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For bedst at kunne forvalte de tilgængelige ressourcer er det nød-
vendigt at vide hvordan både de menneskelige og miljømæssige fak-
torer indvirker på sildebestandene. Her kan optegnelser i gamle his-
toriske dokumenter være med til at levere ny viden. Miljøhistoriske 
undersøgelser af sildefi skeriet i Nordsøen i de seneste 400 år kan 
sammen med anvendelsen af moderne havbiologiske metoder kaste 
lys over svingninger i sildebestandene over fl ere hundrede år. Denne 
artikel viser hvordan man ved hjælp af historiske kilder kan sammen-
stykke en 250 år lang tidsserie for fangstraterne i det hollandske sil-
defi skeri i Nordsøen fra 1604-1850. Tidsserien udgør verdens hidtil 
længste rekonstruktion af fangstrater for fi sk. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

De sidste godt hundrede år har mange bio-
loger undersøgt havet og fi skene ved hjælp 
af videnskabeligt indsamlede fangstdata 
og havundersøgelser. Men i cirka lige så 
lang tid har fi skeriet påvirket bestandene, 
og dermed resultaterne af de indsamlede 
data. 

Ved hjælp af historiske kilder fra holland-
ske arkiver har det imidlertid været muligt 
at sammenstykke en 250 år lang tidsserie 
for fangstraterne i det hollandske sildefi -
skeri i Nordsøen fra 1604-1850. Selvom 
der var mange fi skerbåde, så var datidens 
fi skeritryk minimalt. Det vil blive beskre-
vet senere i artiklen.

Tidsserien illustreret ved Figur 1 viser hvor 
mange sild en fi skerbåd i gennemsnit kun-
ne fange per dag den var ude på havet. 

Tilsammen udgør fangstraterne et indeks 
for hvor mange sild der var i den nordlige 
del af Nordsøen i dette lange tidsrum. Det-
te indeks kaldes også catch per unit effort, 
eller CPUE. Det vil sige hvor mange sild 

man kan fange med en given teknologi over 
en given mængde af fi sketid.

For at nå frem til et tal for hvordan mængden 
af sild svingede i en 250 år lang periode er det 
nødvendigt at standardisere både fi skeriind-
satsen og fangsten. Men hvordan kan man 
gøre det med et så gammelt datagrundlag?

Førindustrielle fabriksskibe
 Indtil mekaniseringen af havfi skeriet for 
godt hundrede år siden var næsten alle sil-
defi skerier omkring Nordsøen kystbaserede. 
Det vil sige at man fi skede med bundgarn el-
ler landdragningsvod direkte fra kysten, eller 
at man sejlede ud fra kysten og fi skede med 
drivgarn på åbent hav. Det sidste krævede 
dog at silden kom hurtigt i land igen, så den 
kunne nå at blive saltet eller røget inden den 
blev dårlig. 

Fiskeriet foregik derfor oftest inden for en 
dagsrejse fra kysten, hvorfor kystbaserede 
fi skerier i England, Skotland, Sverige og 
Norge var afhængige af at silden trak tæt 
under kysten.
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Denne geografi ske udfordring var hol-
lænderne de første til at tage op. I løbet af 
1400-tallet fandt hollandske sildefi skere ud 
af at de kunne ombygge større fragtskibe 
til sildefi skeri fjernt fra hjemlandets kyster. 
Ombord på skibene, de såkaldte sildebus-
ser, medbragte fi skerne salt, tønder, garn 
og proviant, og kunne tage på månedlange 
fi sketure. 

Det gjorde det muligt at følge sildenes van-
dringer fra juni til januar på strækningen fra 
Shetlandsøerne, Orkneyøerne og ned langs 
den skotske og engelske østkyst. Omkring 
14-15 besætningsmedlemmer arbejdede på 
hver sildebus, der fungerede som et verita-
belt fabriksskib. 

Ved solnedgang udsatte busserne drivgarn 
af op mod halvanden kilometers længde, 
som de trak ind igen ved solopgang. Hvis 

der var gevinst, blev dagtimerne brugt på 
at rense og salte sildene direkte ombord på 
skibet, hvorefter de blev lagt i lage i tønder. 
Når skibet var lastet med 40-60 tons sal-
tede sild gik turen tilbage til Holland. 

