
St0r, Acipenser sturio 

Den europreiske st0r har skrev hale, rrekker af 
benplader langs kroppen og under snuden lire 
lange f01etråde. Fra Atlanterhavet trrekker den 
undertiden ind i danske farvande og er her indtil 
tre meter lang. Af den umodne rogn fremstilles 
kaviar, men den bedste kvalitet leverer en sydrus
sisk art. 
- Danmarks Dyreverden 4, 56-59. 

»St0ren, riddersmanden blandt fiskene, klredt 
panser og plade« (I). 

Ster, frellesgermansk navn af omstridt herkomst, 
gammeldansk styrire, jysk styrje, styrris, bomh. 
storja, frernisk styrja (2): 
I. beslregtet med oldnordisk styrja 'tumult, 
kamp', kunne betyde 'den som roder i mudder'; 2. 
beslregtet med det svenske dialektord styrja 'lang 
stang' jf. oldnord. staurr 'prel', i så fald sigtende til 
fiskens lange krop; 3. henf0rt til oldh0jtysk stiuri 
'strerk, statelig'; 4. lånt fra baltoslaviske navne, i 
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reldre tid blev de 0este st0r fanget i Rusland og 
derfra eksporteret (3). 
Som persontilnavn St0rre, St0rre 1400-t (4), i ade
lig seg! 1300-1400-t, i våbnet for den s0nderjyske 
uradelsslregt Sture 1300-1 500-t (5). 
Jysk talemåde: et stykke skidt styrris = grov karl 
(9). 
Selster 1763 (6), sre/styr V Jylland o. 1850 (7), 
sjrelstyrje ofte udtalt sjrelsdyr SY Jylland o. 1900 
(8). 

LITTERATUR: (I) 212/13; (2) 860 26 (storgia); 
2 I 2c 3,216; 472b 3,749f; 3 59; (3) 626 394; (4) 363 
2.2,1091 ; (5) 849b 35; 678 15,55; 2 135; (6) 693b 
1,647; (7) 472b 3,749 (v. Ringk0b.); (8) 212c 3,216; 
(9) 170 1905, 18. 

FISKERI 

St0rfangeme havde i 1200-t deres egen laugsstif-

SUJr. BIOFO TO/Arthur Christiansen. Swren er en sjal
den gasc i 11ore fafl'ande. af dens ag kan tilberedes ka
viar. 



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 eksempla
rer, 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 pro
vinsen 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 no
get vigtigt og eftertrenkeligt derpå« ( 1649; 7). 
Det var altid en begivenhed, når man fangede en 
st0r, og det hrendte ikke så sjreldent. Ved Nymin
degab gik en 4-5 alen (2.5-3 m) lang st0r i silde
voddet, og i Vesterhavet blev fanget en, som veje-

Dåse med dansk »kaviar« fra Limj}ords0sters-Kompag
niet. Den danske kaviar må ikke forveks/es med den 
russiske af swrens rogn. Herhjemme har Limfjords
fJSters-Kompagniet haft mcces med et erstatningspro
dukt, 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. au
gust 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 31/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 
( I 0). 0. 1945 kunne langs den jyske vestkyst årligt 
fanges et hundrede med vod og garn; nu er st0rer, 
en sjrelden grest i vore farvande. 

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 si
der og bug, siderne med et redligt skrer, på fede le
vende 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 n0dvendig
gjort 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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