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Svensk og dansk i ældre tid
Som et af resultaterne af Den fiskerihistoriske kongres på Gille
leje i 1948 har professor, fil. dr. Sigfrid Svensson, Folkelivsarkivet i
Lund, udarbejdet en spørgeliste, som skal udsendes i Sverige og
gerne tillige herhjemme. Vi bringer den her, lempet efter nord
sjællandske forhold og med specielt henblik på vore fiskerlejer:
I hvilken anledning har man opholdt sig i Sverige (Skåne)? For
fiskeriets skyld, fiskehandel, landbrug etc.. Ved man, hvorfor
svenskere søgte hertil? Og hvem?
Især ønskes oplysning om forbindelsen mellem danske og sven
ske fiskere, om svenskere, der deltog i det nordsjællandske silde
fiskeri i danske både; om samarbejdet og om stridigheder på fiske
pladserne. Om svenske piger, som drog hertil i sildefisket.
Om hvilke byer (lejer) man især som fisker besøgte i Sverige.
Hvem man der fik bekendtskab med, om disse svensk-danske for
bindelser vedligeholdtes. — Om fragtskippernes besøg i Sverige,
f. eks. hvilke firmaer de købte tømmer hos, og forholdet til disse.
Hvilke danske varer der solgtes i Sverige.
Om giftermål mellem danske og svenske; om hvorledes man så
på disse forbindelser.
Om svenske, som bosatte sig på lejerne her eller omvendt, og om
de var vellidt (om de »faldt til«). Om forbindelsen med moder
landet vedligeholdtes. Om der var knyttet særlige betegnelser til
personer, som stammer fra Sverige (eller Danmark), eller som ofte
besøgte Sverige.
Resulterede forbindelserne med Sverige i indførelse af nye skik
ke (i dagliglivet: beklædning, husførelse, f. eks. nye madretter),
andre fiskemetoder (ormestampningen, garntyper o. s. v.), andre
fester eller nye former for fester. Har man andetsteds end på Gille
leje købt bådene i Sverige og hvor og hvilke både, og hvorfor
købte man dem i Sverige? Hvilke navne havde de brugte både, man
købte, og fik de nye navne her? Købte svenskerne både i Danmark?
Kan nogen oplyse om overtro (især vedrørende fiskeriet), tilført
fra Sverige. Var svenskerne mere overtroiske end vi? Kan nogen
meddele ord, udtryk, talemåder og ordsprog, som er indført fra
Sverige?
Købte man særlige varer i Sverige, og da hvilke, som ikke kunne
fås herhjemme? Og hvilke varer købte de svenske fiskere med
hjem herfra?
Søgte man 'kloge koner og mænd i Sverige? Hvorfor (troede man
mere på deres kunnen end de danskes?). Hvilke kure fik man
anvist, hvilken medicin? Hvem var disse kloge folk (»den svenske
doktor i Helsingborg«).
Adskillige andre problemer om danske og svenske fiskeres for
hold til hinanden kunne drøftes.-----Svar på ovenstående spørgsmål eller enkelte af dem bedes sendt
til Gilleleje museum.
H. C. Terslin.

SOMMERNAT VED STRANDEN

Den lange, flade strandbred, bølgeskvulpet,
og himlen bleg, helt bleg og uden bund.
Langt, langt udover havet, ene havet
i sommernattens korte drømmeblund.

Lysblink fra fyr som lynglimt over havet.
Perlemorsglans på vandet, sandet gråt.
Du går og bag dig sletter bølgeslaget
hvert skridt, hvert skridt som du har trådt.

Tyst hvisker rummets rytme i dit hjerte.
En vuggesang. En stilhed i dit sind.
Fra landet kommer blomsterdufte til dig,
båret af nattens bløde fralandsvind.

Hvad vil med ord du sige, hvorfor tale?
Vær stille, stille. Alt er nu så smukt.
Og du er ett med havet, sommernatten,
opløst som bølgeskum og tågefugt.
HARALD HERDAL

Gilleleje, juli 51.

Det nye museum
Efter 23 års arbejde er der indsamlet et materiale af en stan
dard, der berettiger til opførelsen af et museum for det nordsjæl
landske fiskeri, fiskerlejerne og dyrelivet på fiskepladserne.-----Den landskendte arkitekt Holger Jacobsen bar i årevis arbejdet
med planerne, der skulde gøre museet tidssvarende og museums
teknisk forsvarligt. Kommunalbestyrelsen har skænket grunden
nær Gilleleje havn. Huset vil koste ca. 125,000 kr. og vil indtage et
areal på 10X20 m2 og i 21/’ etager få en gulvflade på ca. 500 m2.
----------- På grund af pladsmangel og uforsvarlige opbevarings
forhold er det nødvendigt at bygge dette i sin art særprægede mu
seum nu.---------- Vi tillader os herved at anmode om økonomisk
støtte. Store og små bidrag modtages, adr.: Museet, Gilleleje.

Orkanen 2.-3. oktober 1852
»Natten mellem 2. og 3. oktober skal hver sømand
vare sig for at være på søen,« sagde de gamle på
Gilleleje.

Denne orkan, hvis virkninger blev så katastrofale for
Halsnæs-fiskerlejerne, men som forøvrigt havde et vidt
udbredelsesområde, får vi fyldig underretning om i dati
dens aviser1). Således skriver Snällposten for 4. nov. 1852:
Beträffande den orkan, som de sista dagarne af Septem
ber och de första i Oktober härjande for fram öfver en
stor del af medlersta Europa, meddelar D:r Clement i
Weser Zeitung nogra intressanta notiser. — En jemförelse
mellan berättelserna i olika tidningar lemnar följande
öfwersigt af orkanens fortgång. Den började redan den
29 September i Irländska sjön, hemsökte den 30 Skott
land, framträngde natten mellan den 1 och 2 Oktober ända
till Paris, rasade i Brüssel hufvudsakligast den 2 oktober
på förmiddagen mellan kl. 10 och 11, i Westfalen på efter
middagen samma dag ända till kl. 3, uppnådde för Ham
burg sin största styrka emellan kl. % 4 och *4 6, samt
började i Lübeck först mot aftonen. I södra Tyskland blå
ste wisserligen redan den 2 en häftig Sirocco-artad wind,
men sin högsta kraft uppnådde stormen först den 5. Denna

9 Det danske meterorologiske Institut og Sveriges meteorologi
ska och hydrologiska institut har ikke beretninger om orkanen fra
Sundet og sydlige Kattegat. Og i arkivalier fra Kuliens og Kron
borg fyr er heller ikke fundet materiale herom. Men i Nakkehoved
fyrs vejrberetningsprotokol har fyrinspektør W. Faber skrevet:
Natten mellem 1. og 2. Okt. S.V. og stille til Kl. 9, Vest og laber
Kig. (Kuling) til Kl. 3; siden S.V. og samme Kig. Middag Kl. 1 Øst
og bramsejls Kuling. — Natten mellem 2. og 3. Okt. S.O. og brams.
Kig. til Kl. 8, Syd og samme Kig. til (Kl.) 10, siden S.V. og Storm.
Middag Kl. 1 Vest og mersejls Kig.
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dag wisade sig äfwen der liknande stormen beledsagande
luftfenomener, som de hvilka man den 2 Oktober obser
verat i ländarna wid Nordsjö-kusterna. Så observerades
den 5 i Badiska Höglandet blixtrar, liksom orkanen den 2
i Holstein ledsagades af blixt och regn, och i Geislingen i
Wurtemberg förmärktes till och med twenne jordskakningar, då stormen plötsligt upphörde den 5 på aftonen. Äf
wen i Norra Slesvig och Danmark åiföljdes orkanen af
häftigt owäder.---------- D:r Clement förklarar denna or
kan för en cyklon, hwars stormbana, utgående från Ir
ländska sjön, den 1 Oktober genomskurit inloppet till Canalen och en del af Biscaya-bugten samt i progressiv
kretsande rörelse framträngt widare i östlig riktning.
Hwad hastigheten af dess rörelse beträffar så tillryggalade
den sträcken mellan Seinen och Bälterna på 24 timmar,
således utåt en sträcka af 120 geogr. mil i timman. Orka
nen den 2 Oktober hade en wida betydligare diameter än
den i Augusti 1848; derj ernte war dess stråk begränsadt
på et högst gåtlikt sätt. En stor del af Nordsjön blef obe
rörd, ty det på morgonen den 3 Oktober till Hamburg an
komna ångfartyget »Thames« hade på sjön wisserligen stark
westlig wind, men anträffades först i närheten af Elben —
således natten emellan den 2 och 3 före midnatt — af orka
nens dyningar. Det Norska ångfartyget »Christiania« mötte
orkanen i Stora Bält, natten emellan den 2 och 3, och twingades att lägga in till Nyborg, dit det ankom kl. 5 på mor
gonen. Enligt Börsen-Halles skeppsunderrättelser synes
stormen i Östersjön warit wida förderfligare för fartyg än
i Nordsjön. Stormar af denna art aftage wanligtwis i styrka
och hastighet, om deras bana går öfwer fasta landet. Efter
berättelserna om stormens härjningar i Nordtyska kust
länderna har den warit wida häftigare där än i medlersta
och södra Tyskland.
I »Fædrelandet« for 4. okt. læses følgende: I Løverdags
Aftes ud paa Natten, men især mellem Kl. 8-10 havde vi

8

her (i København) en Storm af S-Sydv., hvortil vi ikke
længe har seet Magen. Flere store Træer i Omegnen, især i
Frederiksberg Allé, ere knækkede eller oprevne med Ro
de, og Badehusene ved Langebro ere paa to af Flaaderne
nær revne løs fra deres Fortøininger og kastede op imod
Broen, hvis stærke smeddede Jærnrækværk derved paa
flere Steder er blevet bøiet. Man anslaar Skaden paa Ba
dehusene til en Snes Tusinde Rbd. — I Kallebodstrand
har man seet fire Skibe staae fast paa Land, ved Falsterbo
og Dragør skulle staae flere, og man spørger sagtens man
ge Søskader.
I Øresunds-Posten for tirsdag den 5. okt. skrives fra
Helsingborg: Natten till förlidne söndag rasade i Sundet
en af de våldsammaste stormar i mannaminde (först syd
ost till kl. 10, derefter sydvest med ösregn). De fiesta hus
här i staden bära mer och mindre märke derefter, äfvensom en mängd plank hafva blifvit kullblåsta, stora träd i
trädgårdarna uppryckta med rötterna, o. s. v. Sjöfolk anse
att sedan den bekanta stormen 1824, som härjande öfvergick hela landet, (samma natt då äfven Petersburg öfversvämmades,) ingen liknande orkan varit härstädes spord.
— Og bladet fortsætter: I skogarna häromkring hafva
ordentliga nederlag gjorts; så till ex. i den vackra Påhlsjöskogen, där flera stora träd äro bräckta och marken är
alldeles övertäckt med splittrade grenar och quistar. —
Resande från Helsingör berätta att landsvägen till Kjøbenhavn varit på flera ställen barrikaderad med kullblå
sta höga träd, så att passagen varit på söndagsmorgonen
formligen afbruten. Under den så till sägandes första afdelningen af stormen, i lördagsqväll, afbrann vid Kjøbenhavn med stor prakt och pomp en holländsk väderqvarn.
------ I samme avis for torsdag 7. okt. skrives bl. a.: Lika
ledes erfar man från flera trakter att under orkanens bör
jan en ytterst häftig åska gått fram (här i staden hafva
endast några blixtar varit observerade, men knallarna
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hafva förmodligen öfverröstats af det döfvande dånet
ifrån hafvet och af vindstötarna mellan husen). Denna
åska har äfven varit bemärkt på Sälland och Fyen, och
från Aarhus beskrifves den som i ytterste grad intensiv.
Helsingør Avis beretter følgende om stormskaden: Bade
husene ved Helsingør er bortrevne, så kun pælene står til
bage, flere træer er kuldkastede, ligesom også mange tage
og plankeværker har taget betydelig skade. Efter forly
dende har stormen nordpå ikke strakt sig forbi Anholt; i
det mindste har dampskibet »Nordcap«, som af gik fra
Christiania i lørdags aftes og ankom hertil i morges, kun
haft en frisk brise af S.O., der om natten gik O. om til N.
Om orkanen i det sydlige Kattegat og om Halsnæs
katastrofen skriver fyrinspektør J. Mathiesen på Hesselø
i sin bog Det nordsjellandske Fiskeri (1853): Den 2den
Oktober (1852) om Morgenen blæste det temmelig stivt af
sydlig Vind, der op ad Formiddagen skagede sig om til
O.S.O. med Regn og Slud, men Vinden faldt efter Middag
atter sydlig, Regnen ophørte, og der var egentlig ingen
Grund til at vente særdeles haardt Vejr. Kulingen blev
imidlertid stivere mod Solnedgang, saa at der dog ind
fandt sig en Vaklen hos Fiskerne (på Halsnæs) med Hen
syn til Spørgsmaalet: om de skulde gaae tilsøes, eller ei.
Først efter at Een brød Isen og lettede, gik det som sæd
vanlig: »Kan han gaa ud, maae vi og kunne.« — og den
Ene fulgte efter den Anden, saa at henved Halvdelen af
Baadene, 23, stode ud. — Uden Tvivl laae alle de udløbne
Baade drivende for Redskabet, da Uvejret omtrent Kl. 11
om Aftenen brød løs, med en af de ældste Fiskere ukjendt
Voldsomhed, idet Vinden sammetid sprang vestlig. Flere
end 100 Mand vare paa Søen, det er er derfor let at tænke
sig Tilstanden ved Lejerne i denne Nat, da det maatte sy
nes utroligt, at en eneste af disse vilde komme derfra med
Livet. Alle de ved Lynæs liggende Fiskebaade kastedes
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paa Land, og da hele den hjemmeværende Befolkning
maatte samles for at redde hvad reddes kunde, blandede
Mændenes Opsang og Qvindernes Skrig sig med Stormens
Bulder i et hjerteskærende Chor.------ Kl. 2 var Orkanen
dog brudt og, skønt det endnu blæste en Storm, Haabet
begyndt hos nogle at røre sig, da Dagen frembrød: Det var
dog muligt, troede de, at enkelte af de største og bedstbemandede Baade kunde have reddet sig til Sundet. Om
Aftenen den 3die kom den første Efterretning til Lynæs
om, at virkelig Nogle vare i Behold i Helsingør, men Sorg
og Glæde blev dog først efter flere Dages Forløb til Vis
hed blandt Familierne. Det oplyste sig endelig, at 9 Baade
vare indkomne til Helsingør og 1 tit Höganäs i Skaane
men desværre tillige, at 10 Baade med Besætninger, ialt
47 Mand, vare forulykkede.

Denne beretning vil vi supplere med et udvalg af aviser
nes meddelelser; thi uden disse ville det være håbløst at
få et nogenlunde overblik over Halsnæskatastrofens om
fang. ------- Således skriver Fædrelandet 6. okt.: — Den
største Ulykke er dog utvivlsomt den, der har ramt Fi
skerne på vore og de svenske Kyster. Fra Fiskerlejet Ly
næs vare 30 store Baade, hver med 5 Mands Besætning,
gaaede ud paa Sildefangst under Nakkehoved, og af disse
ere hidtil kun 10 vendte tilbage, saa at 20 Baade med 100
kraftige Mænd, for en stor Del Familieforsørgere, endnu
savnes. Vel kan man maaskee haabe, at nogle af Baadene
have reddet sig til den svenske Kyst; men at en stor Del
af dem ere forulykkede, er vistnok utvivlsomt, og der er
derfor al Grund til at påkalde den offentlige Medfølelse
og Godgj ørenhed for de efterladte Familier, hvilket nogle
agtede Mænd i Helsingør ogsaa alt have giort. Kan man
tro hvad Skibsførere, der have færdedes i disse Farvande
efter Stormens Ophør, berette, vil Sorg og Nød imidlertid
have ramt langt flere af vore Kysters fattige Beboere; thi
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man vil saavel Nord for Hammermøllen (ved Hellebæk)
som Syd for Amager2) have truffet mange Baade drivende
i Søen med Kjølen i Veiret og i de allerfærreste Tilfælde
ville disses Besætninger have kunnet frelse sig.3) Bladet
har denne beretning fra Helsingør Avis for 4. okt.
9. oktober har samme blad fået nærmere underretning
og skriver: Ved velvillig Meddelelse fra Frederiksværk
have vi faaet sikrere Efterretning om Omfanget af den
Ulykke, der i Stormnatten den 2den har ramt Fiskerne
fra Lynæs og omliggende Fiskeleier i Thorup Sogn. Der
var i Alt udgaaet 22 Baade, af disse ere 9 totalt forulykkede
med en Besætning af 42 Mand; de øvrige have paa een
nær, der er ankommen til Sverig i meer og mindre be
skadiget Tilstand reddet sig paa Kysten mellem Spotsberg
(ved Indsejlingen til Isefjord) og Helsingør. Ulykken er
vel altsaa ikke saa stor, som man i Begyndelsen havde
Grund til at befrygte, men dog stor nok til for lang Tid at
standse den Virksomhed, hvorpaa disse Fiskerleiers hele
Eksistens beroer. Ikke at tale om Tabet af 42 Menneskeliv
og den Mængde faderløse Børn, som de Forulykkede have
efterladt sig, saa er det matrielle Tab af Baade og Fiske
redskaber forholdsvis overmaade stort, thi ogsaa de Frel
ste have maattet lade deres Fiskeredskaber i Stikken. En
Comitee er paa Stedet sammentraadt for ved Bidrag fra
-) Her er naturligvis ikke tale om Halsnæs-både.
3) Man kunne vente, at en stedlig avis som Frederiksborg Amts
tidende først af alle berettede om Halsnæs-ulykken. Men det synes
ikke at være tilfældet. 5. oktober har 'bladet følgende korte med
delelse, indhentet fra Frederikssund 3. okt.: Natten mellem 2. og 3.
ds. rasede her en stærk Storm, hvorved flere Tage er bievne øde
lagte. Paa Jægerspris har Uvejret raset slemt — det ene Spir paa
Slottet samt en heel Deel Træer i Skoven knækkede af Stormen.
Flere Fiskerbaade ere ødelagte og vil man vist erfare, at der er
skeet megen Ulykke paa Søen. — 9. okt. har bladet faaet nærmere
underretning herom. Men denne indskrænker sig til en gengivelse
af »Fædrelandet«s beretning.------
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Omegnen at lindre den øjeblikkelige Nød og efter nøjag
tige Undersøgelser af det matrielle Tabs Størrelse at ud
stede Opfordring til at komme de Ulykkelige til Hjælp.
Nyheder spredtes langsomt i de tider. — 9. okt. skriver
Helsingør Avis: Om den ulykkelige Skjæbne, som i Orcanen ramte de mange Fiskere fra Lyenæs og Kikhavn, haves
endnu ingen fuldstændig Efterretning. Efter at Comiteen
her i Byen til Understøttelse for de Forulykkedes Familier
var traadt sammen, henvendte den sig til den kongelige
Godsforvalter paa Frederiksværk Gods, Hr. Reinsholm,
og Hr. Pastor Thaysen, i hvis Sogn ovennævnte Fiskerleier ere beliggende, med Anmodning om at meddele sam
me saa nøiagtig Oplysning som muligt om de Personer,
der havde mistet Forsørgere, Baade eller Fiskeredskaber,
men i den modtagne Svarskrivelse af 7. ds. er Comiteen
bleven underrettet om, at der paa Stedet endnu savnes
paalidelig Underretning om Ulykkens Omfang. — Vor
Formodning om, at muligen en eller anden Baad havde
reddet sig til den svenske Kyst, har tildeels bekræftet sig,
idet man nu med Vished veed, at en Baad var kommen
over til Viken uden Tab af Menneskeliv; som paalideligt
er det os berettet, at 13 Baade ere reddede, og at 7, hvis
Besætning tilsammen have været 35 Mand, ere fundne dels
her i Sundet med Kjølen iveiret deels sønderslagne paa
Kysten.
Også på svensk side refereres ulykken4); således skriver
Øresundsposten 5. okt.: På danska sidan lär man på de
olika fisklägena sakna en ofantlig mängd fiskarbåtar med
tillhörande besättningar, en förlust som i sjelfva verket