En gennemsnitlig fi sketur var af cirka 40-
80 dages varighed, så det var en kostbar af-
fære at udruste en sildebus. Men når silden 
blev omladet, forseglet i særlige tønder og 
mærket med fi skeskipperens bomærke var 
den klar til at blive eksporteret til hele Vest-
europa.
 

Sildefiskeriets organisering og 
regulering
 Blandt andet på grund af nedsaltnings-
metoden blev de hollandske sild regnet 
for de fineste i Europa og opnåede den 
højeste pris på markederne i Paris, Køln 
og Danzig. 

Figur 1
VERDENS LÆNGSTE 

TIDSSERIE FOR 

FANGSTRATER

· · · · · · · · · · · · · ·

CPUE for første rejse m. 10 års bevægeligt gennemsnit

G
en

ne
m

sn
its

fa
ng

st 
pe

r b
åd

 pe
r d

ag
 (k

g v
åd

væ
gt)

Det hollandske sildefi skeri i Nordsøen fra 1604-1850. Grafen viser hvor mange sild en fi skerbåd i gennemsnit 
kunne fange pr. dag den var ude på havet. Frem til 1788 stammer data fra byen Schiedam. Fra 1814-1850 stam-
mer data fra nabobyen, Vlaardingen. Data som er infl ueret af krige eller pirateri, er udeladt. Tilsammen udgør 
fangstraterne et indeks for hvor mange sild der var i den nordlige del af Nordsøen i dette lange tidsrum.
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I løbet af 15-1600-tallet udviklede det hol-
landske sildefi skeri sig til at blive en af lan-
dets vigtigste eksportartikler og en central 
komponent i den hollandske dominans 
af handelen i Nordeuropa. Op mod 700-
800 sildebusser udrustedes hvert år til 
sildefi skeri, som ud over besætningerne 
ombord på skibene gav arbejde til titusind-
vis af skibstømrere, bødkere, vodbindere og 
alskens handelsfolk. 

Og hvor der er stor økonomisk aktivitet, er 
der også statslig interesse i regulering og 
beskatning. Det resulterede i oprettelsen 
af et særligt lovgivende kollegium med an-
svar for sildefi skeriet, det såkaldte College 
van de Grote Visserij. I perioden 1580-1855 
udøvede kollegiet et egentligt monopol på 
hvem der måtte deltage i sildefi skeriet. 

I kollegiet trådte repræsentanter fra en ræk-
ke byer i Holland sammen fl ere gange om 
året og bestemte hvornår sæsonen startede 
og sluttede. Desuden afgjorde de hvilket 
salt der skulle anvendes i forarbejdningen 
af silden, hvilke tønder der måtte bruges, 
og hvor store tønderne måtte være. De re-
gulerede også fi skeredskaberne, med fast-
sættelse af bestemte typer af hamp til fabri-
kation af drivgarnene samt mindstemål på 
maskerne.

Set med vor tids øjne var datidens lovgiv-
ning utrolig konservativ, så langt de fl este 
af de regler der gjaldt for fi skeriet i starten 
af 1600-tallet, var stadig gyldige i midten af 
1800-tallet, hvor hollænderne liberaliserede 
fi skerilovene under indtryk fra den stigende 
internationale konkurrence.

Figur 2
DATIDENS 

FANGSTRAPPORTER

· · · · · · · · · · · · · ·

Når sildebusserne nåede i havn, var skipper og to andre besætnings-medlemmer forpligtet til at afl ægge vidnes-
byrd om at lasten var fanget efter forskrifterne og håndteret på den foreskrevne måde. Denne håndskrevne tekst 
fortæller at fi skeskipper, Cornelis Jacobszoon landede 25 læster saltede sild (ca. 45 tons) i Schiedam den 13. august 
1614. G
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Det vil sige at de historiske rammer om-
kring sildefi skeriet var meget konstante 
igennem hele perioden. Sæsonen startede 
hvert år til Skt. Hans, og efter den 31. januar 
måtte ingen skibe lande saltede sild i Hol-
land. Sildebusserne skulle desuden blive til 
havs indtil lasten var mindst to tredjedele 
fuld. Når busserne nåede i havn, var skip-
per ifølge med to andre besætningsmed-
lemmer forpligtet til at afl ægge vidnesbyrd 
om at lasten var fanget efter forskrifterne og 
håndteret på den foreskrevne måde.

