efter fangede man kun en stor fed ål, der måtte have redt alle
sildene. Man besluttede, at tyven skulle lide den
vrerste straf, og en gammel molbo, som engang
var ved at drukne, föreslog at sejle ålen så langt ud
på havet, at den ikke kunne sv0mme i land og
således måtte drukne. Idet den sv0mmede vrek
sagde han: Ja, se bare, hvor hård d0den er at gå
på, sådan som den vrider sig ynkeligt! (9).
H vor mange rngede sild går der i en t0nde? (ingen
- for de er alle livl0se) ( I0).
LITTERATU R: (I) 921 1,1917,145-50; (2) 627
154; (3) 581 136; (4) 847 I, 125; (5) 283 3,40; (6)
283e 2, 113; (7) 464 5,158; (8) 464 5,329; (9) 703
I ,574f; ( I0) 212c 3,203 (Als).
ORDSPR0G, TALEMÅDER, SLANG

Sild h0rer til de sparsomme måltiders udgifter;
det er et let arbejde at lrere at dele en sild (t0rret
sild skreres i to stykker for den koges); skare af sild
jager ofte hvaler på flugt (alle Peder Laale; I).
Når madmoderen ikke udbl0der silden i vand,
bl0der folkene den siden i 01 (M0n 1735; 2). Man
skal tage sild mens man ser dem (3), ikke srelge
siJdene for man har dem i gamet (Thy; 4).
Sild er en vanskelig fragt, i al fald om morgenen
(5).
Spege silden for den fanges = g0re noget bagvendt;
sm0re en om hånden med en t0r sild = narre no211

gen med tomme l0fter (o. 1700). Han vil op og age
si ld - om den, der praler, slår noget stort op eller
företager sig, hvad man mener han ikke slipper
godt fra (Mors 1807; 6).
Va:re så glad som syv t0rre sild i en pose, - som
syv sild i en sa ltpose (7); han k0rer, så hjulene
ikke er st0rre end silde0jne (8).
Ya:rc bet som en sild (9), tynd som en vindt0r si ld,
va:re stuvet sammen (i parterret) som si ld i en
t0nde ( I0), va:re d0v/stum/ d0d som en sild, - som
en rnget sild (11 ).
Det er ikke en rnget si ld vrerd (1600-t; 12), - ikke
mange sure sild vrerd , ikke en sur sild va:rd
( 1600-t IT; 13), det giver jeg ikke mange rådne si ld
for (14).
Der skal syv Resenboere (landsbyen ved Yiborg)
om en spegesild ( 15). Der er skrel på sild, sagde
konen, hun tog de store (Als; 16). Det er ikke sådan en sag at tage en sild og rende og bide af den
(17). Nu går si Iden i land= nu kommer det heldige
0jeblik ( 18).
Her skal dog lugte af mad, sagde krellingen, hun
smed et sildehoved på i Iden; det skal smage af noget, sagde manden, han dyppede sin spegesild i
salt; det er mad for m ons, sagde Per Fisker, ha n
gav sine b0rn et si ldehoved at spise ( 19).
Om vinteren, når murerne var arbejdsl0se og det
var svrert at skaffe foden , sagde man: Nu ligger
han på ryggen og sp0'r o m , hvad indmaden i en
sild koster (20).
Den magre person er en spegesild, bruges også
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som skreldsord (21 ). En d0d si ld = sl0v, kedelig
person, forslag der ikke kan gennemfores; sildekasser = store ildelugtende sko; si ldesalat = ordener på uniform; blive gjort til si ldesalat = fa bank;
pibesild = grredende barn; spegesild er buntmagerslang for »flad« nertz; rnget si ld kaldes forgyldt Jig
eller guldfisk; spegesild benrevnes h0rkra:mmergres, islandske gres, gillelejefasaner (22).
Sildeglimt, sildeska:I, silde0je = ti0re; sildeskrel
var også en lille tynd kobberm0nt ( 1800-t) (23).
Sildeben = m0nster i klrede, murvrerk, parketgulv;
gråt hår. Til den ubarberede siges: du har nok
spist si ld. Hrenge sildevoddet ud = skyde underlreben trodsigt frem (Jylland). Sildejyde var et 0genavn eller skreldsord til jyde (1738; 24).
LITT ERATUR: (I) 550 457,484; (2) 561 2,245;
(3)878183;(4) 18130;(5)212c 3,202;(6) 769 130;
464c 2; (7) 794 5. 1,32, 198; 464c 571; (8) 794 6, IO;
(9) 794 2,136; (10) 903 6, 1848,228; 659 18, 1364f;
(11) 202c 3,245; (12) 434 5,893 (Thomas Kingo);
(13) 283 3,2 17; 459b 69; 561 2,245; 659 18,1364f;
(14) 423; (15) 464 9, 106; (16) 878b 190; (17) 235
9 , 1939,20 1 (S0nderholm); (18) 561 2,245; (19) 561
1,279,631 ; 2,3 10; (20) 311 46,1952,107; (2 1) 76c
40; 212c 3,480; (22) 23 46, 144; 170 1905, 18; 76c
33f,89,132,3 10; (23) 76c 109; 659 18 ,1374f; (24)
65918, 137 1.
Passagerer står »som si/di wnde«, mens de venrer på ar
komme op i sporvognen. Foto: Det kg/. Bibliotek.