4) Universitetsibilbliioteket i Bund har velvilligst til denne artikkel
sendt os [fotostater fra Øresundsposten og Snällposten vedrørende
orkanen. I den .anledning ibeder vi overbibliotekar Gunnar Carlquist modtage vor hjertelige tak.
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är bedröfligare, än alla de öfriga af stormen vållade
olyckorna — og så oplyses det, at der på kysten nord for
Hammermøllen skal være set 20 både fra nordsjællandske
fiskerlejer drive om i søen uden mandskab og endvidere ca.
150 fiskerbåde syd om Dragør; alle disses besætninger
menes omkomne.------ Samme avis skriver 12. okt., at man
endnu ikke har rede på, hvor mange fiskere der er om
komne fra Lynæs og Kikhavn. En båd er kommet til Viken
uden tab af mandskab.
Men det var ikke alene fiskerne, for ihvem orkanen 2-3 okt. blev
en katastrofe; også skibsfarten led betydelige tab, hvorom datidens
aviser fortæller.
I Helsingør Avis, således for 4. okit., gives følgende beretninger
om søulykker: Bugserdampeme Uffo og Hertha har indbragt i
Helsingør havn den engelske skonnert Margaret, uden master;
norsk brig Fritom, kapt. Ugland, fra Hemøsand til Guernsey med
tømmer, ligeledes uden master, svensk skonnert Carl, kapt. Jans
son, fra Sundsvall til England med tømmer, med 'brækket spil;
rostockerskonnert Anna, kapt. Berg, fra Banff til Stettin med sild,
med tab af bugspryd, stænger og sejl; engelsk brig Bentley, kapt.
Chanter, fra Hull til Pemau med salt, med tab af anker og kj æt
ting; hannoversk kuf Margrete, kapt. Goudschaal, fra Leer til Riga
med tagsten, er påsejlet af et andet skib, har forlist anker og er
læk; norsk brig Fortuny, kapt. Jacobsen, fra Piteå til Honfleur
med tømmer, er læk og har mistet anker og kjætting; hollandsk
kuf Hendrik Peter, kapt. H. D. Wil, fra Amsterdam til Petersborg
med stykgods, er læk og skal losse; samt fransk skonnert La jeune
Hirondelle, kapt. Lundard. Endvidere er i dag indbragt af »Uffo«
russisk bark Johan Christoph, kapt. Burch, fra Lissabon til Riga
med salt, med tab af alle master, og den finske bank Mercurius,
kapt. Halin, fra Hull i ballast, er ligeledes med tab af alle ma
sterne bugseret til ud for havnen, hvor den er gået til ankers.
En ballastet preussisk brig uden stormast passerede Sundet ind. —
På den svenske kyst er følgende forliste (de nedenfor nævnte
medtages ikke her): En bark, formodentlig Albert af Dehndorff,
kapt. Ahrens, fra Antwerpen til Rostock med tagsten; nedennævnte
finske brig Wänskapen, kapt. Sandwick, fra Amsterdam til Bjørne
borg med stykgods, drev om natten bort fra reden og er endnu
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ikke kommet (tilbage; nedennævnte danske skonnert Skjold5), fra
Malaga til Petersborg, som var ankommen til nordenfor Kronborg,
er ligeledes drevet bort, cg man kender ikke diisse skibes skæbne.
6. okt. nævnes i Helsingør Avis, at »Uffo« 4. okt. indbragte her
i havnen russ. bark »Johan Christoph«, kapt. J. Buss, fra Riga,
der lå til ankers med kappede master ved Höganäs; norsk fregat
»Nicolaj Jean«, kap. O. Martini, fra Østersøen (Hemøsand) til
Barcelona med trælast, hvis ankere var uklare, blev indbragt på
Helsingørs red. — 5. okt. (bugserede »Uffo« dansk skonnert » Alvina «,
kapt. P. Munck, af København, der havde kappet sine master, her
på reden, fra dette sted til København. Et fyrskib, som skulde sta
tioneres i Læsø rende, var ankommen til Helsingørs red; »Hertha«
skulde i morges bringe det til stationen, men måtte opgive dette
p. gr. a. den tiltagende stærke blæst af V.N.V. Briggen »Eduard«,
kapt. Dodt, af og fra Memel med planker, som har været på grund
på Læsø og er blevet læk, returnerede hertil og indkom i aftes i
havnen, bugseret af »Hertha«. Og engelsk brig »Bentley«, kapt.
Champer, udgik i morges af havnen efter at være forsynet med nye
anjkre.------ På Landskrona-siden har formodentlig ligeledes fun
det flere strandinger sted.------ 7. okt. meddeler samme avis, at
der i går indkom til Helsingør preuss. skonnert »Deo Gloria«, kapt.
Niemann, med hørfrø, med brækket spil; og svensk skonnert »Del
phin«, kapt. Rhodin, fra Livomo til Petersborg med marmor etc.,
er læk og skal losse.

5) Vrag og last af »Skjold« blev solgt ved auktion: På begäran
af Hr. L. Lloyds agenten, Consula odh Riddaren F. Rooth och för
vederbörandes räkning, försäljas vid offentlig auktion, som förrät
tas å Höganäs den 15de ds och börjas kl. 9 f. m. vraket efter stran
dade kopparfasta med Müntzmetall förhydade och af ek byggda
Danska skonert »Skjold«, j ernte dels ett Skeppsankare med 15 fam
nar jemketting oah dels följande från närnde fartyg i oskadadt
samt mer och mindre sjöskadadt skick bergade gods: omkring 390
lådor citroner, 720 fjerdingar gröna vindrufvar, 100 Korgar Melo
ner, <224 hel- 31 half- cg 57 quartlådor prima och sekunda sort
Confectrussin, samt 4 half Bothar Malagavin af prima sort och 1
fustage Bomolje. — Vid tillfälle försäljas vraken efter jemväl
stranjdade Engelska Briggen »Ellison« och Svenska Galeasen »Jo
hanne Fridrika« med uti sednare befinflige last af Alunskiffer och
skiffer-mjöl.------ (Helsingborg d. 8. Oct. 1852. Underskrevet Oscar
Aberg).-------------- Og if. Helsingør Avis 3. nov. 1852 solgtes lige
ledes ved auktion det preussiske skib »Sympathie«, den danske
skonnert »Julius« og jagten »Laurine« tillige med sidstnævntes ind
bjærgede last, endvidere de to sidstes inventar: sejl, tovværk, kættinger, blokke, kompasser m. v.---------- Disse fartøjer nævnes ne
denfor.
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Samme avis meddeler 9. okt.: »Uff o« har i går indbragt preuss.
galease »Maria Louise«, kapt. W. A. Sering, fra Ängelholmbugten,
hvor den i sidste hårde storm var kommet på grund, men atter
blevet flot.------ If. samme avis (11. okt.) er 2 lig drevet i land
ved Arildsleje, formentlig sømænd eller fiskere, der er omkommet
i orkanen; de blev begravet på fiskerlejet.
Også i svenske arviser berettes om søulykker. Således meddeler
Øresundsposten 5. okt. fra Helsingborg, at hela kusten har blifvit
öfversållad med strandade fartyig och det var hemsk, såsom dagen
efter en batalj, att om morgonen (söndag) efter ovädret, från
hamnen härstädes öfverse endast den förstörelse, som visade sig
i de af störtsjöarne öfverspolade vraken på reflarne närmast här
omkring, en förstörelse, som dock blott är en obetydlighet af det
hela. Någon rätt fullständig lista är näppeligen ännu för Helsing
borgs Sjötullkammare-distrikt att meddela öfver de fartyg, som
lösrifna från danska kustens ankarplatser, drifvits på grund å
svenska sidan, samt de andra, hvilka under segling gått på i
Schelderviken, men vi skola enligt inkomna officiella rapporter
anföra de hittills kända: Vid Mölloma: 1. Dansk jakt Elise, kapt.
Gr,aa, från Drottningmölle till Kibhavn, med ved. Vrak. Folket
med nöd räddadt. — Vid Råå: 2. Holländsk Koff Afine, kapt. Post,
fr. London t. Königsberg, m. socker, 1 man förlorad. — Vid Grafvama (norr om staden och vidare): 3. Svensk Brigg Neptunus,
kapt. öhrling, från Marseille till Cronstadt, med styckegods, mar
mor, färgstofter, m. m. Vrak. 4. Engelskt skepp Chitty, kapt.
Ramlay, fr. London t. Riga, barlastadt. Vrak. Vid Domsten: 5. Dansk
galeas Julius, kapt. Stoner, fr. Drottningmølle t. Klbhvn. barlastadt.
Vrak. 6. Dansk jakt Laurine, kapt. Larsen (eller Nielsen), fr.
Kbhvn. t. Holbek, med styckegods, läkten, färgträd m. m. Vrak.
7. Preussiskt barkskepp Sympathie, kapt. Boloke, fr. Torrevieja t.
Memel, med salt. Vrak. — Vid Viken: 8. Finskt skepp Hebe, kapt.
Röösgren, fr. Cadix t. Helsingør, m. salt. Vrak. 8 man räddade
genom kapt. Lindbergs mot. 1 omkommen. — Vid Höganäs: 9.
Svensk galeas Joh. Fredrika, kapt. Dristig, fr. Göteb. t. Viborg,
med skiffer og skiffermjöl. Vrak. 10. Dansk skonertbrigg Skjold,
kapt. Schmidt, fr. Malaga t. Cronstadt, med sydfrukter, olja, vin
o. s. v. Vrak. 11. Engelsk brigg Ellison, kapt. Walker, fr. New
castle t. Cronstadt, med stenkol, 10 man döda i vågorna, kapten
och 2 man bragta i land, men sedan aflidna, 2 man vid lif. (I Väsby
församlings dödebog findes if. kyrkoherde Emil Hanséns meddelelse
til nærværende årbog følgende antegning: Natten mellem 2/3 okt.
strandede blandt 14 større fartøjer også en engelsk brig Ellison
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ved Höganäs, hvorved 8 mand af besætningen omkom, deriblandt
kapt. Patrik Walker, 4IV2 år gi., fra Dundee i Skotland, matrosen
Alex. Pottenverk, 19 år, fr. Aberdeen, og drengen Robert .... 17 år,
fr. Newcastle; de blev begravet på Väsby »kirkegård 5. okt. Af sam
me besætning begravedes 10. okt. kokken Konrad Cook, 45 år gi.,
fra Nantes. Yderligere begravedes 17. okt. af samme besætning 2.
styrmd. Will. Henderson fra Skotland, 30 år gi., og matrosen John
Davidsson fra Skotland, 26 år gi.). — Vid Heljared-Sjuhusen:
12. Tysk skonert....... , kapt. Zehring, fr. London til Königs
berg, med 1100 kistor Theß). 13. Finsk brigg (Wänskapen),
kapt. Sundwik, fr. Amsterdam, med socker, kaffe, kryddor etc. —
Vid Torekov: 14. Engelsk Brigg Virgil, kapt. Robson, fr. Sunder
land, med stenkol. 15. Norsk skonert Emanuel, kapt. Johansen, fr.
Christiania t. Københ., med ekebark. — Vid Väderö: 16 Svensk
skonert Augusta, kapt. Andersson, fr. Lâsaborù, med vin, olja,
styckegods. — Og ved Halmstad forulykkede if. Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning for 6. okt. jagten Christina, kapt. Nilsson, fra
Gøteborg til Stockholm m. stykgods. Ladningen bjærgedes. —
Ät Landskronasidan hafva förmodligen äfven flera strandningar förekommit; ett fall är kändt, nemligen ett finskt fartyg
med sockerlast. — Många fartyg af dem, som drevo från
Helsingørs redd nedåt svenska kusten, lyckades, formedelst att i
tid kapa masterne, stoppa för sine ankare på flott vatten utanför
bränningarna; ett af dessa, lastadt med timmar och neddrifvit till
utanför Hallarna, togs redan i søndags morgon med ångfartyg in
till Helsingør, efter at hafva kastat en del plankor öfver bord; ett
annat bogserades öfver till Helsingör i söndags e. m.--------- I sam
me avis for 7. okt. suppleres strandingslisten med følgende: Vid
Grytehamn: 17. En Båt, förd af skepparen Ola Jönsson, hemma
i Magnarp, kommande från Mialmö med diverse specerier, möbler
m. m. Nästan helt och hållet under vatten. — Vid Skepparkroken:
18. Jakt Helena, N. P. Andersson, hemma i Magnarp, kommande
från Göteborg, med salt. Sönderslagen, liggande på torra landet.
19. Jakt Ursilia, N. Olsson, hemma i Skepperkroken, kammande
från Landskrona. (Lasten förut lossad). Liggande på stenarna
straxt utanför stranden7).-----------Bladet meddeler endvidere, at

6) If. Øresundsposten 12. okt. var det en preuss. galease »Marie
Louise. Den bjærgedes af »Uffo<, efter at 1100 kister te var blevet
udlosset og førtes til Helsingør.
7) På forespørgsel om de af danske formentlig mindre kendte
stednavne i ovenstående liste oplyser rektor Olaf S. Eriksson,
Kullens Hembygdsförening: Grytehamn (nu Lervik), Skepparkro2
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man nu har erfaret navnet på kapt. Zehrings skonnert: Maria
Louisa, og kapt. Sundviks brig: Vänskapen.
4. okt. meddeler Snällposten i Malmø om lørdagsstormen, der
vårede hele natten og var en aif de mest voldsomme, man
mindes, og fortsætter: Om morgonen syntes i sjön fyra fartyg
hafwa drifvit in i bugten, deraf likwäl de twå kommit lyckligt i
hamnen, men ett står på grund wid Lommatrakten och ett annat
större ligger med -afkapade master. — I samme nr. af bladet står
følgende: Red. har blifwit anmodad offentliggöra följande tack
sägelse, som wisar ett wackert drag af rådighet ooh uppoffring:
Sistlidna Lördags afton kl. 7 bergade Skepparen Olaus Ohlsson
från Råå, med egen lifsfara, ute på öppna sjön wid Bredgrundet,
å den der förolyckade skonerten Victor från Stockholm, 11 per
soner, hwilka utgjorde dels besättning å det förolyckade fartyget,
dels hjelp från land, som alla, utom hans -tillkomst och derwid
ådagalagda rådighet och oförtrutsamhet, säkert funnit sin giraf i
wågorna; således hafwa de honom att tacka för sitt lifs bergning.
Faran swäfwade ötfwer dessa personer hela den förfärliga natten
ända till kl. 7 påföljande morgon, då de med Guds hjelp nådde i
land wid Klagstorp och då fanns de flesta af manskapet så med
tagna, att de ej mäktade gå i land, utan måste forslas på åkdon
till närmaste logis. Detta Olaus Ohlssons ädla förhollande synes
wara wärdt komma till allmän kunskap och höga wederbörandes
uppmärksamhet.------ För ofwanstående Olaus Ohlssons wärdiga
beteende framföra wi härmedelst, då wi ej på annat sätt kunna
wedergälla honom, wår hjertliga tacksamhet å allas wåre wägnar.
— Underskrevet: De i lifsfara städde.8)----------