Historiske kilder som datagrundlag
 Vidneforklaringerne fra skipperne har 
afsat en meget anselig mængde dokumen-
ter, som i stor udstrækning er bevaret i hol-
landske arkiver. Det er dette materiale der 
sammen med det historiske lovkompleks 
omkring fi skeriet muliggør en historisk re-
konstruktion af sildefi skeriet.

I byen Schiedam, der ligger uden for Rotter-
dam, er alle skipperes forklaringer bevaret 
i en ubrudt serie fra 1597-1788. Fra 1814-
1850 er det til gengæld muligt at følge alle 
forklaringer der blev leveret til nabobyen, 
Vlaardingen. 

Det giver et samlet datamateriale på over 
8.500 vidneforklaringer, hvor af en er gengi-
vet som Figur 2. Den håndskrevne tekst for-
tæller at fi skeskipper Cornelis Jacobszoon 
landede 25 læster sild i Schiedam den 13. 
august 1614. En hollandsk læst vejede lidt 
under to tons og bestod af 14 tønder sild, så 
tilsammen har Cornelis Jacobszoon haft ca. 
45 tons saltede sild med hjem. 

Når vi ved at fi skeriet var startet til Skt. 
Hans, ved vi også at sildebussen havde været 
væk på togt og kunnet fi ske fra den 24. juni 
til 13. august. Cornelis Jacobszoon var som 
nævnt kun en af mange skippere der landede 

sild. Ved at dividere antallet af fangede sild 
med antallet af dage fi skerne havde været 
væk for alle fi skerne, kan man se hvor mange 
sild der blev fanget per fi skedag i dette år. 

Når alle år lægges sammen får man verdens 
længste rekonstruktion af CPUE som fangst 
per båd per havdag.

Vi ved at redskaber og fi skemetode var ensar-
tet, men hvad med fi skefartøjerne, som ikke 
var udsat for regulering?

Sildeskibenes størrelse
 Som et af de få elementer i fi skeriet var 
størrelsen og typen af de anvendte sildeskibe 
ikke reguleret. De mange sildebusser kræve-
de en betydelig skibsværftssektor, og i lighed 
med vidnesbyrdene er der i de hollandske ar-
kiver bevaret en lang række nybygningskon-
trakter for sildeskibene. 

Figur 3  illustrerer den gennemsnitlige læng-
de af ca. 200 sildeskibe bygget i Holland i 
perioden fra 1600-1850. Der er tre forskel-
lige typer af skibe i brug. De allerede nævnte 
sildebusser, de såkaldte hoekers og endelig 
hoekerbusser, som begge kunne anvendes 
både til sildefi skeri sommer og efterår, mens 
de blev rigget om til torskefi skeri om vinte-
ren og foråret. 

Imidlertid er de alle så ens i udformning at 
det ikke giver mening at forestille sig den ene 
type mere effektiv end de andre. Set over den 
lange periode svinger størrelsen af de an-
vendte skibe inden for +- 5-10%, så der var i 
høj grad tale om en stabil skibsteknologi.

Alt i alt må man sige at for de hollandske 
sildefi skere har evnen til at fi ske i 1600-tal-
let været stort set identisk med fi skeevnen i 
midten af 1800-tallet. 
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Krige og pirater
 Fiskeriet blev imidlertid også påvirket af 
eksterne faktorer. I store dele af 1600-tallet 
var pirateri et stort problem for sikkerheden 
til søs i Nordsøen. 

Den franske by Dunkerque fungerede som 
base for en hel fl åde af pirater, der opbragte 
ikke bare handelsskibe, men også gerne 
fuldt lastede sildeskibe på vej hjem til Hol-
land fra fi skerbankerne. Ofte tog piraterne 
besætningen til fange og forlangte løsepen-
ge. I 1690’erne blev det så slemt at det lov-
givende fi skerikollegium forbød udbetaling 
af løsepenge for at mindske fribytternes 
incitament til overfald.