Laks, Sa/mo salar
Den alm. eller europreiske Jaks har grresgrnn ryg
med sorte pletter, s0lvglinsende sider og hvid bug.
Hannen kan blive halvanden meter lang og bliver
i yngletiden broget i rndt, gult og blåt. Fanges
navnlig ved Bornholm og i0vrigt nå r den s0ger op
i åer for at lege.
- Danmarks Dyreverden 4, 72-77.
»Hun [var] verdens smukkeste fisk! Af månens
s0lvskrer lyste hendes skrelbrynje« Svend Fleuron
(I).

Hejtdekorerede officerers ordenspragt kaldes populll!rt
for »si/desa/at«. Generallejtnant Erik With malet af
Hans Henningsen.
PROSA OG POESI

Der er mere end s0lvglans ved silden, thi den
skinner i purpur, gr0nt og blåt, trodser den mest
strålende sommerfugl Arthur Feddersen (I); sild i
gråflammet silke med strenk og skjolder af s0lv
Ellen Raae (2).
Ude i det blanke spejl skar med et, · som tusind
små s0lvglimt, • en brerskare af dansende sild
Eline H ojfmann (3); silden lå som et drret afs0lv ·
og blinked i bådens brelg l ergen Vibe (4). Silden
er solskin, der ta'r sig et bad, • herlig i havet og
herlig på mad • speget eller rnget Knud Andersen
(5). Konerne sidder ved Gammelstrand · tykke
som hopper med föl i. · Sildekasser i solens brand
• lyser som skufTer med s0lv i Piet Hein (6).
Solens skrelmske sildeblink om strevnen Asger
Dam (7).
Endv. s. 208.
Erik Bertelsen, H0stsild (8), Sang om en spegesild
(9); Kai HofTman n, H0stsild ( I0); Fredrik Nygaard, Efterårssilden (11 ); J0rgen Vibe, En sang
om si Iden ( 12).
LJTTERATUR: (I) 2ll 106; (2) 755 60; (3) 344
14; (4) 897c 14; (5) 15d 44; (6) 324 3.saml. 26; (7)
146 19; (8) 56k 23; (9) 56e 57f; (10) 345h 32f; (11)
641b 42f; (12)89725-27.

Laks, frellesgermansk navn, gammeldansk og oldno rdisk lax; af indogerm. lak-so-s med uvis oprindelse, måske beslregtet med oldindisk (sanskrit)
laksa ' uoverskuelig mrengde' (2) og da sigtende til,
at laksen vandrer i vreldige stimer. Som persontilnavn Lax 1300-1400-t (3), indgår i stednavnet
Laksegård 1347 ved Skern, Laksfang I 641 IT Varnres, Laksegårde l 660ff Hasl und s., og antagelig i
Laksholm ved Ly0 (4).
Striler Vendsyssel o. 1880 (5), opkaldt efter de
vestnorske b0nder, der ligesom fisken var grå(klredt); sigge Bornholm (6), på Birkholm sp0gefuldt Lars (Las) (6a).
Hage/aks l 763ff og krog/aks 1820 (7), han med
krogformet tap af bindevrev på spidsen af underkreben; han i yngledragt: rnderred; laksen der majjuni stiger op i Gudenå: /evspringer (8); mager

Terring-Uldums
kommunevåben.

laks: slange/aks, ses/ange, jomfru (der menes
gammeljomfru) (9); ung eller lille laks: gi/ling o.
1700, svelling o. 17001T, Bornholm I 745 (I 0);
spred yngel: erred-. erteblik(ker) Kolding o. 1900
(11); stegt laksefisk: a/ne o. 1300 (12).
Frerneme: /aksur; Grnnland: ekaluk, kapisilik.
Laks i kommunevåben: T0rring (laks og åkandeblade) 1953ff, Borris 1950-70, står for henholds2 13