ken, Heljared og Sjuhusen (nu udslettede) ligger længst inde i
Skälderviken på begge sider af Rönneås udløb. Lokaliteten Möllorna er sikkert ikke Mölle, men må være nogle vandmøller.-----I Helsingør Avis for 4. okt. er enkelte personnavne stavet anderledes:
Ovennævnte kapt. Poot: Poost; kapt. öhrling: Orting, og skibet
skulde til Petersborg; »Hebe« skulde til Christinestad.----------Strandingslisten findes også gengivet i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning 6. okt. og er derfra velvilligst afskrevet til årbogen af
intendent O. Traung, Sjöfartsmuseet i Göteborg.
8) Snällposten -beretter 11. okt. fra Ystad, at der sidste tirsdag
opkastedes på stranden ved Charlottenlund (i Sydskåne) agter
spejlet af et tysk fartøj. 2 mand, der var fastbundet til agter
spejlet, reddedes. Fartøjet var forulykket natten mellem 2. og 3.
okt. ved Møen. — Til Simrishamn er indført en jagt, som var fun
det drivende uden mandskab uden for Skillinge. Fartøjet menes
hjemmehørende i Stralsund.
Om orkanens hærgen andetsteds end i Nordsjælland og om-
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givende farvande fortæller aviserne meget. Damperne Cimbria og
Zephyr har under orkanen talt 15 skibe langis kysterne fra Svend
borg til Køge bugt; de var kastet på tørt land, fortæller B erlingske
Tidende for 4. okt. — Fra Næstved meldes 5. okt., at en stærk
storm af S.S.V. rasede lørdag aften og giik kl. 8 over til en orkan,
der vedvarede til kl. 3 nat. Ved Karrebæksminde var vandet 6-7
fod over normalen. Ved Rudkøbing stod 2 skibe på grund, 1 ved
Smørstokken og 1 ved Hou; i Store Bælt 1 bæltâbàd med kølen i
vejret, ved Skelskør 2 strandede skibe. Fisker Dibbert i Karre
bæksminde har mistet 2 store fiskerbåde samt fiskeredskaberne. —
If. Holbæk Avis 4. okt. begyndte uvejret lørdag eftermiddag kl. 4
med lyn og torden og stærke regnskyl; ud på aftenen blev der
orkan. — Også i Jydske Post (5. okt.) tales om tordenvejr (kl. 6)
lørdag aften, — Fra Nyborg meldes, at orkanen kom pludselig
lørdag laften, ledsaget af tordenvejr, og vedvarede til midnat. —
Fra Nakskov og Nykøbing F. meldes ligeledes om orkanens virk
ninger; bl. a. måtte skonnerten Forsøget, kapt. Grønlund, fra
Kalmar til Flensborg med træ og fliser, som var nået til Gedser,
krydse tilbage, men fik en læk og lagde sig på siden; for at frelse
mandskabet sattes skibet på land ved Tromnæs; det skal være blevet
vrag. — I Øresundsposten for 12. okt. skrives bl. a., at skonnerten
Emilie af Visby strandede mellem Nysted og Rødby; blev vrag;
men besætningen reddedes. Sammesteds strandede den svenske
skonnert Svalan; blev vrag; men besætningen reddedes; og lige
ledes smst. strandede den finske galease Godtro; også den blev
vrag; men besætningen reddedes. — — Interessant er følgende
beretning i Dannevirke for 7. okt.: Da Stormen Løverdag den 2.-3.
Oktober rasede saa heftigt, hændtes det tillige, at et Skib paa
Elben imellem Dockenhuden og Elbøen Finkenwerden kom i Fare
for at gaae under. Besætningen signaliserede sin betrængte Stil
ling, og snart bemærkede ogsaa Indvaaneme i Dockenhuden, som
ligeledes beskæftige sig med Skibsfarten, den mislige Stilling, i
hvilken Skibet med dets Mandskab befandt sig. De betrængtes
Nødraab løde mægtigt opfordrende over til dem; men Ingen vovede,
omendskjøndt der befandt sig mange sødygtige Mænd iblandt de
forsamlede Mennesker ved Stranden, at indlade sig i Kamp med
de løsladte Elementer, for at redde dem, der svævede i Livsfare.
Chefen for det bekj endte hamborgske Handelshus Godefrey &
Sønner, der har sin Villa i Dockenhuden, befandt sig ligeledes
iblandt dem, som siode rundtomkring ved Elbstranden. »Hjælp
maae der i ethvert Tilfælde ydes idisse Ulykkelige,« sagde den
rige Grosserer, »og jeg giver enhver, som beslutter sig til at for
søge deres Redning, 200 Mark.« Der indtraadte en almindelig
Stilhed, og mange iblandt de Tilstedeværende ønskede vel gjeme
at fortjene Pengene; men Blik paa Elben, og enhver Lyst dertil
maatte svinde. Thi Søen gik saa højt, som om den vilde henflytte
sin Seng til de nærliggende Sandbanker, og rædsomt brølede Stor
men imod Nordost sit Feltraab: Tilintetgørelse! — »Vil da Ingen
beslutte sig dertil? Vil da Ingen vove et Forsøg til Frelse?« Saaledes talte atter den vakre Godefrey; men intet Svar fulgte paa
■hans Opfordring. »Nu, saa maae jeg selv vove det,« sagde den
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Ædle modigt, og hurtig sprang han ned i en Baad og roede dri
stigt igjennem Brændingen hen til det nødlidende Skib. Men den
modige Mands Kræfter vare for svage til længe at kunne udholde
en Kamp med de løsladte Elementer, og han maatte, da alle For
søg og alle Anstrængelser forbleve f rug tesiøse og han med sin J olle
bestandigt igjen blev slynget tilbage til Strandbredden, opgive sit
Foretagende. Imidlertid lykkedes det endelig en stærkt bemandet
Jolle fra det nærliggende Mühlenberge at nærme sig det syn
kende Skib og lykkeligt at frelse Mandskabet. Men Hr. Godefreys
Opførsel er desuagtet ikke mindre roesværdig, og Tilhængerne af
Slesvigholsteinismen kunne være stolte over at tælle en saadan
Mand iblandt Deres, og dette så meget mere, som der blandt den
hele øvrige Hob >af hiin Clique ikke er en eneste Subject, der
kunde være en saadan Daad voxen, endsige være kaldet til over
hovedet at figurere som Partianfører. — Forfatteren, dr. phil.
Vilh. la Cour har haft lejlighed til at læse denne avisartikkel.
Han karakteriserer den som et meget fornøjeligt og af øjeblikket
(i 1852) præget hib til de herrer i Kiel: Kun een af Slesvig-Holstenetme har de grund til at være stolte af; de øvrige, hoberg
har Dannevirkes referent ikke meget til overs for.
Ulykkerne kan suppleres med følgende: Fædrelandet meddeler
7. okt. fra Svendborg, at en orkan af V.S.V. rasede lørdag aften
fra kl. 8 til midnat. Mandstykke træer knækkedes eller rykkedes
op med rode; 2 større fartøjer drev på grund i sundet. — Frede
riksborg Amtstidende (9. okt.) skriver, at flere skibe er forlist
ved Helgoland. En finsk trælastet skonnert er strandet ved Søn
derborg. — Fra Haderslev meldes, ait stormen 2.-3. okt. gentog
sig 9. okt. Og fra Hamborg meldes 8. okt., at det store skib Mobile
fra Liverpool af 2500 tons drægtighed, bestemt -til New Orleans
med udvandrere og gods, er totalt forlist ved Irlands kyst; af de 40
emigranter omkom 39, af besætningens 30 mand omkom 22. Alle
udvandrere og passagererne var tyskere. Og der tilføjes: Af dan
ske Undersaatter 'befandt sig lykkeligvis ingen paa hint Skib.
Oktober 1852 har været en stormfuld måned. Fra Århus skrives
27. okt. (i Frederiksborg Amtstidende), at en storm har hjemsøgt
egnen i 2 døgn og vedvarer endnu. Man har derfor ikke fået Københavns-post over Kalundborg. Et fartøj blev fra havnen kastet
ind mod et hus; bovsprydet trængte gennem muren ind i stuen,
hvor folk lå og sov.
I Helsingør Avis læses 30. okt. om en søulykke ved Jyllands vest
kyst natten mellem 3. og 4. okt. Under stærk vestlig storm stran
dede ud for Aargab skonnertkuffen Svanette Gerhardine af Gro
ningen på yderste revle 180 fv. fra land; besætningens 8 mand for
søgte forgæves at nå i land i storbåden, men måtte krybe op i
takkelagen. Da strandingen opdagedes næste morgen, hentedes
assistance fra redningsstationen Sdr. Lyngvig, der ligger IV2 mil
derfra. Redningsbåden kunne intet udrette, men raketapparatet
hjalp. Ved hjælp af trossen, som blev halet ud til skibet, gik nu
redningsbåden ud, men kunde p. gr. a. søerne ikke komme skibet
nærmere end 15 fv. Ved hjælp af den medbragte redningsstol
lykkedes det dog at redde mandskabet en for en over i båden.
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Arkivar G. Fritzell har velvilligst gennemgået kronefogeden i
Luggude m. fl. herreders brevbøger for okt. 1852 og meddeler
herfra til nærværende årbog en rapport, dateret 4. okt. 1852, if.
hvilken kronefogeden indberetter til lensstyrelsen i Malmöhus len
om stormens hærgen i hans distrikt: på kysten mellem Kuliens
fyr og Landskrona strandede natten mellem 2. og 3. okt. 14 større
og mindre fartøjer. 10 personer druknede, af hvilke hidtil 4 er
genfundne.

Halsnæs-fiskerlejerne blev hårdest ramt af orkanen.
Kirkebogen fortæller herom. If. Thorup sogns kirkebog9)
omkom følgende: 1. Christen Pedersen, indsidder, St.
CarIsminde, 38 år, drev i land på Hesselø, begravet i Tho
rup. — 2. Rasmus Hans Rasmussen, husmand, sammesteds,
37 år, drev i land på Hveen, begr. dér. — 3. Jørgen Peder
sen, indsidder og fisker smst., 37 år. — 4. Andreas Larsen,
husmd., Klinte by, Holbæk amt, alder ? ilanddrevet på
Nøddebo, begr. i Torup. — 5. Hans Pedersen, husmd. og
fisker P. Pedersens søn på Sølager, 19 år, fandtes ved Od
den (Sjællands Odde), begr. i Overby. — 6. Hendrik Ja
cobsen, indsidd., St. Carlsm., 40 år, begr .i Højby. — 7.
Hans Jeppe Larsen, indsidd. Thorupmagle, 46 år, begr. i
Overby. — 8. Peder Hans Olsen, indsidd., Ole Nielsen
Spinders søn, St. Carlsm., 19 år, begr. i Overby. — 9. Ras
mus Hansen, husmd. og fisker, Hans Nielsens søn af Ly
næs, 26 år, begr. på Hveen. — 10 Jens Pedersen, indsidd.
på Sølager, 35 år, begr. i Højby. — 11. Peder Pedersen,
husmd. Peder Olsen Kjæmpes søn, St. Carlsm., 37 år,
begr. i Varberg, Sverige. — 12. Jens Pedersen, samme hus
mands 2. søn, 33 år, blev ikke fundet. — 13. Niels Peder
sen, husmd. i Amagerhus, 51 år, blev ikke fundet. — 14.
Jens Nielsen Spinder, indsidd., St. Carlsm., 50 år, blev
ikke fundet. — 15. Ole Hansen, indsidd. på Sølager,
30 år, blev ikke fundet. — 16. Jens Hansen, indsidd.,
St. Carlsm., 35 år, blev ikke fundet. — 17. Peder Peo) Meddelt efter kirkebogseksemplaret i Landsarkivet, rettet og
suppleret efter pastoratets eksemplar af sognepræst E. Fledelius.
— Hvor intet andet er anført, er de pågældende begravet i Torup.
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dersen Steendal, indsidd., smst., 41 år, ikke fundet. —
18. Ole Nielsen, indsidd., smst., 44 år, blev ikke fundet.
— 19. Niels Mortensen, husmd., smst., 52 år, begr. i
Helsingborg. — 20. Peder Nielsen, sammes søn, 15 år.
— 21. Jens Jensen Skrædder, husmd., smst., 42 år,
begr. i Helsingør. — 22. Ole Nielsen Væver, husmd. på
Lynæs, 49 år, ikke fundet. — 23. Erik Peder Ossing,
husmd. Peder Ossings søn smst., 33 år, ikke fundet. —
24. Ole Rasmussen, husmd. på Hundsted, 27 år, ikke fun
det. — 25. Lars Olsen Steffen, husmd. smst., 32 år, ikke
fundet. — 26. Jens Peder Olsen, husmd. Ole Hansen Knaps
søn på Kikhavn, 21 år, ikke fundet. — 27. Niels Pedersen,
husmd. smst., 51 år, begr. i Gilleleje. — 28. Hans Peder
Hansen, husmd. smst., 55 år, begr. smst. — 29. Hans Pe
dersen Steendal, husmd. smst., 34 år, ikke fundet. — 30.
Peder Andersen, husmd. smst., 43 år, ikke fundet. — 31.
Jacob Jeppe Christensen, Chr. Pedersen Kjæmpes søn af
St. Carlsm., 20 år, ikke fundet. — 32. Hans Lars Hansen,
husmd. Hans Hansen Knaps søn smst., 19 år, ikke fundet.
— 33. Christen Jensen, husmand Jens Christensens søn
af Skjævinge, 23 år, ikke fundet. — 34. Peder Pedersen,
indsidd. på Kikhavn, 39 år, begr. på Seirø. — 35. Hans
Larsen, husmd., Peder Andersens stedsøn på Kikhavn, 16
år, ikke fundet. — 36. Lars Andersen, gaardmand Larsens
søn af Uglerup, 24 år, ikke fundet.10)---------- Og i Oddens
10) Med hensyn til stednavnene kan følgende oplyses: If. »Fre
deriksborg Amts Stednavne«, 1929 er St. Carlsminde af ny oprin
delse som fiskerleje (nævnt første gang i matriklen 1844); Sølager
fiskerleje også nyt (i matr. 1844 nævnes Sølagerhusene). På Jens
Sørensens kort 1720 ses Lydens Odde; i G. Nyrop: J. F. Classen
nævnes Lyens Huse; i D. dsk. Atlas II 1764, Viden sk. Selsk. kort
1768 og matr. 1844 nævnes Lynæs. Hundested er et noget nyere
leje (1796 ses på matrikkelkortet Hunnesteds Ager); Kikhavn næv
nes allerede i lensregnsk. 1582-83; matr. 1688: Kickhavns Fische
Leye. — Thorupmagle nævnt første gang c. 1370 (Roskildebispens
Jordebog). Uglerup nævnt 1492 (Landehjælpen); nu Ullerup.
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Jernkors fra Gilleleje kirkegård over fisker Peder Pedersen,
St. CarIsminde, omkom i orkanen 2.-3. okt. 1832.
(Foto Knud Nemming)
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kirkebog er indført følgende: 2. Okt. druknet i en voldsom
Storm ungkarl Hans Pedersen (ovenn. nr. 5), 17% år,
den 31. okt. ilanddreven paa den nordre Kyst ved Odden;
hjemme hos sin Fader udi Sølager, Thorup Sogn, nemlig
Peder Pedersen, begr. her paa Kirkegaarden 4. Nov. —
Christen Christensen, Husmand paa Nykjøbing Lyng,
født i Tolsager i Asnæs Sogn, 35 Aar, forulykket ved
Stormen 2, Okt., dreven iland ved Oddens Kyst d. 29.
Okt. 1852. Hans Kone gjenkjendte ham. Begr. her d. 5.
November. — Peder Hans Olsen (ovenn. nr. 8), boende
hos Faderen, Hmd. Ole Nielsen i St. Carlsminde i Thorup
Sogn, 18 Aar, ilanddreven paa Oddens Kyst 29. Okt. 1852.
Begr. her paa Kirkegaarden d. 5. November. — Hans Jep
pe Larsen (ovenn. nr. 7), Inds. i Thorupmagle i Thorup
Sogn, f. i St. Carlsminde, Faderen Lars Vendelboe Han
sen, 40 Aar, forulykkede ved Stormen den 2. Okt., iland
dreven paa Oddens Kyst d. 31. Okt. 1852. Begr. her paa
Kirkegaarden d. 5.November.------- Og i Højby kirkebog
er indført: 3 Novbr. Henrik Jacobsen (ovenn. nr. 6) og
Jens Pedersen (ovenn. nr. 10), Inds. i Sølager, som begge
vare ilanddrevne af Kattegatet udfor Højby Strand.
Begr. her paa Kirkegaarden d. 11. November 1852. (Provst
Chr. Mikkelsen, Højby Sj., meddeler fra Højby sogns kir
kebog, at der henholdsvis d. 3. og 12 nov. 1852 er begravet
2 lig, som er ilanddrevet, det ene ved Lumbsås, det andet
ved Klint i Højby sogn; det ene lig skal have været af Hen
rik Jacobsen, det andet af Jens Pedersen, indsidder i Søl
ager. Videre meddeles: Ved nedtagning af en gammel
kalorifére (varmeapparat) for en halv snes år siden fandtes
i gruben i kirken en jerntavle, der må have ligget på Jens
Pedersens grav, for der står på den: Herunder hviler de
jordiske Levninger af den agtværdige Ægtefælle, Fisker
Jens Pedersen af Sølvager. Født den 10. Januar 1819; han
omkom paa Søen i Orkanen, som rasede Natten imellem
2. og 3. Oktober 1852, efterladende sig en elsket Hustru, to
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smaa Børn, to gamle Forældre og en retskaffen Svigerfa
der. — Fred med dit Støv.)---------- Endelig meddeles fra
Gerlev-Draaby pastorat: Lars Ole Nielsen, Husmand i Ne
der Draaby, død 3. Okt. 1852, 46 Aar gi., begravet 16. Ja
nuar 1853 (!) i Draaby Sogn. Gift, omkom paa Havet under
en Storm; hans Lig blev fundet paa Hesseløen.
Ialt ses således 38 omkomne indskrevet i disse kirke
bøger, hvortil kommer en Gilleleje-fisker, der deltog i
fiskeriet (Gillelejebådene var ellers ikke ude under orka
nen), nemlig Jens Sønnesen. Af de i aviserne og andet
steds omtalte 42 mand mangler således navn på 3.
Det falder mærkeligt, at flere af de omkomne ikke er indført
i de respektive kirkebøger. Det gælder således Peder Pedersen
(nr. 34 i ovennævnte liste), som i Thorup kirkebog opgives be
gravet på Sejrø; hans navn ses ikke i Sejrø kirkebog; det samme
gælder nr. 11 Peder Pedersen, scm ikke nævnes i Varberg dødebog, samt nr. 9 Rasmus Hansen og nr. 19 Niels Mortensen, som
ikke ses i de respektive dødebøger.11) og Jens Jensen (nr. 21) er
ikke indført i St. OŒai og St. Mariæ begravelsesprotokoller i
Helsingør.------- I Gilleleje begravelsesprotokol læses: 2/3 Okt.
1852 druknede om Natten i en Orkan og opskylledes af Havet
3 Mænd, Fiskere, formentlig Hans Peder Hansen og Niels Peder
sen af Kikhavn, Peder Pedersen Steendal, St. Karlsminde, alle af
Thorup Sogn. Begr. i Gilleleje 23/10, 31/10 og 15/11 1852. Det drejer
sig om dem, der i ovennævnte liste har nr. 28 og 27, mens sidst
nævnte er den Peder Pedersen (nr. 17), som i Thorup kirkebog
anføres som ikke fundet; det er ham, hvis jernkors på Gilleleje
kirkegård er bevaret. Formentlig har der også været jernkors (el. a.)
på andre af de omkomnes grave, f. eks. på Thorup kirkegård, hvor in
gen sådanne er bevaret. Sandsynligvis var de støbt i Frederiksværk.
Af de 36 omkomne nævnes i Thorup kirkebog kun 1 som fisker
(indsidder og fisker); fædrene til 2 af de omkomne var henholds
vis husmand og fisker og indsidder og fisker; 11 er indsiddere,
eller deres fædre er det; 22 (eller deres fædre) er husmænd; og 1

11 ) På forespørgsel herom udtaler arkivar G. Fritzell, Lands
arkivet i Lund, at det er svært at afgøre, hvorledes man kirke
bogsmæssigt har stillet sig over for ilanddrevne lig; men som regel
synes sådanne indført i de respektive dødebøger.