Mens piraterne kun generede enkelte fi ske-
re ad gangen, var 1600-tallets store søkrige 
i Nordsøen af stor betydning for hele fi sker-
fl ådens bevægelsesfrihed, og dermed også 
fangstraterne pr. båd pr. havdag. 

Et eksempel herpå var året 1704, hvor Hol-
land var indblandet i Den spanske Arve-
følgekrig og blandt andet kæmpede mod 
Frankrig. Hollænderne udrustede hvert år 
fl ere krigsskibe til at patruljere i nærheden 
af sildebankerne med henblik på at beskyt-
te fi skerne mod angreb; men efter et større 
søslag lykkedes det for en gruppe franske 
krigsskibe at afbrænde og sænke op mod 
100 hollandske sildeskibe på en gang.

Figur 3
SILDEBUSSER 

· · · · · · · · · · · · · ·

Reinier Nooms, alias ‘De Zeeman’ (ca 1623-1664), Harinck-Buisen. Etch, ca 1640-1664. (Collection Visserijmu-
seum/ Vlaardings Museum, Vlaardingen).  En samtidig tegning der viser hvordan skibenes master er lagt ned som 
modvægt mens de tunge net trækkes ind. I baggrunden en række klipper som måske kan være ved Shetlands-
øerne. I højre side ligger der et krigsskib, og længst til højre, kan man se solen stå op. Det passer med det normale 
tidspunkt for ophaling af nettene.
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Det er af afgørende betydning for rekon-
struktionen af 250 års fl uktuationer i sil-
debestandene at eksterne faktorer som 
krig og pirateri ikke infl uerer på index over 
fangstraterne. Derfor er alle år hvor krig og 
ufred har påvirket fi skeriet, udeladt af ana-
lysen.

Langtidssvingninger i CPUE
 Den tidsserie der bliver tilbage, viser en 
række markante udviklinger i den tilgæn-
gelige mængde af sild i Nordsøen fra 1604 
til 1850. De første ca. 70 år af 1600-tallet 
viser at der var relativt mange sild, mens de 
følgende 30 år frem til år 1700 var prægede 
af dårligt fi skeri. 

Det mest markante ved 1700-tallets fi skeri 
er de store fl uktuationer fra år til år. Mens 
nogle år fremviste rekordstore fangstrater, 
var raterne andre år meget ringe. 

Om fi skeriet i første halvdel af 1800-tallet 
kan man sige at det i ordets egentlige for-
stand var historisk dårligt med fangstrater 
der konstant var under halvt så gode som i 
de bedste perioder.

Historisk udvikling og natur-
ressourcer
 I første halvdel af 1600-tallet var det 
hollandske fi skeri på sit højeste, og de 7-
800 skibe hentede i omegnen af 50.000 
tons saltede sild op fra Nordsøen hvert år. 

Langsomt hen over perioden faldt pro-
duktionen imidlertid. I første halvdel af 
1800-tallet var der kun godt 100 skibe 
der hvert år sejlede ud fra Holland for at 
fiske efter sild, og skotske og norske sil-
defiskerier havde overtaget den domine-
rende position på det europæiske marked 
for saltede sild.

Figur 4
STABIL TEKNOLOGI

· · · · · · · · · · · · · ·

Gennemsnitslængde af fi skefartøjer i det hollandske sildefi skeri
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Den gennemsnitlige længde af ca. 200 sildeskibe bygget i Holland i perioden fra 1600-1850. Skibenes størrelse 
svinger kun 5-10%, og de er så ens i udformning at de har været omtrent lige effektive. Så de hollandske sildefi ske-
res evne til at fi ske i 1600-tallet har været stort set identisk med fi skeevnen i midten af 1800-tallet.
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Figur 5
DET TILSYNS-

FØRENDE RÅD

· · · · · · · · · · · · · ·
Våbenskjoldet tilhører det 

tilsynsførende råd, College van de 

Grote Visserij, der havde ansvar for 

lovgivning og udøvelse af sildefi skeriet 

i Holland fra 1560’erne og indtil det 

blev opløst i 1855. Våbenskjoldet in-

deholder blandt andet byvåbnene for 

de fem byer der som de første fi k retten 

til at lande saltede sild fra Nordsøen. 