25

er gårdmandssøn. Man tager næppe fejl ved at antage, at de fleste
Halsnæs-fiskeres hovednæringsvej var landbrug,12) mens fiske
riet var bierhverv; iom dette forhold har afstedkommet, at de var
mindre duelige søfolk og lidet egnede til at orientere sig med
vejrudsigter, således den skæbnesvangre 2. ok>t., skal være usagt.
Af de 36 omkomne var 5 i alderen 15-19 år, 6 i 20-30 års alderen,
12 mellem 30 og 40 år, 7 i fyrrerne og 5 i halvtredserne. — 16 var
fra St. Carlsminde, 3 fra Lynæs, 7 fra Kikhavn, 3 fra Sølager, 2
fra Hundested, 1 fra Klint, 1 fra Thorupmagle, 1 fra Skævinge,
1 fra Uglerup og 1 fra Amagerhus; enkelte var således ikke fra
Halsnæs.

I det foregående er nævnt, at 9 halsnæsbåde forliste,
og 42 mand fra Halsnæs omkom. Fyrinspektør J. Mathie
sen13) skriver, at 10 både forliste, og at der omkom 47
mand; den ene båd var imidlertid fra Nyrup i Odsherred;
den har altså haft en besætning på 5 mand. — 9 både red
dede sig ind til Helsingør og 1 til Höganäs. Af de forulyk
kede både var de 7 fra Lynæs, 2 fra Kikhavn og 1 fra Ny
rup. Mathiesens liste over de forulykkede bådføreres nav
ne og hjemsted ser således ud:
Fra Lynæs: 1. Ole Nielsen (Væver). Båden fandtes kæntret i Sundet og indbragtes af Dampskib til Helsingør, lige
som dette Steds søkyndige Beboere Alle udviste en ual
mindelig Virksomhed, for i det Hele taget at bjerge hvad
der var muligt af Fiskernes Eiendom. — 2. Ole Rasmus
sen (Smed), førte Baaden og lagde sig ved Hundested; da
Stormen reiste, vilde han selv tredie krydse over (fjorden)
til Rørvig for at søge Sikkerhed. Han saaes at gaae Seil,
men Baaden fandtes, ligesom den foregaaende, Dagen efter
drivende i Sundet. — 3. Jørgen Peter Jensen. Baaden
fandtes uden Besætning ilandkastet paa Kysten mellem
12 ) Laurits Larsen, Vinderød Skov, er kendt med forholdene på
Halsn^æs, som han har skrevet adskillige avisartikler om, således
også om fiskeriet. Han siger, at befolkningen på lejerne var mere
landmænd end fiskere. — Deres både var små og usødygtige.
13 ) Det nordsjellandske Fiskeri. 1853.
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Liseleje og Tidsvilde. — 4. Jens Nielsen (Spinder). Baaden fiskedes udenfor Hornbek. — 5. Rasmus Wæver. Baaden drev ind i Landingen ved Gilbjerg. — 6. Jens Hansen.
Efter al Rimelighed er denne Baad overseilet; thi kun
Seilbjelken og noget af Forenden fandtes opdrevet ved
Kulien. — 7. Niels Morten. Baaden fiskedes udenfor
Helsingborg.---------- Fra Kikhavn: 8. Hans Peter Møller.
Baaden fisket udenfor Hornbek. — 9. Peter Andersen.
Formodes sunket for Redskabet, da Baaden ikke senere er
fundet.----------- Fra Nyrup: 10. Nils Larsen. Baaden og
den druknede Besætning drev op paa Tidsvilde Strand. —
------ Mathiesen slutter med at sige: Den ene af de Baade,
som søgte Læ under Korshagen (ved Rørvig), hvor de,
uagtet Vinden bar fra Land, dog ikke kunde holde sig, var
saa heldig at vinde Fjorden ind og kom i Sikkerhed ved
Frederiksværk; den Anden, som ikke kunde klare Landet
ind af Fjorden, vovede at landsætte paa samme Sted, hvor
Baaden Nr. 3 fandtes, og med bedre Held, idet kun Baa
den ødelagdes, Mandskabet derimod reddede sig.------Af de forulykkede 47 Mand er kun Ligene af omtrent Halv
delen fundne trindt omkring paa Kysterne af Skaane,
Sjælland og Hesselø. Disse ere af Beboerne paa de Ste
der, hvor Ligene dreve iland, enten jordede med christelig Høitidelighed, eller overleverede til Familierne og be
gravede ved Hjemmet.----------- De Efterlad tes Sorg er
dulmet og vil med Tiden ophøre, især fordi den offentlige
Godgjørenhed, ved at skjænke henved 20,000 Rbd. til Ska
deserstatning, rundeligen har dækket de pecuniaire Tab.
Baadenes Fortømring er allerede paabegyndt, og alle
Baadeiere i fuld Virksomhed, for at sikkre sig Besætninger
til næstkommende Drivetid (i Sildefisket).
Ved at sammenligne Mathiesens liste over forulykkede
bådførere med Thorup kirkebog ses, at Ole Rasmussen
Smed må være den i kirkebogen nævnte Ole Rasmussen
fra Hundested, ikke Ly næs (nr. 24). — Jørgen Peter Jen-
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sen ses ikke i kirkebogen. — Jens Nielsen Spinder (nr. 14)
var fra St. Carlsminde, ikke Lynæs. — Rasmus Væver er
sandsynligvis nr. 2 og fra St. Carlsminde, ikke Lynæs. —
Jens Hansen er sandsynligvis nr. 16 og var fra St. Carls
minde, ikke Lynæs. — Niels Morten(sen) var også fra St.
Carlsminde (nr. 19). — Hans Peter Møller fra Kikhavn er
sikkert Hans Peter Hansen (nr. 28), der blev begravet på
Gilleleje.

Om den af Mathiesen omtalte storstilede hjælpeaktion
får vi underretning i aviserne. Allerede 4. oktober læses
et opråb i Helsingør Avis; heri siges bl. a.: Uagtet det ikke
kan paatvivles, at der ogsaa i større Omfang vil blive op
fordret til at afhjælpe den Nød, denne Ulykke bringer
over saa Mange, forekommer det os dog, at Helsingørs
Indvaanere, der er iblandt de Første, hvem denne sørge
lige Efterretning naaer, og for hvem den samme ulykke
lige Naturbegivenhed, der har krævet disse tunge Offre,
bringer forøget Erhverv, ere særligen kaldede til strax
og rundeligt at yde deres Skjærv, betænkende: at »den,
der giver strax, giver to Gange«. — Bidrag modtages af
enhver af os undertegnede Udstedere, og skal saavel Bi
dragenes Beløb som deres Anvendelse snarest muligt blive
bekjendtgjort. (Underskrevet af W. Crone, C. F. Bache,
Grüner og C. Marcussen).------- I vide kredse var der
medfølelse over for de af orkanen så hårdt ramte familier.
I Fædrelandet for 8. okt. læses følgende: Overbevist om
den Deltagelse, de stakkels Fiskeres Skæbne har vakt, og
med Vished for, at Enhver gjerne efter Evne vil bidrage
sin Skjærv, for at bringe Trøst og Hjælp til de mange
Ulykkelige, som ere bievne berøvede Alt, idet de have
mistet deres Forsørgere, troer Indsenderen heraf, at dette
lettest og hurtigst vil kunne opnaaes ved en Indsamling i
hvert Hus (i København), foretagen af en af Beboerne.
Ofte have vi jo erfaret, at hvor smaa Bidragene end ere,

28

er dog Resultatet blevet over Forventning, og at det ogsaa
naar der kraftig lægges Haand paa Værket, denne Gang
vil blive tilfredsstillende, derfor er den danske Godgjøren
hed Borgen. (Underskrevet: En Dame).
Takket være aviserne kom indsamlingen hurtigt i gang.
I København startede man en såkaldt fireskillingssubskription, hvorved komiteen modtog 3040 rbd. 3 mk. 11 sk.
Og Hans Majestæt Kongen tilstillede gennem hofpræst
Paulli 500 rdl. til de forulykkedes efterladte (if. Helsingør
Avis 25. okt.). Helsingør Avis meddeler 30. okt., at der i
Helsingør hidtil er indkommet 2672,91 rbd. Og der til
føjes, at af de af marineministeren modtagne 1164,11 rbd.
skal tilstilles 164,11 rbd. til kapt. Buchwald på Anneberggaard til understøttelse for 5 i stormen forulykkedes efter
ladte i Højby sogn (Højby i Odsherred). — Bladet medde
ler samtidig, at Helsingør-komiteen havde sat sig i forbin
delse med stedlige folk på Halsnæs: sognepræst Thaysen i
Thorup og godsforvalteren på Frederiksværk gods, Reinsholm, med anmodning om at få rede på den trang, der er
til stede, og måden, hvorpå man skal hjælpe. Svaret går
ud på, at der er dannet en lokal komite på Halsnæs, der
foruden de to nævnte består af læge Madvig 14). I den an14) Halsnæs-komiteens opfordring i Frederiksborg Amtstiden
de er sålydende: I den orcanagtige Storm Natten imellem den 2.
og 3. October vare fra Fiskerlejerne Lynæs og Kikhavn i Thorup
Sogn, Frederiksværk Gods, 22 Baade paa Fiskeri i Kattegat. 16 af
disse Baade med en Besætning af 42 Mand ere totalt forulykkede,
medens de øvrige i meer eller mindre beskadiget Tilstand med
Tab af Størsteparten af deres Fiskeredskaber ere landede paa for
skjellige Puncter af den danske og svenske Kyst. Thorup Sogn har
Tabet af 42 Menneskeliv at beklage; 50 Børn ere bievne faderløse;
gamle Forældre have i ugifte Sønner mistet deres eneste Støtte,
og Midlet til de Tilbageblevnes fremtidige Erhverv er for en stor
Deel gaaende tabt tillige med Fiskeredskaberne! Det materielle Tab
er efter de foreløbige Opgj øreiser af sagkyndige Mænd i Baade og
Redskaber mindst 9000 Rbd, en Sum der naturligvis for et Par en-
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ledning finder helsingørkomiteen det naturligst at tilstille
halsnæskomiteen de i Helsingør indkomne beløb, 2508,80
rbd., hvoraf de 1176,80 er indsamlet i byen.-------I Hel
singør Avis meddeles yderligere, at der hidtil er indkom
met 8816,32 rbd. ved den københavnske fireskillingssubskription 15), på Adressekontoret 1067,74 rbd., på Fædre
landets kontor 1175,80 rbd., hvilket tillige med Helsingørindsamlingen andrager ialt 13,745 rbd. 85 sk.
Halsnæskomiteen fik ialt råderum over 19,969 rbd. 48
sk.16). I dens regnskabsberetning gøres nøje rede for ga
verne og deres anvendelse. Oprindelig havde man blot
tænkt at hjælpe halsnæsfiskerne; men da gaverne blev så
kelte Fiskere er af overordentlig Betydning. En arbejdsom, modig
og rastløs Befolkning er paa engang blevet hjemsøgt af Ulykken
i det Omfang, at den vanskeligt uden Medborgeres Kjærlige Bi
stand vil kunne rejse sig paany; og idet vi paakalde denne Bistand
for de Ulykkelige, ere vi forvissede om, ikke at have kaldt forgjæves.---------- Hvad der maatte indkomme, skulle vi paa bedste
Maade, efter Overlæg med sagkyndige Mænd, der have tilsagt os
deres Bistand, anvende deels til Understøttelse for de Forulykkedes
Efterladte, deels til Anskaffelse af Baade og Fiskeredskaber, for
dem der have mistet saadanne, og for Anvendelsen af de ind
komne Gaver Skulle vi i sin Tid aflægge offentlig Regnskab.-----Frederiksværk d. 10. Okt. 1852. (Underskrift: Thaysen, Sognepræst,
H. G. ReinSholm, Godsforvalter, P. A. Madvig, Practiserende
Læge.)-----------I Berlingske Tidende 18. okt. findes et lignende
opråb underskrevet af slotsprovst Paulli, cand, theol. Th. Fen
ger, cand, theol. Egede Glahn og dr. med., professor E. Dahlerup.
15 ) Også i Helsingør var der forslag fremme om en fireskillingssubskription; men komiteen fandt det ikke rimeligt at foretage en
sådan. Derimod foreslog den en indsamling med det gavnlige for
mål at forsyne de danske tropper i Holsten med dansk læsning(!).
16) If. Gotfred Rasmussen: Orkanen 1852 i »Fra Frederiksborg
Amt«, 1947, s. 76. — Komiteen udgav regnskabet over indtæg
terne og fordelingen af summen. Et ekspl. heraf, trykt hos I. C.
Scharling, findes i Gotfr. Rasmussens eje, men er ukomplet. Des
værre er det ikke lykkedes at finde et komplet eksemplar af denne
tryksag på samtlige vore store biblioteker.
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rigelige og indkom fra alle kanter af landet, og da der var
fremkommet ønsker om at hjælpe skadelidte fiskere uden
for Halsnæs, har man følt sig forpligtet til også at støtte
dem. Og man har haft pålidelige folk til at skaffe under
retning om nøden blandt disse.-------Man har inddelt de
ulykkeligt stillede i 3 klasser: 1. Enker og faderløse, 2.
Gamle, som har mistet sønner eller svigersønner, og som
ikke er i stand til at forsørge sig selv, samt 3. De skade
lidte. — Med hensyn til klasse 1 var det især børnenes
opdragelse indtil konfirmationen, man havde for øje. —
Enkerne skulde have 10 rdl. årligt i 10 år samt 15 rdl. årligt
for hvert ukonfirmeret barn. Dog skulde der tages hensyn til
enkens mere eller mindre arbejdsdygtighed, fattigdom
m. v. i form af et eventuelt årligt tillæg. Hver enke skulde
have udleveret en sparekassebog og gennem Frederiks
værk Sparekasse derpå hæve understøttelsen kvartalsvis.
— Skulde en enke dø inden udløbet af de 10 år og uden at
efterlade sig ukonfirmerede børn, skulde restbeløbet af
den hende tilståede sum komme de andre enker til gode.
— Til klasse 2, de gamle, var indkøbt livrenter for ialt
2420 rbd. 14 sk.------- Vurderingen af de materielle tab
var besørget af 6 mænd på fiskerlejerne; erstatningerne
ydedes med
% og 1 af vurderingssummen; der
toges hensyn til tabets betydning for den enkelte udfra
hans økonomiske forhold, den standsning i virksomheden,
ulykken havde forårsaget, hans stilling som familiefader
o. s. v. Øjemedet ved erstatningen var at få fiskerlejerne
i stand at få fiskeriet i så god og hurtig gang som muligt.
— Følgende havde været behjælpelige med erstatnings
fordelingen: Peder Pedersen (Sølager), Hans Larsen (Ly
næs), Hans Nielsen (smst.), Morten Rasmussen (St. Carls
minde), Hans Larsen (Kikhavn) og Hans Johansen (Lille
Carlsminde).------ Restbeløbet efter uddelingen af under
støttelsen, 654 rbd. 16 sk., skulde tillige med renten af den
i sparekassen indestående sum danne en fond til under-
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støttelse af enkelte enker, som var trængende efter de 10
år, til ekstraordinær støtte under sygdom og til udstyr
med sømandsklæder eller fiskeredskaber for de konfir
merede og mest trængende børn.
Efter denne indledning kommer regnskabsaflæggelsen.
Indtægtssiden ser således ud: Beboere i Frederiksværk
140 rbd 40 sk, red. af »Fædrelandet« 1909,30 rbd., Amt
mand, grev Knuth, Frederiksborg, 20 rdl, amtsfuldm. Albrectsen smst. 5, fra Slagelse 5, fyrinspektør Mathiesen,
Hesselø, 5, Baron Bille Brahe 5, generaldecisor Brinck
Seidelin m. familie 25, Slangerup 38,48, Melby sogn 57,45,
Kregme 16,16, Brederød 12,48, Vinderød 28,40, Frede
rikssund og Udesundby 76,16, Ølsted 47,48, pastor Kaae,
Tikøb, 5, komiteen i Helsingør 2774,72, bestyrelsen f. Reiersenske fond 300, pigen Sophie Christensen på Hesselø 1,
ved en teaterforestilling i Randers 104, pastor Bendix til
Høbjerg og Elsborg 2, Skævinge-Gørløse 50, Ramløse Sogn
52,4, Strø 36,80, Adressekontoret i Kbhvn. 1369,8 (deraf
130 rbd, 72 sk fra Hirschholm, Bloustrød og Birkerød),
klædefabr. Lindløff, Roskilde 5, Thorup sogn 60,28, Him
melev sogneforstanderskab 17,28, Roskilde 367,20, Nyord på
Møn 7, Ærøskøbing 44,36, Holbæk 102,84, inds. ved 14
damer i Aarhus 480, d. augustenborgske distrikt, Nørre og
Igen hrd, d. kgl. Sønderhrd. og Sønderborg by 389,53, Norup sogn pr. Odense 39,70, Helsinge pastorat og by (Laugø,
Høbjerg, Kæderup, Ammendrup, Neilinge, Valby, Bannebjerg, 2 gårde i Mønge, Sletelt, Hemmingstrup og Aggebo)
78,72, murm. Køhier i Hirschholm 1, komiteen i Frede
riksborg 90,8, Annise 33,60, Græse og Sigerslevvester
19,40, Stege by 118,64, do. landsogn 30,24, Snoldelev 8,
givere i Aarhus 64, Stubbekøbing 45, Aastrup pr. Stubbe
købing 11,48, Frederiksborg sangforen. 54,23, Vejby og Tibirke sogne (Vejby, Holløse, Ørby, Mønge, Unnerup, Tibirke) 33,61, Nejede og Møllehøjs huse 5,90, Ribe 62,16,
Adressekontoret i Odense 45,84, Karlebo sogneforstander-
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skab 60, beboere på Falster 268, Nakskov borgerrepræsen
tation foruden tidligere til komiteen i Helsingør sendte
beløb på 114,48 rbd: 17,16, Slagelse o. omegn 290,36, Udby
i Holbæk amt 7 og den i Kbhvn. sammentrådte komite
10,000 rbd. (I det Classenske Fideicommis’ arkiv, beroende
i Landsarkivet for Sjælland m. m., findes if. landsarkivar
Harald Hatt en journalsag nr. 384/1852, hvoraf det frem
går, at fideicommisset har udbetalt 100 rbd. til komiteen
»her i byen« (o: København). Dette beløb indgår således i
de 10,000 rbd.). Desuden indkom en række anonyme bi
drag.
Udgiftsposten ser således ud: A. Temporære understøttel
ser (ialt 474,21 rbd.) i okt., nov., dec. 1852 og jan., febr. 1853
til de omkomnes enker og børn, samt til gamle og svage, der
ikke kan klare sig selv og har mistet forsørgere: i Sølager
Jens Pedersens enke 13 rbd, Ole Hansens enke 23, Henrik
Jacobsens enke, St. Carlsminde 23, og fra samme by: Peder
Pedersen Steendahls enke 15, Christen Kæmpes enke 18,
Jens Nielsen Spinders enke 15, Jens Jensens enke 20, Jens
Hansens enke 14, Ole Nielsen Spinders enke 18, Niels
Mortensens enke 15, Christen Pedersens enke 23; Lynæs:
Ole Nielsens enke 14; Thorupmagle: Hans Jeppe Larsens
enke 24; Vangehus: Niels Pedersens enke 23; LI. Carls
minde: Ole Rasmussens enke 17; Kikhavn: enkerne efter
Lars Olsen Steffensen 27, Peder Andersen 18, Hans Peder
Hansen 14, Hans Peder Steendahl 14, Niels Pedersen 18,21,
Jørgen Pedersen 14, Peder Pedersen 20; Liseleje: Jørgen
Christiansens enke 22; Jægerspris: Lars Nielsens og Niels
Pedersens enker hver 10; Yderby (Odsherred): Lars Niel
sens enke 20; St. Carlsminde: gi. Peder Olsen Kæmpe og
kone 12 rbd.—B. Begravelsesomkostninger (ialt 214,18 rbd)
for omkomne og ilanddrevne fiskere: Hans Jeppe Larsen,
Thorupmagle, 3 rbd 16 sk, Henrik Jacobsen, St. Carlsm. 3,64,
Jens Jensen smst. 11,32, Peder Hansen Olsen smst. 10,52,
Christen Pedersen Væver smst. 11,60, Rasmus Hans Ras3
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müssen smst. 13,8, Peder Pedersen Steendahl smst. 12,83,
Hans Pedersen, Sølager, 11,60, Jens Pedersen smst. 8,48,
Jørgen Pedersen, Kikhavn, 13,91, Niels Pedersen smst. 13,
Hans Peder Hansen smst. 18, Conrad Nielsen, Jægerspris,
13, Anders Peder Villumsen smst. 13, (Conrad Nielsen, An
ders Peder Villumsen og ovennævnte Niels Pedersen ses
ikke i Gerlev-Draaby begravelsesprotokoller; if. sogne
præst J. Talleruphus), Lars Olsen Nielsen smst. 8,32,
Peder Pedersen, Kikhavn, 2,80, Rasmus Hansen, Ly
næs, 15,64 samt Jørgen Hansen, Kikhavn, i anledning
af konens begravelse, 10 rbd., Lars Olsens enke, LI.
Carlsminde, i anledn. af hendes yngste barns begravelse,
10 rbd. og Ole Nielsens enke, St. Carlsminde, i anledn. af
moderens begravelse, 10 rbd.---------- C. For en årlig liv
rente på 10-25 rbd. er der i Livrente- og Forsørgelses
anstalten af 1842 udbetalt mellem ca. 112 og 233 rbd. for
følgende gamle, som har mistet forsørger: Peder Olsen,
dennes hustru, Chr. Pedersen Kæmpes enke, enkemand
Jørgen Larsen, Eilert Nielsens enke, Hans Olsen Kæmpes
enke, Niels Pedersen Spinders enke, alle af St. Carlsmin
de; Peder Jensen, dennes hustru, Jens Jensen, dennes
hustru, alle af Sølager, Ole Jacobsen, dennes hustru af
Liseleje og Peder Jens Jørgensens enke af Kikhavn. — Ialt
2420,14 rbd. — D. Der er deponeret beløb på mellem 100 og
745 rbd i Sparekassen for Frederiksværk og gods til kvar
talsvis uddrag til følgende enker og børn: Ole Nielsens
enke m. 5 børn, Lynæs, Peder Andersens enke m. 2 børn,
Hans Pedersen Steendahls enke m. 2 børn, Hans Peder
Hansens enke, Niels Pedersens enke, Jørgen Pedersens
enke m. 2 børn, alle af Kikhavn, Peder Pedersens enke m.
1 barn, af Kikhavn, Jens Nielsen Spinders enke, Jens Han
sens enke m. 1 barn, Ole Nielsen Spinders enke m. 4 børn,
Niels Mortensens enke m. 2 børn, Jens Jensens enke m.
3 børn, Peder Pedersens enke m. 2 børn, alle af St.
Carlsminde, Jens Pedersens enke m. 2 børn, Ole Hansens
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enke m. 2 børn, alle af Sølager, Jørgen Christiansens enke
m. 1 barn, Liseleje, Niels Pedersen Amagers enke, Vange
hus, m. 2 børn, Lars Olsen Steffensens enke m. 1 barn,
LI. Carlsminde, Hans Jeppe Larsens enke m. 2 børn, Tho
rupmagle, Henrik Jacobsens enke m. 3 børn, Christen Pe
dersen Vævers enke m. 3 børn, begge af St. Carlsminde,
Ole Rasmussens enke, LI. Carlsminde. — Ialt 8422 rbd. —
-------E. Endvidere følgende understøttelser til efterladte
uden for Halsnæs: I Nyrup (Højby sogn) 300 rbd., Odden
sogn 300 rbd. til Lars Jensens enke, og lods Hansens enke
125 rbd., til 2 enker i Kalundborg, ialt 350 rbd., til 2 en
ker i Gerlev ialt 270 rbd., Lars Jensen i Yderby, Odden
sogn, 100 rdl., fiskere i Taarbæk 170 rdl., fiskere i Tisvildeleje 217,48, Svend Pedersen i Hornbæk 13,48, Peder Ingildsen, smst. 11,48, fisker Christen Pedersen på Enø 30,
fisker Frederik Nielsen i Humlebæk 34 og fisker Sønne
Svendsen, Gilleleje, 22,48 rbd. — Ialt 1944 rbd.----------F. Helsingørkomiteen har bestemt, at følgende mest træn
gende skal have hver 25 rdl., nemlig Lars Olsen Steffen
sens enke, LI. Carlsminde og Henrik Jacobsens enke, St.
Carlsminde.---------- G. omfatter erstatning for materielle
tab; men denne liste er defekt; erstatningerne ligger mel
lem ca. 4 og 330 rbd.17).
Følgende traditionsstof er meddelt til nærværende ar
tikkel af maskinfabrikant Carl Petersen, Gilleleje:
17) Laurits Larsen skriver i Nordsjællands Venstreblad (dato
ikke angivet i udklippet), at der blev udbetalt 107 erstatninger
på ialt 5628 rbd. I det defekte regnskabstryk, soim har været os i
hænde, ses 104 erstatninger.------ Laurits Larsen har fortalt, at
man oprettede, velsagtens mellem fiskerne, en såkaldt orkankasse,
hvis beløb skulle anvendes til hjælp, om fiskerne senere skulle
komme ud for søulykker. Han meddeler endvidere, at fiskerne,
formodentlig efter 1852, havde navn på deres strømper (der bares
uden på benklæderne), for at de lettere skulle genkendes ved
ulykke.
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Fisker Anders Chr. Andersen, forhen Rågeleje, fortæl
ler fra orkanen 1852: Gamle Hans Ingemansen fra Tisvildeleje var med i den mindste båd (den hed Tøsen og kom
senere til Gilleleje og endte på Rågeleje). Da vejret kom,
tog han og huggede liggetovet over; det er tovet, som for
binder båden med drivgarnene, en svær trosse. Jens Hen
riksen Jyde, som var med, råbte da til drengen Ingeman
Hansen (skipperens søn), som lå nede i båden: Tag bræn
devinsdunken, dreng, for nu skal vi have os en dram, for
det bliver fan’-hakke-me’ den sidste.
De bredte så storsejlet over båden, der var åben, og lensede for en stagfok, som fløj i stykker med det samme. De
kom dog ind ad Sundet og over til Sverige; der opgives
Helsingborg; men i en svensk avis står der, at det var
Viken, hvor søerne kastede båden ind over læmolen.
De kom op til et hus, hvor de blev pænt modtaget;
de blev opvarmede og fik mad og blev derefter ført op i
en stue, hvor de skulle sove; men beboerne var bange for
dem, og døren blev låset; de har sikkert ikke set godt ud,
så våde og forkomne som de var, og kunne nok antages
for flygtede forbrydere. — Om natten skulle en af dem
forrette et større nødtørftigt ærinde, men kunne jo ikke
slippe ud. Så opdagede han, at der stod en hatteæske oppe
på et skab. Han tog da hatten frem og benyttede den til
formålet, stillede den i æsken igen og lagde låget på. —
Næste dag blev de sejlet over til Helsingør.--------------Brødrene Peter og Jens Gudmandsen samt en, som hed
Hans Christian, var med i en Tisvilde-båd i orkanen.
De blev overrasket af vejret og sejlede for vinden på lykke
og fromme; det var så mørkt, at de ikke kunne se, hvor de
var. Pludselig kom der en mægtig sø, som de troede vilde
blive deres undergang; men den kastede dem op på stran
den, og det blev deres redning. Det var i nærheden af Salgaards Høj. De kravlede så op over bakken, og hos bøn-
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derne på Råge Mark fik de heste til at trække båden18) høje
re op på stranden. Hans Christian fiskede siden sammen
med os; hans nerver havde taget skade efter den tur; så
snart det stormede, var han meget nervøs. Når han så en
sø nærme sig båden, foldede han hænderne og sagde: »Så
i Jøsse navn«.
De fleste både fandtes om morgenen drevet ind på ky
sten med bunden i vejret. Den eneste gillelejer, der var
med, var Jens Sønnesen19), en farbror til Julius Sønnesen.
Han omkom; hans hue blev fundet vest for broen her i
Gilleleje. — En båd, der hed »Elidas Minde«, drev i land
her og kom siden til at høre hjemme i Gilleleje. Den var
temmelig stor, over 30 fod lang, godt 5 tons. Den ejedes
af Hans Sønnesen og Lars Svendsen, indtil den blev sønderslået under julestormen 1902.
Endvidere beretningen om den gamle Lynæsfisker, hvis
navn ikke huskes. Han gik langs hele kysten og ledte efter
sin søn, kaldet Lille-Johan, der havde været med i orka
nen. På- den lange tur fra Fjorden (Isefjord) nåede han
Rågeleje, men kunne da ikke vinde længer på grund af
spænding og træthed. Han fik da en rågelejer, Peter Jen
sen, kaldet Pa’ Rågelejers, til at fortsætte til Gilleleje for
at efterspørge sønnens skæbne. Han ville give 10 rbd. til
den, der kunne melde, at sønnen var kommet levende i
land. Formentlig var han det; han var far til sønnerne
Niels, Peter og Hans Jørgen Frederiksen, der var fiskere
på Hundested.

Endelig skal nævnes ovennævnte Laurits Larsens be
retning om den gamle spåkone Træsko-Johanne. Hun gik
18) Båden ejedes senere af Lars Thomsen, Gilleleje, den hed da
Christians Minde (opkaldt efter L. Thomsens svoger i Græsted, som
var medreder). Den var bygget på Viken 1850 af N. Jönsson. Thom
sen solgte den senere til Rønne, hvor den hed »Den pålidelige
Sidse«.
19 ) Han deltog med en båd fra Liseleje.
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morgenen efter ulykken derude på halsnæs-kysten og søg
te at trøste de sørgende kvinder. Græd ikke, børn! Vi skal
alle den vej. Men hun fik naturligvis til svar: Ja, men vi
skal vel ikke allesammen drukne! — Hun gik også rundt på
Halsnæs og solgte sange og beretning om ulykken. For
mentlig er det den tryksag, som er gengivet her i artiklen.
Ved afslutningen af artiklen føler jeg trang til at rette en særlig
tak til hr. Anders Kjellerusp, som har afskrevet en del af avis
artiklerne fra Avisarkivet i København, og til ihr. Gotfr. Rasmus
sen, Lynæs, som har lånt mig halsnæskomiteens regnskabstryk.
H. C. Terslin.

Mindesmærke af jern i Højby kirke over fisker Jens Pedersen af Sølvager,
der omkom i orkanen 1852. (Se side 24).
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C. Købke: Parti af bugten ved
Kalkbrænderiet set fra Strandpromenaden mod nord ( 1836-37)

C. M. Rosenberg:

Øresundskysten i dansk digtning
I. Fra Kastellet til Kronborg

Øresundskysten nord for København begyndte, lige til
Frihavnen blev anlagt i 1892, umiddelbart udenfor Ka
stellets nordre port. Derfor kunne Chr. Richardt i 1861,
da han i sit digt1) om Blinde- og Døvstummeinstitutterne
på Kastelsvejen ville minde de seende og hørende om,
hvad de ganske uforskyldt havde fået forud for de blinde
og dømstumme, tage den omgivende natur til udgangs
punkt:
»Hvor Sneen slaar en takket Bord
Om Sundets staalgraa Silke,
Og Maagen sejler let og frit,
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Mens Rimen tegner fiint og hvidt
De allermindste Stilke,
Hvor Fuglesang og Bølgeskvulp
Kappes ved Sommerstranden:
Der hilse tvende Sygehjem
Saa alvorsfuldt hinanden.«

Lidt længere ude lå Melchiors store landsted »Rolig
hed«, hvor H. C. Andersen havde sit livs sidste glæde ved
fra det værelse, hvor han i 1875 lukkede sine øjne, at se
ud over Sundet fra det »Hjem i Hjemmet«, som han tid
ligere havde besunget2):
»Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,
Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin
Og Tycho Brahes 0 og Gyldenlund,
I Karavane Skibe gaae forbi,
Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.
Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,
Og Fyret fra »Trekroner« lyser vidt om,
Hvert Fartøj ude tænder sin Lanterne,
Troer man at see et festbelyst Venedig,
En svømmende, illumineret By.«
En tilsvarende aftenstemning ved Sundet gengiver Seedorff Pedersen mange år senere i »Endnu i Nat«3):