For byen Enkhuizen var sildefi skeriet 

så afgørende for den lokale økonomi 

at også byvåbnet indeholder tre 

nyrensede sild.
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Årsagerne til den hollandske deroute har 
været emne for debat blandt historikere 
siden 1800-tallet, og der er fl ere konkur-
rerende forklaringer herpå. Flere har hæftet 
sig ved at den stive hollandske organisation 
gjorde det svært at introducere forbedret 
teknologi og intern konkurrence, hvorved 
andre landes fi skerier langsomt overhalede 
det hollandske. 

En anden teori er fokuseret omkring inve-
steringsforholdene i Nederlandene, hvor det 
i løbet af 1600-tallet og fremefter blev mere 
lukrativt at investere penge i andre sektorer 
end fi skeriet, først og fremmest fremstil-
lingsvirksomhed og handel på oversøiske 
kolonier.

Men ændrede kostvaner i Europa kan også 
have spillet ind. Selv om befolkningstallet 
steg kraftigt i Europa fra 1600-1800, steg 
produktionen af sild ikke før i slutningen 
af 1800-tallet, hvor ny teknologi blev in-
troduceret, først og fremmest i Skotland og 
England. 

Endelig har de mange krige og pirateriet 
også været fremført som forklaring på ned-
gangen i det hollandske fi skeri.

Denne marint miljøhistoriske undersøgelse 
er imidlertid den første der prøver at svare 
på om også svingninger i sildebestandene 
kan have spillet en rolle. 

Fangstmængder dengang og nu
 Selv om hollændernes fi skeindustri var 
Europas største, fangede de alligevel en 
beskeden mængde sild sammenlignet med 
vore dages fi skeri. I dag kan de største dan-
ske trawlere hver især fange 50.000 tons 
fi sk om året. Man kan sige at den teknologi-
ske udvikling har bevirket at en otte mands 
besætning nu kan fange lige så meget som 

12.000 hollandske fi skere kunne i 1600-
tallet.

Med andre ord var datidens fi skeritryk mi-
nimalt, og de svingninger der kan påvises 
ved tidsserien 1604-1850 må derfor skyldes 
naturlige svingninger i forekomsten af sild. 
Men hvilke?

Klimatiske svingninger
 Havforskere har de seneste godt hun-
drede år interesseret sig for at studere sam-
menhænge mellem sildefi skeriernes udvik-
ling og naturlige påvirkninger af havet. 

De tyske havforskere Alheit & Hagen har 
prøvet at sammenstykke forskellige vidnes-
byrd om historiske fi skerier efter sild, sardi-
ner og ansjoser i både Europa og Japan for 
de seneste tusind år. De foreslår at tempe-
raturudviklingen over fl ere årtier ad gangen 
påvirker bestandsstørrelsen og udbredelsen 
af disse fi skearter, og at der vel at mærke er 
periodevise mønstre i forekomsten af sild 
forskellige steder i både Nordeuropa og Ja-
pan.

Et af de bedst dokumenterede eksempler 
herpå er det kystbaserede fi skeri efter sild 
ved Bohuslen på den svenske vestkyst. Si-
den vikingetiden har der i nogle årtier i næ-
sten hvert århundrede været en pludseligt 
opstået meget stor forekomst af sild tæt un-
der kysten, muligvis sammenfaldende med 
kolde perioder i Nordeuropa.

Noget tilsvarende har gjort sig gældende 
langs den norske vestkyst, blot med den 
forskel at når der var mange sild ved Bohus-
len, var der et ringe fi skeri ved Sydvestnor-
ges kyst og omvendt. Svingningerne var så 
markante at fl ere biologer argumenterede 
for at der var tale om den samme stamme 
af sild der fl yttede sig fra et sted til et andet, 
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men det viste sig ved en nærmere prøvelse 
at være to forskellige sildestammer.

I modsætning til de forskellige kystnære 
fi skerier, der var sårbare over for ændringer 
i naturgrundlaget, var de hollandske silde-
busser i stand til at jage silden både i gode 
og dårlige tider, hvilket giver et mere kon-
tinuerligt grundlag at undersøge de klima-
tiske sammenhænge på end det hidtil har 
været muligt.