»Og blide Skibe glider stille frem
Med hvide Sejl og farvede Lanterner.«
Stedet, hvor »Rolighed« lå, skilles nu fra det åbne vand
ved flere karreer, jernbanevolden og Frihavnen, og det
samme gælder »De fattiges Dyrehave« ved Kalkbrænderi
havnen, et beskedent forlystelsessted, hvis navn skyldes,
at det om søndagen især besøgtes af folk, der ikke havde
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råd til at tage i skoven. Andersen Nexø giver i »Et lille
Kræ«4) et godt indtryk af en fattig drengs søndagsglæde
på dette sted, hvor man for en skilling kunne få »enten en
Karruseltur eller en stor Honningkage — desværre ikke
begge Dele«. Derimod giver Hertz’s vaudeville »De fatti
ges Dyrehave«5) intet indtryk af stedets specielle atmo
sfære, og at det lå ved kysten, markeres kun ved nogle
banale dekorationsanvisninger (bræddestabler, net, enden
af en båd).
Strandvejen, der tidligere begyndte ved Trianglen,
svarede endnu i det 19. årh. langt bedre til sit navn end
i vore dage, og allerede Østerbro mellem Østerport og
Trianglen havde et ret landligt præg. Således fortæller
Poul Møller i sin berømte novelle6) om, hvorledes studen
terne på vej til »Norgesminde«, straks efter at være kom
met ud af Østerport glæder sig over, at »Græs og Løv,
der dryppede ned i Grøften, duftede dem efter denne Ve
derkvægelse (nogle »dygtige Tordenbyger«) med dobbelt
Friskhed i Møde«. »Norgesminde« er nu skilt fra Sundet ved
Tuborgfabrikkerne, men at udsigten da var fri nok frem
går af hans skildring7) af et uvejr over Sundet, set fra
Nor gesmindes have: »Tordenskyerne trak meer og meer
sammen over deres Hoveder. De hvide Søfugle fløi snart
med ængsteligt Skrig omkring mellem Lynglimtene, snart
plumpede de paa Hovedet ned i den oprørte Sø«.
Lige i nærheden af Norgesminde lå Store og Lille Tu
borg, der begge er knyttede til Grundtvigs navn. I 1844
skaffede dronnig Caroline Amalie ham efter hans andet
sindssygeanfald rekreationsophold på Lille Tuborg, og
han besynger8) taknemlig den landlige idyl, hvor han gen
vandt sin sundhed:
»Tuborg, du lille i Løn,
lejret ved Strandvejen grøn!
Læ giver Popler og Linde
dig for de vestlige Vinde,
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Kun gennem Ruderne faa
øj ner man Bølgerne blaa,
veksler dog venlige Blikke
med dem og glemmer dem ikke.«
I 1867 købte Grundtvigs tredie hustru Store Tuborg, og
her døde den gamle digter i 1872 dagen efter at han havde
holdt sin sidste prædiken i Vartov Kirke. Men allerede i
1810 havde han fået inspirationen til sit skønne digt om
Willemoes under en vandring på Strandvejen9) »hvor
Storhed og Ynde sammensmelte saa herligt, . .. hvor Ha
vet formæler sig med Bøgeskoven, Bølgen synger Bas i
Fuglekoret og Skibene, som bringe nyt og besjæle Virk
somheden tillige oplive og idelig forvandle Udsigterne«.
Og om et Ophold i 1835 nær Sølyst skriver han10):
Milde Bølger, Danmarks Spejl,
tæt ved eder staaer min Hytte,
ej dens Straatag vil med Tegl,
ej dens Træ med Sten jeg bytte«.

Det er påfaldende, at når Charlottenlund omtales af
digterne, er det traktørstederne og skoven, ikke stranden,
der nævnes. I sin »Danmark, et malerisk Atlas« mæler
J. L. Heiberg således i digtet »Charlottenlund«11) over
hovedet ikke et ord om Sundet, medens det på det tilhø
rende billede kun skimtes bag teltene og folkevrimlen, og
skuepladsen for hans vaudeville »De uadskillelige«, der
foregår i Charlottenlund, er »det nordlige Skovløberhus«,
altså ikke nede ved stranden. Heller ikke den halvvoksne
Oehlenschläger omtaler Sundet i en dagbogsoptegnelse12)
(24. august 1794) om en vandring — dog delvis »på tom
melfingeren« — fra Frederiksberg til Charlottenlund og
tilbage igen, ligesom det heller ikke nævnes i Drach-
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C. F. Christensen: Teltene ved Charlottenlund (Danmark, et malerisk Atlas, 1845)

manns satiriske digt »Foraarsstemning«13) fra 1872 om en
studenterudflugt til »Stalden«.
At derimod de skovgæster, der fra hulvejen ved Sølyst
svingede ned på Strandvejen, før de kørte ind i Dyreha
ven ved Bellevue, kunne nyde udsigten over Sundet, har
vi Oehlenschlägers ord for i hans prægtige digt »De Kiørende«14):
»Saa langsomt i Sandet
vi glide af sted;
imens ruller Vandet
ved Hestenes Fied.
Den flagrende Maage
flyer hen over Søe.
Hist see vi i Taage
Tycho Brahes kneisende Øe.«
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Og man har sikkert lov at formode, at det netop er dette
afsnit af kysten, hvor Dyrehaven tidligere gik næsten
helt ned til stranden, der har inspireret ham til at skrive
om de »brede Bøge nær salten Østerstrand« og om bøgen,
der »speiler sin Top i Bølgen blaa«.
Netop når vi passerer dette punkt på kysten, ligger det
nær at spørge, om man i gamle dage badede i de blå bøl
ger. Næppe ret meget; og dog er eet bad her uden for
Dyrehaven skildret så gribende, at man aldrig glemmer
det, nemlig af H. C. Andersen, der i romanen »O. T.« for
tæller15) om Otto Thostrup, der efter en lystig skovtur i
en tidlig morgentime går i vandet fra åben strand, men
overraskes af sine kammerater, der i kådhed bemægtiger
sig hans tøj, hvorefter han stadig svømmer udad for at
drukne hellere end at risikere, at de opdager det tatove
rede O. T. på hans skulder, der både betyder hans navn
og »Odense Tugthus«. Modsætningen mellem hans fanati
ske selvmordsforsøg og de andres tankeløse pjank er givet
med mesterskab.
Om det daglige liv i kystens fiskerlejer er litteraturen
påfaldende fåmælt16); ingen dansk forfatter er barnefødt
i en fiskerhytte ved Sundet, og der er derfor ingen, for
hvem Øresundskysten er, hvad heden er for Blicher, Gudenåegnen for Pontoppidan, Odense for H. C. Andersen
eller Sydsjælland for Chr Winther: en uudtømmelig kilde
af barndomsminder, som de livet igennem kan øse af. At
der kunne være stor armod til huse, ser vi i Blichers
»Eva« 17), hvis titelperson er en fattig Skovshoved
pige, hvis bedstefader og lille broder dør af under
ernæring, medens Eva selv reddes over i bedre livs
vilkår, og at en sådan skildring ikke er overdreven,
bekræftes af fru Heibergs beretning18) om, hvorledes
hun under et besøg hos storkøbmanden Suhr på Sølyst
besøgte en ussel fiskerhytte i Tårbæk, hvor en sindssyg
gammel kone tyranniserede svigerdatter og børnebørn,

44

efter at sønnen, familieforsørgeren, var druknet. Ved
Suhrs hjælp fik hun den gamle indlagt på et hospital og
skaffet de andre bedre kår.
En i al sin knaphed fortræffelig skildring af dagligt liv
i en fiskerhytte giver Johs. Ewald i »Fiskerne«, der ganske
vist foregår i Hornbæk; men der havde Ewald aldrig væ
ret, så det er i virkeligheden Rungstedforhold, han skil
drer, og han får både morgenandagten, rengøringen, fod
ringen og tællingen af fjerkræet, oprydningen og bødningen af garnene med19):
»Nu — saa sang vi
En Morgen-Sang. — Saa, som du veedst, min Moder!
Saa puslede vi lidt omkring i Hytten —
Og puslede — og skured’ Bord og Bænke —
Og gav vort Kræ, og talte det — og satte
Alt paa sit rette Sted, som Brug og Skik er.
Nu da — saa satte vi os her, at bøde
Paa Garnene og sang, alt som vi bøded’.«

Under sit toårige ophold ved Øresund har Ewald virke
lig levet sig ind i fiskernes daglige liv, medens de fleste
andre digteres besøg ved kysten enten er udflugt eller
sommerophold. Dog bør det nævnes, at Drachmann
1880-81 boede vinteren over i Vedbæk og oplevede en is
skruning, som han har skildret20) både i to tegninger, på
prosa og i digtet »Foran Isvolden«, der ikke præges af
nogen som helst kunstnerglæde over ismassernes farver
eller former, men kun beskriver isen som noget ondt og
ødelæggende:

»Føler du Døden fra disse Kolosser
Sten over Sten, en Ispyramide,
rejst over Bro-Barrens knækkede Sprosser,
spækket med Sneen, den skjærende hvide?«
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Holger Drachmann: Isskruning ved Vedbæk, i88i,
(Ude og Hjemme, i88i, s. 214)

Senere i digtet kalder han isen »den fordømte Kolos«,
ganske som en fisker ville gøre det. Drachmann har i
Vedbæk og tidligere i Rungsted lært så meget om fisker
nes tænkemåde og kår, at han forstår den fare, det vok
sende landliggeri rummer for dem. Adolph Rosenkilde
havde i »Anders Tikjøb« (1861) givet en nærmest hu
moristisk skildring21) af, hvorledes fiskerne ved somme
rens begyndelse lejede deres store stuer ud til embeds
klassen og selv flyttede ind i de mindre, som de så ved
sommerferiens begyndelse lejede ud til mindre velstille
de, medens de selv flyttede ud i udhusene, så at grisene
blev husvilde og levede nomadeliv på vejen og i grøfter
ne; men Drachmann viser i »Skraaplaner« (1881)22), at
han er klar over de alvorlige økonomiske og moralske føl
ger af fiskernes bekendtskab med københavnernes penge
og livsform: Fiskerlejet Vangå (en omskrivning af Ved
bæk) forsumper, de let tjente penge soldes op eller svæk-
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Otto Bache: Skovshovedkoner på vej til hjen (Ivar: Anders Tikjøb, 1861)

ker fiskernes energi, så fiskeriet sygner hen og plattenslageri breder sig. Moralen udtrykkes i verset:

»Og kommer saa Byen og vil hos Dig bo,
Vær høflig imod den, men lad den ej ta’e Dig,
Tag alle dens Volter og Krumspring med Ro,
Giv ikke Dit Sømærke fra Dig!
Den vil sig kun more og spille Haløj,
Saa længe den »ligger paa Landet«.
Vær munter og glæd Dig ved Sommerens Støj,
Men husk, der er Jævndøgn og Olietøj,
Husk, Fiskeren fødtes til Vandet!«

47

Men udviklingen kan ikke standses: Fiskernes sønner
bliver håndværkere, Vangå får jernbanestation (det fik
Vedbæk i 1897) og dampskibsbro, hvor kun fremmede fi
skerbåde lægger til. Hovedstaden har slugt fiskerlejet:
»De store Fisk sluger de smaa«.
I skildringen af livet — navnlig selskabslivet — på de
københavnske rigmænds landsteder kan der være en ret
skarp satire over ejernes brovten eller mangel på smag.
I Isted Møllers »Hugo Stelling« viser en villaejer sin gæst
udsigten fra havestuen med ordene23): »Dette syn koster
mig 4000 Kroner om Aaret for de Par Maaneder, vi have
Sommer, men jeg fortryder det ikke, det er Pengene
værd,« og i »Absalons Brønd« håner Sophus Bauditz stil
roderiet ved århundredskiftet således24): »Et Miniaturtaarn, nærmest passende for en gotisk Ridderborg, hæve
de sig over Skifertaget, korinthiske Pilastre prydede Side
murene og en Loggia udgik fra den store Gavltrappe, som
bevogtedes af to støbte Cementløver, der begge saae uhy
re menneskevenlige og gæstfri ud«, men de skønne haver
og udsigten over Sundet berømmes altid og danner en
stemningsfuld baggrund for personernes ord og følelser.
Den mest strålende skildring af en stor middag i en rig
mandsvilla ved kysten er sikkert Pontoppidans i »LykkePer«25), hvor Per Sidenius sniger sig bort fra larm og
luksus og lytter betaget til en ingemannsk aftensang, der
lyder ud fra et beskedent stråtækt landsted.
Et karakteristisk eksempel på, under hvor forskellige
ydre former den samme handling: en forelsket ung mands
besøg hos den elskede i Tårbæk, kan forløbe til forskellige
tider, får man ved at sammenligne Sibberns »Gabrielis’
Breve«26) med Jens Gjelstrups »Det gode Hjerte«27); hos
Sibbern foregår besøget i 1809, hos Gjelstrup 1939. Begge
de forelskede ungersvende starter for tidligt: Gabrielis
går kl. 4 om morgenen ud af Østerport, hos Gjelstrup tager
den unge Gustav med sidste S-tog dagen før besøget;
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følgelig kommer begge for tidligt til målet, således at Ga
brielis må gå en ekstra tur i skoven, til han kl. 11J4 tør
opsøge den tilbedte, medens Gustav tager stade på græs
plænen neden for sin kærestes værelse og vækker hende
i en tidlig morgentime ved at kaste grus på vinduet. Ga
brielis læser højt for sin elskede af Goethe og Snorre,
og ved afskeden giver hun ham et kys, det eneste, han
overhovedet får af hende. Det unge par af 1939 går i van
det sammen »og prøvede at kysse hinanden under Van
det«. Men både hos den gamle og den moderne forfatter
er der fine naturbilleder, og Sibbern viser, at J. P. Jacob
sen ikke var den første, der havde sans for farvernes
nuancer. Fra Østerbro har Gabrielis set, at »Havet laae
stille, næsten mælkehvidt«, men »Paa den anden Side
Torbæk gaar Veien høit; til Høire gaae høie Skræntninger
ned til Havfladen. Den laae nu allerede blaa for mig, ikke
lyseblaa, ikke mørkeblaa, men imellem begge; thi det
luftede noget, og jeg stod høit.« Gjelstrup har et par præ
cist gengivne sanseindtryk fra nattevagten på græsplæ
nen: »Broens Pæle spejlede sig som sorte Slanger, der
vred og bugtede sig og ustandseligt blev klippet over« og:
»En enkelt Gang slurkede Vandet mellem Stenene i
Strandkanten. Jeg kunde lugte Træerne og Græsset og
Tangen under Baadebroen«.
Digternes billeder fra kysten er hyppigst, som i det an
førte sted af Sibbern, udsigten over Sundet oppe fra en
skrænt; således i Goldschmidt’s »En Jøde«28) »Den tidlige
Eftermiddagssol skinnede hedt paa Havet, der laa som en
tro Hund ved Landets Fod; ude i Bugten bevægede sig
sagte, næsten umærkelig, Skibe med skinnende hvide
Sejl« og i hans »Hjemløs«29): »Der laa en varm Damp som
en let Taage over Sundet; ingen Vind og ingen Bølge rørte
sig; et Par Skibe vare ankrede inde i Bugten og spejlede
sig paa den matglinsende Flade. Man hørte en Hund gø
langt ude paa et af Skibene; det var en underlig tiltalende
4
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Lyd af Huslighed og Hygge«. Men det kan også hænde, at
vi føres helt ned til strandbredden, som i H. C. Andersens:
»Sommerflugt og — Hvile«30):

»Mægtigt trykker Søen Furen,
Hvor omkrandset af Naturen
Fiskerhytten staaer med Muren
Overgroet af Bukketjørn!
Inde toner Aftensangen,
Mens med Seilet løst om Stangen
Baaden lige sætter Gangen
Ind mod Kysten, hvor i Tangen
Lege halvt afklædte Børn.«
Versets optakt er ganske vist banal; men bukketjørnen,
tangen og de halvnøgne børn vidner om Andersens sans
for konkrete enkeltheder.
Helt ned i havstokken kommer vi i det vers31) i Ewalds
»Rungsteds Lyksaligheder«, hvor der midt i det pompøse
digt ses et glimt af digterens lune, som den svulmende ryt
me og det stiliserede ordvalg vist hyppigt får læseren til
at overse: Medens digteren er optaget af at betragte de
disede kyster mod nord eller af at konstatere de forbi
se j lende skibes nationalitet, kommer han for langt ud, og
de muntre bølger driller ham ved at give ham en våd sok:
»Hvor skiertsende Bølger
Beskvulpe den Vandrer, hvis Øie
Snart stirrende følger
Med Helsinges graanende Høie,
Snart undrende haster
Blandt Skove af Master,
Og forsker og kiender den Fremmedes Flag,
Og glemmer den heldende Dag;«
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På samme strandbred ligger Hertz på en udflugt i
»Hirschholmsommeren« og døser32), til ægteparret Heiberg
vækker ham, for at han skal se skibet, der kommer sejlen
de med
»de hvide Sejl som en yndig Kontrast
til de himmelblaa Vande derude«.

Men selve kystformationerne fortæller digterne ikke
meget om, og den nedbrydning, der før høfdernes tid fandt
sted også på Øresunds kyst, har jeg kun fundet omtalt i
en fodnote til Oehlenschlägers: »Sommermorgen vea
Springforbi«33), hvor digterens angst for at den skønne egn
skal blive opslugt af havet:

»Skal der ei være Spor igien
af alle disse Saligheder,
som nu saa mildt mig trylle hen
og Danmarks gode Engel freder?«
kommenteres således: »Søen undergraver og bortrøver
aarlig endeel af Bakken paa dette Sted og er allerede,
hvad den i Mandsminde har borttaget, et betydeligt Jord
strøg«.
Inden vi forlader den sydlige halvdel af strækningen
mellem København og Helsingør og begiver os op til den
nordlige, skal det lige nævnes, at man hos den danske dig
ter, der i det længste tidsrum har boet lige ved Øresund,
nemlig Thomas Thaarup, der fra 1796 til sin død i 1821
boede på en gård , han ejede i Smidstrup, ikke finder no
gen hentydning til hans naboskab med stranden; det er
de dyrkede marker, han besynger. Heller ikke Karen
Blixen, der er født på Rungstedlund og nu på sine ældre
dage har Ewalds stue som arbejdsværelse, har i særlig
grad skrevet om sin hjemstavn; men at også denne er et
moment i hendes verdensomspændende forfatterskab, vi-

51

ser dette billede31) af Sundet ved vintertid: »Det frosne
Sunds store Flade strakte sig langt omkring hende, graa
i det graa Lys. Hist og her var den tegnet med brunt og
sort, hvor Tangen laa spredt langs Strandbredden. Nær
Vejen, paa Sandet og paa Isen, marcherede Kragerne stolt
omkring eller sloges om en død Fisk. Dørene og Vinduerne
i de smaa Fiskerhuse langs Vejen var omhyggeligt lukke
de. Af og til saa hun Fiskerne selv, i Søstøvler, der naaede
dem til Skrævet, langt ude paa Isen, i Færd med at hugge
Huller for at tage Torsk paa Pilk. Himlen var saa mørk
som Tørverøg, men langs med Horisonten løb en bred
Stribe, der var gullig som gammel Citronskal eller meget
gammelt Elfenben«.
Og i »Peter og Rosa« er der både en smuk omtale af
fiskerkonerne35) »en haardfør, uforsagt Race.... lystige
Folk, rappe i Munden og slagfærdige« og en skildring af
isens opbrud, indledet med en sagkyndig meteorologisk
iagttagelse36): »Omkring Nordsjællands kyst gaar Vinden
sjældent nordom fra Øst til Vest, men den blæser først
en Tid fra Øst, med Regn og daarligt Vejr, skifter saa til
Sydost og Syd, for sluttelig at gaa om i Vest, og Øresund
faar da i Fralandsblæsten en flygtende, vredagtig, sølv
lysende Mine«.
Derimod omtaler Chr. Winther, der dog boede ret længe
i et endnu bevaret hus ved Springforbi, medens han ar
bejdede på »Hjortens Flugt«, overhovedet ikke denne del
af kysten; hans vinduer vendte — og vender — ind mod
Dyrehaven, og det var skoven og hjortene, han betragtede
og digtede om.
Det »Strandbjerg«, hvor Hostrups »Eventyr paa Fod
rejsen« foregår, er Kokkedal, hvor han i 1844 var hus
lærer; dog har han for handlingens skyld flyttet stedet
helt ud til kysten (Skriverhans skal jo flygte pr. båd!),
hvad der dels giver ham lejlighed til den morsomme
disput37) om de »perspektiviske« træer på skrænten, dels
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til en lille stemningsfuld vekselsang38) om en tur ved
stranden:
»Ja, lad os ile!
Bølgerne blaa
vinkende smile«.
»Ja, lad os gaa!
Og høre Vandet
skvulpende slaa
op over Sandet«.
»Ja, lad os gaa!«
I 1870 fik Hostrup som »Folkegave« en sommerbolig no
get nordligere ved kysten, Hostruphus i Espergærde; her
boede han de tre sommermåneder, men måtte tage frem
og tilbage med toget fra Kvistgård Station for samtidig at
passe sin præstegerning i Hillerød.
I Nivå var H. V. Kaalund en tid teglværksbestyrer, og
smukke strofer i hans digtning minder om dette ophold39) :
»Jeg sad alene paa en øde Gaard,
hvor høje Skrænter lude ned mod Havet,
kun stakkels Fiskerfolk i usle Kaar
var al min Omgang trindt i Nabolavet«.

Og i »Vinteraften paa Landet40):
»Og alt som jeg staar her
og længes og lytter,
mens Lysene tændes
i Fiskerlejets Hytter,
fra Kronborg glimter Fyret
i det taagede Fjerne;
i Vinteraftnens Skumring
det lyser som en Stjerne.
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Derude ligger Havet
af Isen bedækket,
fra fjerne Vaager hører
jeg Vildånde trækket —«.

Af egnen mellem Nivå og Sletten giver Jacob Paludan
i »Polerne«41) en så præcis skildring, at man selv uden at
vide, at han i sin barndom har ligget på landet der, let kan
genkende Lave Skov med den dystre sti bag villahaverne
mellem skovbrynet og Strandvejen, badehusene, Sletten
Havn og tip vognsspor ene tværs over vejen. Novellens ind
hold er det samme som i indledningskapitlet i »Jørgen
Stein«: Et sjæleligt chok, der pludselig gør en halvvoksen
dreng flere år ældre; men man har det indtryk, at frem
stillingen i »Polerne« ligger nærmere ved en personlig op
levelse end i »Jørgen Stein«, hvor skildringen af drengens
reaktioner desuden skal forberede læseren på hans senere
karakterudvikling.
På det sted, hvor Strandvejen nord for Sletten drejer op
mod Humlebæk, placerer Goldschmidt i »Ravnen« famili
en Carøes hus bag to store hyldetræer, men det giver ham
ikke anledning til en nøjere skildring af egnen; derimod
får vi en ypperlig scene af gammel folkeovertro42), hvor
fiskerne ved magiske ceremonier først udpeger den fra
værende tyv og derpå ved ny magi slår et øje ud på ham,
og forfatteren synes at gå ind på tanken; i alt fald får ty
ven, en skibskok, i samme øjeblik en brand fra kabysilden
i øjet.
Vi nærmer os nu Kronborg, Sundkystens skønneste
punkt, besunget med større eller mindre held af talrige
digtere. J. L. Heibergs digt i »Danmark, et malerisk At
las«43) hører til hans ringeste, fyldt som det er af ganske
ufortjent hån mod H. C. Andersen, fordi han havde prist
Dardanellernes skønhed (hvad han ikke havde gjort!) og
afsluttet med en smagløs reklame for et hotel i Helsingør.
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Kun een, temmelig banal, strofe handler om selve slottet.
Mere friske er Chr. Withers linier i »Sjælland«44):

»Igjennem Øresundet
Der feier Nordenvind
En Sværm af travle Snekker
I Havnens Favntag ind;
Søkrigens Kjæmpe fører
Med Slottet Passiar.
Fra Land Kanonen tordner,
Og Fregatten giver Svar.«
I Chr. Richardts »Vort Land« hedder det45):
»Døv for Kattegattets Rullen
stirrer Kæmpen ud mod Kulien
og mod Kärnan, som engang
stemte i hans Vaabensang«.

H. C. Andersen gjorde Heibergs hån til skamme i »Hol
ger Danske«46) med linierne:

»Det gothisk gamle Kronborg i Maanelyset staar,
Mens sort og skumklædt Bølgen mod Fæstningsmuren
slaaer,
De stolte Skibe ile igjennem Sundets Bugt,
Fra Helsingborg hist blinker et eenligt Lys saa smukt.
Den danske Kyst staaer deilig med Skove og med Krat.
Men begsort hæver Kulien sig i den lyse Nat.«
Mesterstrofen i den danske digtning om Kronborg fin
des dog i Tom Kristensens digt »Elsenore op de Sundt«47),
og med den vil vi slutte:

»Som en gammel Sten i Stranden,
mosbeklædt og grov og graa,
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ligger Kronborg Slot i Randen
af det lysforblæste Blaa;
Sol og Salt og bitre Vinde
gennem fire Hundred’ Aar
farved Tag og garved Tinde
paa den gamle Kongegaard«.

C.

F. Christensen: Kronborg (Danmark, et malerisk Atlas, 1845)
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Fisker Chr. Frederiksen

Sildebåden ALMA, Gilleleje
Af fisker Chr. Frederiksen
Alma var en af de både, der blev slået i stykker i hav
nen under julestormen 1902, og nu skal jeg fortælle, hvad
jeg kan huske om den.
Hvor gammel den var, ved jeg ikke. Men den var da
ikke nybygget, da Lars Nielsen Jyde og Niels Bendtsen
købte den på Rå i efteråret 1884. Det var en brugt båd.
Dengang hed den Urbanus. Men det navn skulle den ikke
beholde; den skulle døbes om og have et andet navn. Mens
de sejlede hjemad med den, sagde Lars Jyde: »Hvad skal
vi lade den hedde?« Og måske har han først sagt: »Holla,
vi med den!« for det var sådan et mundheld, han havde
fra sin sømandstid. — »Ja,« sagde Niels Bendtsen, »vi kan
jo lade den hedde lissom Martin Hansens pog — Alma.«
Sådan gik det til, at den fik navn efter Martin Hansens
ældste datter.
Den var godt 23 fod mellem stævnene, omtrent 4 fons
og kunne laste 8 tons. Men den var ingen god sejler; den
var noget hulbo vet, og især under bidevindsej lads slog
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eller tærskede den hårdt i søen; det var vist derfor, den
snart fik øgenavnet Tærskeren.
Allerede tre fjerdingår efter, i august 1885, købte min
far, Ulrik Frederiksen, halvpart i Alma efter Niels Bendtsen. Og da jeg var en snes år, kom jeg med den på silde
fisket ved Odden1). Laurits Svendsen, som lever endnu og
er et års tid yngre end jeg, var også med os. Det må nok
have været omkring 1895; for jeg er født 1875. Der var
meget småt med sild det efterår; vi fiskede så at sige
ingenting, og til sidst blev gillelejefiskerne kede af det og
ville hjem. En morgen i oktober krydsede vi op fra Odden
i østenkuling. Hele dagen lå vi og krydsede. Under aften
ankrede de fleste af bådene nede ved Rågeleje; men vi
blev ved opefter; for vi var våde og forjaskede og længtes
efter at komme hjem. Der var ikke lugar i båden, men
kun et rum under fordækket, hvor vi havde noget halm at
ligge i.
Mens vi slog et slag indad for bagbords halse, løb vi i
mørket fast på Rustens Rev, en stengrund ved Smidstrup.
Båden krængede jo noget til styrbord, og derved fik den
slået et hul over vandlinien på den side, så vandet strøm
mede ind, og snart sad vi alle fire mand i vand til midt
på livet. Båden stod fast, og vi kunne ikke komme i land;
for der var dybt vand inden for revet. Der var ikke andet
at gøre end at vente tålmodigt. Ingen af os sagde ret me
get. Vi havde heller ikke noget særligt at foretage os,
ikke engang er bid brød at tygge på. Alting var jo vådt.
Vore poser med tøj og vore madæsker lå og flød i for
rummet.
Hen på natten opdagede vi en galease, der kom forbi.
Jeg fandt noget petroleum agterhenne, og det hældte vi
over to islænder trøjer og stak ild på dem; men galeasen
så vistnok ikke, at vi blussede; den sejlede i hvert fald
!) Sjællands Odde.
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videre. — Noget efter trak far og jeg vore søstøvler og
vort olietøj af. Vi ville prøve at komme i land. De to
andre blev bare siddende. »Vi kan jo int svømme,« sagde
Lars Jyde. »Nu har jeg sejlet i så mange år og er aldrig
kommet til at strande, og så skal man lægge sine ben her.«
Jeg trøstede ham med, at jeg nok skulle svømme ind med
en line og bagefter hale dem i land på topsejlsstangen og
klyverbommen. Men det kunne jeg ikke få lov til; det
måtte jeg ikke.
Natten var lang på den tid af året. Vi sad i mindst tolv
timer, og det var ravende mørkt, ingen måne. Koldt var
det naturligvis også. Alligevel var ingen af os særligt for
komne om morningen. Da det nu begyndte at blive lyst,
kom en af de andre både sejlende fra Rågeleje. Den tilbød
at sejle hjem og hente en pram, som de så kunne bjærge
os med. Imidlertid var vinden faldet ind ad land; den
var drejet mere sydlig. Vi gav os til at pumpe båden og
øse med to spande. Efterhånden fik vi virkelig tømt bå
den lens og bragt den flot, og da sejlet nu trak den noget
over mod bagbord, kom hullet ved den anden side nogen
lunde fri af vandet, og ved stadig at pumpe og øse lyk
kedes det at holde os flydende, til vi var hjemme i hav
nen, og her satte vi båden fast på en klap ud for beddin
gen. Det viste sig da, at hullet var så stort, at vi kunne
se kirketårnet gennem det.
Derefter drev vi i flere år sildefisket sammen med klok
keren Søren Christiansen og William Nielsen og Lars Jy
des søn Nikolaj. Sådan et ophold ved Odden kunne vare
en otte dages tid. Vi havde 40 sildegarn med. Somme
tider stenede vi dem, inden vi tog hjemmefra. Ellers blev
det gjort på vejen derhen. Om aftenen satte vi garnene;
vi brugte altid bundsæt; først i en senere tid begyndte
vi at drive med garnene. Fiskepladsen var altid østen for
Odden, aldrig længere ude end Snekkeløbet; derfra og
østefter satte vi garnene på 12 favne vand. Når det var
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gjort, sejlede vi ind til Yderby, trak båden på land og gik
op til en gård, hvor vi fik lov til at sove i halmen. Det
kunne være forskellige gårde fra år til år, men samme
gård for hele fisketiden. Logiet var gratis, og så fik gård
ejeren naturligvis også nogle sild gratis. Mad fik vi ikke
på gårdene; der var heller ingen gæstgiver derhenne. Vi
havde selv proviant med i vore store madæsker, kun tør
kost, hver mand sin forsyning, og af drikkevarer havde
vi en fælles beholdning på en pot brændevin og fire pot
ter øl; det kunne ikke kaldes meget til en besætning på
fem mand.
Tidligt om morningen roede vi ud og drog garnene. Det
var et rart sted at fiske, med rent vand, så der aldrig var
møg i garnene, og havde de ikke fisket ret meget, kunne
vi straks sætte dem igen og lade dem stå til næste morgen.
Men var der godt med sild, sejlede vi fangsten til Hunde
sted. Dér kunne vi være ved middagstid, og så snart vi
havde solgt og losset, sejlede vi tilbage og satte garnene
inden aften. De blev brugt i fire nætter. Så blev de tør
rede inde ved Odden; vi bredte dem på strandmarken;
for der var ingen stejlepladser til os. Når vi så havde væ
ret borte en uges tid, skulle vi hjem efter mere proviant,
og så tog vi naturligvis vor sidste fangst med til Gilleleje.
Et efterår omkring århundredskiftet, da fiskeriet var
sløjt i Kattegat, sejlede Far og jeg og August Olsen med
Alma op til Kalveboderne for at fiske sild. Vi roede gen
nem hele Københavns havn og ud gennem Sorte Rende,
inden vi satte vore 30 garn. Så blev vi liggende ved dem
om natten. Sildene var små deroppe; men vi fiskede tem
melig godt, og om morningen roede vi ind til GI. Strand
og solgte fangsten. Vi var der vel et par uger og boede
hele tiden om bord. Også den gang havde vi tørkost med;
men vi kunne jo af og til gå op på en restauration og købe
lidt mad. — Da vi så ville hjem igen, var det blevet stille.
Vi måtte ro hele vejen. Vi tog det skiftevis, to mand ved

61

årerne og en ved roret. Båden var tung at ro, og vi havde
megen modstrøm. Så vi brugte et helt døgn til at klare
de 10 mil.
Ved sommertid var der som regel kun lidt at fiske her
hjemme, og i flere somre i halvfemserne sejlede far og
jeg sten til København med Alma, ind til Kalkbrænderi
havnen, hvor de blev slået til skærver. Det var forholdsvis
små håndsten, som vi tog her ved kysten; vi hentede dem
med en pram inde på grundt vand. Båden kunne som sagt
laste 8 tons, og da vi fik 2 kr. pr. ton, kan enhver selv
regne ud, at det ikke blev nogen stor fortjeneste for to
mand på en sådan tur, som let kunne tage to-tre døgn.
Vi måtte ofte ligge ved Kronborg og vente på strømskifte
eller bedre vind.
Et efterår — det må vist også have været omkring år
hundredskiftet — sejlede vi sten med Alma til havnen
herhjemme. Mens vi en dag holdt vestpå, stod Lars Jyde
foran masten, med ryggen til den, og Julius Jørgensen stod
og holdt fast ved vantet; de skulle begge to holde udkig.
Jeg sad og styrede. Da vi var kommet lidt vesten for
Gillebjerg, ned mod Smidstrup, siger jeg til dem, at de
skulle se godt efter; for her var store sten. Men i næste
øjeblik løb vi mod en sten med en sådan kraft, at Lars
Jyde tumlede frem i stævnen, forbi fokkestaget og på
hovedet ud i vandet. Så måtte vi jo til at fiske ham op
igen. Den dag sagde han ikke: »Holla, vi med den!« Han
sagde slet ikke noget. Han var nu ellers ikke særlig ked
af en våd trøje. Da vi kom hjem til havnen med last, ville
han ikke engang gå hjem og skifte, men stod og lossede
i det våde tøj. Det kostede ham rigtignok også en slem
lungebetændelse. Men han kom sig da igen.
Så er der ikke mere at fortælle om Alma, end at da
julestormen kom i 1902, stod den trukket op på land sam
men med andre sildebåde. Vandet steg snart så meget,
at bådene blev kastet ind mod havnevejen. Nu var Alma
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færdig med at tærske søerne. Nu var det dem, der tær
skede den, og det gjorde de grundigt. Om morningen var
den så mishandlet, at den aldrig blev båd mer. Det kunne
ikke betale sig at gøre noget ved den.