Den nordatlantiske oscillation
 De seneste ti år har interessen desuden 
samlet sig om ændringer i den såkaldt 
nordatlantiske oscillation, eller NAO. NAO 

udtrykkes som et index for forskelle i luft-
tryk mellem punkter på Island og på Azo-
rerne. Særligt i vintermånederne svinger 
NAO kraftigt og dominerer vejrsystemerne 
i den østlige del af Nordatlanten. Når NAO 
er negativ vil der typisk være dominans af 
kolde og tørre østenvinde i vintermåneder-
ne, svarende til hvad vi kender som en hård 
vinter i Danmark. 

I de milde vintre er det derimod typisk at 
kraftige og fugtige vestenvinde er domi-
nerende i den østlige del af Nordatlanten. 
Forskellene kan tydeligt mærkes på land-
jorden, men har også stor betydning for 
havstrømmene i for eksempel den nordlige 

Figur 6
SILDEBUSSER OG 

KRIGSSKIBE

· · · · · · · · · · · · · ·

Adriaen Cornelisz. (van der) Salm (ca 1665-1720), Fishing for herring. Paiting in pen, ca 1700-1720. (Collection Visserijmuseum/ Vlaard-

ings Museum, Vlaardingen). En anden samtidig tegning af hollandske sildebusser. I baggrunden ligger et krigsskib og beskytter fi skerne 

mod pirater.
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Tak til
Ovennævnte resultater er udarbejdet som led i mit ph.d.-projekt om ”Udnyt-
telsen af Nordsøens marine ressourcer, ca. 1600-1850”. Det udføres ved Forsk-
erskolen MARINERS, Syddansk Universitet, som deltager i Fishnet.dk. Projek-
tets vejledere er professor dr. phil. Poul Holm, Center for Maritime og Regionale 
Studier ved Syddansk Universitet og dr. Brian R. MacKenzie, seniorforsker ved 
Afdeling for Havøkologi og Akvakultur, Danmarks Fiskeriundersøgelsers i Char-
lottenlund. 

Forskningen er støttet økonomisk af forskningsprogrammet, History of Marine 
Animal Populations (HMAP) under Census of Marine Life (CoML), af Dansk 
Netværk for Fiskeri- og Akvakulturforskning (Fishnet.dk), af Marine Biodiver-
sity and Ecosystem Functioning EU Network of Excellence (MARBEF) samt af 
Consequences of weather and climate changes for marine and freshwater ecosys-
tems (CONWOY).

del af Nordsøen, hvor hollænderne fi skede 
efter sild i så mange hundrede år.

Den hollandske biolog Ad Corten har på 
baggrund af undersøgelser af den geo-
grafiske fordeling af sildene i Nordsøen 
siden 1950’erne foreslået at NAO er en 
styrende faktor for sildenes levevilkår. 
Når NAO er negativ vil havtempera-
turerne være relativt lave i Nordsøen, 
som i forvejen udgør den sydlige grænse 
for udbredelsen af den atlantiske sild. I 
koldt vand vil sildenes foretrukne føde-
emner, vandloppen Calanus finmarchi-
cus, kunne trives bedre i Nordsøen end 
ved højere vandtemperaturer. Når der 
bliver rigelige fødeemner for sildene, vil 
der alt andet lige også blive plads til f lere 
sild i havet.

Omvendt er et positivt NAO-index tegn 
på høje havtemperaturer, hvorved sildene i 
deres jagt på vandlopper er nødt til at søge 
længere mod nord.

Historisk dokumentation for 
fremtiden
 Den eksisterende forskning baseret på 
moderne havundersøgelser tyder på at der 
er sammenhæng mellem mængde og ud-
bredelse af nordsøsild og svingningerne i 
index for NAO. 

Etableringen af historiske rekonstruktio-
ner af fangstrater som den ovennævnte vil 
forhåbentlig kunne medvirke til at kvalifi -
cere de eksisterende teorier i forhold til et 
længere tidsrum der bedre kan modsvare 
naturens egne langtidssvingninger.