L. G. Sjöstedt: Barsebäck fiskeläge. 1952
Fil. dr. Sjöstedts bog om dette øresundsleje er et vigtigt led i
øresundsforskningen. Idéen at skildre et fiskerleje til bunds er ny,
og forfatterens metoder kan blive befrugtende for andre, som vil
påtage sig det nyttige og påkrævede arbejde at gå i lag med andre
øresundslejer, skånske som danske.------ Man læser i bogen om
middelalderens store sildefiskerier og om de skånske sildemarke
der. — Det har ikke været let at få fiskerlejets historie nedfældet
på grund af de få spredte notitser i arkiver og litteratur. — Forfat
terens opgave har været at anbringe Barsebäck med dets skiftende
skæbne i en større sammenhæng: den store økonomiske og politi
ske kamp omkring øresundssilden. — Sekundært, men i forbindelse
hermed beskæftiger forfatteren sig med skildringen af fiskepladser
og fiskemetoder i nyere tid, bebyggelsen og boligerne, overtro og
befolkningens øvrige kultur.------ Forfatteren har løst sin opgave
på udmærket vis; en omfattende kildeangivelse øger bogens værdi.
— Fremstillingen er letlæselig, og menigmand ved øresundskysten
vil have udibytte af bogen. Thi i mange henseender ser man sine
egne »vindevær« i skildringerne.
H. C. T.
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Fisker Thorvald Petersen (Foto: Vilh. Pedersen)

Fisker Thorvald Petersens beretning
om en stranding
En søndag aften — det var vist i oktober — først i
1920’erne (jeg boede dengang i mit hus Saxtorp på Strand
vejen) så jeg ud af vinduet, det var ved sengetid. Jeg op
dagede da lys et stykke fra land — det så ud til at være
ude fra revlen. Jeg løb straks ned til stranden og hørte
da nogle nødråb. Jeg skyndte mig hen til rebslager
Karl Frederiksen, der boede nær ved. Vi fulgtes derned,
og på vejen kom fisker Frederik Petersen til; han havde
hørt, der var noget på færde. Men da vi kom ned til stran
den, var der intet at se eller høre. Vi gik da længere ned
ad stranden for at se, om den båd eller det fartøj, som
lyset og nødråbet var kommet fra, skulde være drevet læn
gere ned ad kysten, d. v. s. vestpå. Undervejs siger Fre
derik P.: »Jeg kan se en mast derude!« Vi andre mænd
mente nu også at kunne se noget. Og snart skimtede vi
trods mørket et fartøj, som måtte stå ca. 100 m ud fra
land. Det blæste med en kuling fra øst, og det regnede,
så der var ikke så lidt sø på land.
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Frederik P. og jeg ville nu forsøge at gå ud, som vi gik
og stod i vort søndagstøj. Men da vi var kommet et stykke
ud, så det ud til, at vi blev nødt til at svømme videre, om
vi skulde nå fartøjet. Vi betænkte os lidt; men så sagde jeg
til Frederik P., at jeg vilde forsøge. »Så kan du holde øje
med mig.« Nå, jeg gik, så langt jeg kunde bunde, og nåede
omsider fartøjet så nær, at jeg var ca. 10 m fra det. Jeg
overvejede nu at svømme den distance, men måtte opgive
det, da jeg var bange for at svømme, fordi der voksede
en mængde mareham (marehalm) d. v. s. bændeltang på
stedet, som vilde gøre svømningen risikabel. Jeg var nu
klar over, at jeg befandt mig på det stenrev, der skyder
sig ud mod revlen fra Bøshage (hvor nuværende murm.
Larsens villa på N. Strandvej ligger). Jeg prøvede da for
sigtigt at gå ud ad revet, og vandet nåede mig efterhån
den op til halsen. Det lykkedes mig alligevel på den måde
at nå op på siden af skibet, men jeg kunde ikke komme
op på det, skønt jeg forsøgte på tre steder. Men da jeg
nåede hen til roret, fik jeg fat på beslagene og entrede nu
op i båden, der viste sig at være en ca. 28 f. lang, rund
gattet båd, der var skarp i bunden og formentlig havde
blykøl. Den var altså strandet på revlen.
På dækket mødte jeg to nøgne mænd; de havde smidt
tøjet for at være klar til at svømme i land; de råbte:
Hvor kommer Ni från? Det var altså svenskere. Jeg sva
rede: Jeg kommer fra land og vil, at I følger med mig,
for her kan I ikke blive resten af natten. I risikerer, at
vinden forandrer sig, og får I nord, er der fare for, at
båden går i stykker. Men de vilde ikke springe i vandet.
De kendte jo ikke kysten.
Jeg blev nu bange for ikke at få dem med og reddet,
og i skæret fra deres lommelygte så jeg, at vandet
skyllede over dørken. Men så opdagede jeg, at de havde en
slæbej olie, som lå og bumlede på skibets bov. Den var
ganske vist fuld af vand. Men den skulde blive redningen!
5
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Jeg fandt en spand og fik øst den læns. Og så spurgte jeg
dem, om de nu vilde i land. Ja gärna! De fik i en fart et
par bukser på. Og nu fik de ordre til at anbringe sig hver
i sin ende af jollen og jeg i midten. »Hvis vi skulde kæntre
med jollen,« råbte jeg, »må I springe ud begge —« Jeg
vidste jo, at bare vi kunde komme 10-15 m ind, kunde vi
bunde. — At vi kom heldigt i land, skyldtes, at vi fik to
søer over os, som drev os og jollen ind, og her stod Fre
derik P. og Karl Fr. i vand til halsen. De tog imod os og
fik os længere op.
Der blev ikke lang diskussion om, hvad vi skulde gøre
ved de skibbrudne; jeg tog dem med hjem. Min kone hav
de ventet på mig, men var omsider gået i seng. Nu måtte
hun op og lave kaffe til os. Og så fik de to svenskere hen
des varme seng. Det var de glade for.------Naturligvis vilde jeg have noget at vide om de to. De
var løjtnanter i den svenske hær, var på week-end i det
lånte fartøj. De kunde være 25-30 år og var kommet fra
Malmø. Da det var blevet kuling, havde de prøvet på, om
de kunde sejle ind til Gilleleje havn, men det gik ikke,
fordi de havde taget fejl af havnefyrene; så vilde de ankre
vest for havnen i læ af denne, men så var de strandede på
revlen.----------Næste dag var vinden faldet sønder, og der var smult
vand. Den ene af svenskerne tog hjem over land, mens
den anden blev et par dage for bådens skyld. Denne hav
de ikke taget synderlig skade. Vi måtte øse den, da den
var fuld af vand. Men ved hjælp af min båd »Frem« fik
jeg den godt i havn, hvor den blev tætnet.------- Sven
skeren rejste så hjem over land, men havde forinden
akkorderet med mig om at sejle båden til Limhamn, hvor
den skulde afleveres til en bådebygger (var det vist); jeg
fik en mand med mig på den tur og fik båden af
leveret i de rette hænder — — — — Men sven
skerne hørte jeg aldrig fra. De havde ikke været villige
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til at give oplysninger om herkomst, vistnok fordi de
nødigt vilde have deres uheldige sejlads refereret i de sven
ske aviser. Jeg var indforstået med deres ønsker, jeg og
mine kolleger talte ikke med nogen om den natlige begi
venhed, og da de stedlige aviser ikke dengang var så
ivrige efter lokalt stof, blev sagen ikke omtalt.----------Redaktionen af årbogen har syntes, at denne begiven
hed ikke bør glemmes. Den skildrer, hvad strandboerne
kan komme ud for; den fortæller om uselvisk optræden i
en farefuld situation og om trofasthed over for et tavs
hedsløfte.

Fisker Frederik Petersen (Foto: Vilh. Pedersen)
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Foto af Ølshøj i vore dage, set fra øst

Rich. Fahricius: Dobbeltjættestuen Ølshøj
i Smidstrup, Blidstrup sogn
Denne jættestue hører til de særlig interessante, den
er blandt de først fredede oldtidsminder i Danmark, hertil
kommer dens anselige størrelse og forskellige andre for
hold, som vil blive belyst i det følgende.
Som det fremgår af den summariske oversigt over de
enkelte perioder i den yngre stenalder, kom jættestue
folket her til Danmark og ændrede stort set gravskikken
for overklassen fra dysse til jættestue omkring 2200 år
før Kristi fødsel, og i deres første par århundreder her
synes de at have levet i fred og fordragelighed med lan
dets øvrige indbyggere, også med det grubekeramiske
folk. Dette folk, hvis tilværelse man først i de sidste par
år er blevet klar over, synes at have været et fangerfolk
med en levevis omtrent som de kanadiske eskimoers. Det
menes at være kommet fra egnene ved Ladogasøen i Rus-
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land, have sat over Østersøen oppe i Mælarområdet og
derefter bredt sig ad kystegnene sydpå helt ned til Skåne,
hvorfra det inddrog hele Kattegatsområdet i sine fangst
interesser. Fra dette folk overtog jættestuefolket de pile
spidser, der i deres yngste former var trekantede.
Freden blev brudt omkring år 2200 før Kristus, da en
keltgravsfolket trængte op i Holsten og derfra bredte sig
over hele Danmark, og først da dette asiatiske folk havde
gjort sig til herrer over den gamle bosiddende bonde
befolkning, faldt der ro over landet.
Pladsmangel tillader os ikke at gå nærmere ind på
de befolkningsmæssige spørgsmål, selv om de er over
ordentlig interessante; vi må kaste et hastigt blik på jætte
stuerne i almindelighed, inden vi ser på Ølshøj i sær
deleshed.
Man kan i nogen grad skelne mellem ældre og yngre
jættestuer ud fra deres grundplan, de forholdsvis små
stuer af rund eller oval form er den ældste gruppe i
modsætning til de forholdsvis lange stuer, som er rektan
gulære af grundplan. Det er imidlertid en bestemmelses
metode, der er meget usikker, især hvad angår de yngre
former, i Johs. Brøndsted: Danmarks Oldtid, I, s. 209,
hvor disse forhold er taget under behandling, findes en
opgivelse over danske jættestuer, nuværende og for
svundne, og der gives følgende talmæssige oversigt: 249
af ældre type, 222 af ubestemmelig og 109 af yngre type,
ialt 670.
Af disse 670 stuer er der 18, som har et bikammer, 14
i Jylland, 2 på Sjælland og 2 på Lolland, og desuden, hvad
der har særlig interesse for os i denne forbindelse, 57
dobbeltjættestuer, hvoraf altså Ølshøj er den ene.---------Disse dobbeltjættestuer er i forbløffende grad knyttet
til vore kystområder, iøvrigt er det meget interessant at
lægge mærke til, at ca. 13 er samlet om Kalundborg fjord
og ca. 10 i Roskilde fjords opland. Ølshøj hører til den
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Tidstavle (stenalder), tegnet af kommunelærer Erling Larsen efter originalen

ældre type sammen med kun 5 andre i hele Danmark. —
2 ved Snæbum, 1 ved Ettrup (disse i Jylland) og endelig
her på Sjælland »Troldstuen« ved Stenstrup (Odsherred)
samt Møllehøj ved Kyndeløse.
Med disse indledende bemærkninger om forholdene i
jættestuetiden kan vi gå over til at undersøge Ølshøj,
vort egentlige arbejdsfelt.
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I 1822 undersøgtes den, og i Nationalmuseets arkiv op
bevares følgende beretning herom:
Mus.nr. MCCLXXIV—XXX.
2 ovale stenkamre ved siden af hinanden, hver med sær
skilt indgang. Det største er 8 alen langt og 4^2 alen
bredt og går i retning fra S. til N. Indgangen, som er en
lang stensat gang, er lige mod 0. Dette kammer var for
nogen tid siden udgravet af bonden, som ejer jorden,
hvorpå højen ligger, og intet er deri fundet, uden nogle
få stensager og menneskebeen. — Det mindre gravkam
mer var ikkun adskildt fra det større ved en stor steen
og låe aldeles i samme retning. Dets længde 5 alen og dets
bredde er fulde 4. Gulvet er indlagt med flade steen, og
højden omtr. 2 alen. Indgangen løb parallelt med det større
gravkammers indgang, dog i 4 alens frastand. Det mindre
havde ikke spor til at have været åbnet i senere tider, da
den øverst liggende jord og støv ikke synes at være oprodet, men efterhånden at have samlet sig. Derimod er
det rimeligt, at sådant i ældre tider, for mange århundre
der siden, er skeet, da både de tre mellemstene, der som
døre skulde slutte forskellige dele af indgangene, og til
hvilket de tydeligste spor vare, savnedes, og benene af
skeletterne lå for en deel i forstyrret orden. Heri fandtes:
MCCLXXIV Ved en hovedskal: en flad huulmeisel af
flint, eggen skrå hvilket muligen kommer
af, at den har været afslidt og påny blevet
tilslebet. 6 t. lang.
Et andet sted i graven fandtes: En aim.
MCCLXXV
flintekniv uden håndtag. 4^ t. lang.
MCCLXXVI En steenkile af flint med bane bagtil og
uslebet på 2 sider. 5 t. lang.
MCCLXXVII Nogle små ravperler af forsk, form, hvor
ved tillige fandtes:
MCCLXXVIII Et rundt stribet convex beenstk. med et hul
i midten.
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Snit gennem Ølshøj. Efter E. Erslev Den danske Stat, 1855—57
Snittet viser, hvor dybt afgravningen er gået

MCCLXXIX Forskjellige been af mennesker og af en
hund. *
MCCLXXX I den sydlige deel af graven fandtes: En
kelte kul og been, der bare spor til for
brænding. Det samme skal have været til
fældet i det store gravkammer.
Høien har meget lighed med Rushøien på Møen,
overalt havde man ved at åbne flere gravkamre i denne egn
bemærket, at urnerne vare hensatte i den sydlige deel af
gravkammeret. Det er Hans Højhed Prinds Christian Fre
derik, hvis opmærksomhed har foranlediget dette grav
kammers undersøgelse. Commissionen har ladet det af
tegne, og på dens forslag er det fredet.
Ved henvendelse til Nationalmuseet viste det sig
desværre, at kun eet nummer var blevet bevaret —
MCCLXXVI (se figuren), som hr. overinspektør, dr. phil.
Therkel Mathiassen har været så elskværdig at bestemme
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for forfatteren, den tilhører Den ødanske Enkeltgravskul
tur, hvorved hele fundet synes at kunne tidsfæstes til et
af de sidste århundreder før Dolktiden. Hvis vi be
tragter den øvrige fundliste, vil et par numre tiltrække
sig særlig opmærksomhed. Først nr. MCCLXXIV, en »flad
huulmeisel«, udtrykket »flad« set i modsætning til nr.
MCCLXXVI’s »med bane bagtil«, kunne tyde på, at den
var »tyndnakket«, men denne tanke må dog sikkert opgi
ves, da man vist hidtil kun har fundet hulslebne (hulhug
gede) redskaber af den tyknakkede type. Dernæst er der
den uklare oplysning, at eggen er skrå, uden at der op
lyses noget om, hvorvidt hele stykkets hulslibning er fore
taget i dets længderetning, eller om hulslibningen er fore
taget ned imod det ene hjørne i lighed med stykket fra
Lyshøjgård — Gilleleje Museum nr. T. 314 —, der synes
at være en ret sjælden forekomst.
Anvendelsen af hul-redskaber tyder på specielle er
hverv, f. eks. træskomageri eller skibsbyggeri, i dette til
fælde har vi sikkert lov at gå ud fra, at den gravlagte har
været skibsbygger og dette i forbindelse med, at han er
gravlagt i egnens fornemste gravmæle berettiger os til at
mene, at han har været en søens mand i højere grad end
landmand. Vi har formentlig ret til her at anvende den
gamle »lov«, at enkeltstykket træder i stedet for, sym
boliserer helheden, og betragte den foreliggende hul
økse som stedfortræder for fartøjet, den har været brugt
til at forfærdige. — Så er der numrene MCCLXXVII og
MCCLXXVIII, »nogle ravperler af forskellig form« og »et
rundt stribet convex benstk. med et hul i midten«. Her står
vi utvivlsomt over for en kvindebegravelse, det tyder rav
perlerne på, benstykket havde altså form som et brænde
glas; der er ikke blevet angivet, hvorledes dets striber for
løb, men man tager sikkert ikke fejl, når man antager, at de
er forløbet radiært. Tilsvarende benstykker er også fundet i
andre grave fra yngre Stenalder, og vi har sikkert lov til at
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gå ud fra, at de står i forbindelse med det, vi i almindelig
hed med et ikke fuldt ud dækkende udtryk kalder for
frugtbarhedskulten. Man burde snarere kalde den for Det
evige Livs kult, idet frugtbarheden jo i virkeligheden ikke
er andet end livet, som det fortsættes fra år til år, fra
sommermodning gennem vinterdvale og vårbrud til ny
sommermodning i et evigt varende kredsløb.
Denne tanke gælder alt levende, altså også menneskene,
og ad den vej er vi straks fremme til den tanke om »livet
efter døden«, altså det evige liv, som man hyldede, i
hvert fald den yngre Stenalder, og som man allerede den
gang knyttede til Solen og Regnen (der symboliseredes
ved tordenen, tordenkilen = øksen), begge forenet i økse
kulten. Det klareste udtryk for vor stenalders økse
kult har vi i husaltret fra Troldebjerg på Sydlangeland, hvor en Dyssetids økse i yngre Jættestuetid er
sat op som Økseguden. Denne må vi opfatte som det
mandlige princip i frugtbarhedskulten, med et dristigt
greb frem i tiden til ragnaroksmyten kan vi kalde ham
»Alfader«, hans kvindelige modsætning bliver så »Almo
der«, hendes tegn er skåltegnet, en skålformet fordyb
ning i en sten, vi møder det på forskellige overlig
gere i dyssegruppen i Valby Hegn. Noget bindende
bevis for denne påstands rigtighed kan muligt ikke fø
res, men man kan sige, at sandsynligheden for at den er
rigtig er så stor, at man tør fælde dommen på indicier.
Overgangen fra Stenalders til Broncealders dødekult for
løber i hovedtrækkene ad en ubrudt linie, således at hvad
der i Broncealder ligger klart fremme for os, takket være
denne periodes billedkunst, må siges at være tanker, der
også i Stenalderen var bestemmende for Dødekulten. Når
vi derfor betragter urnelåget fra Maltegården (Johs.
Brøndsted: Vor Oldtid II, fig. 263), forstår vi, at de efter
levende ved at lægge dette låg over den dødes aske vil
udtrykke, at »Alfader« og »Almoder« ved deres ægteska-
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belige forening giver ham liv, så »Almoder« føder ham
påny. En rund skive med hul igennem, som den i Ølshøj
fundne, har jo en så påtrængende lighed med den yngre
broncealders urnelåg fra Maltegården, at man i virkelig
heden har meget svært ved at benægte rigtigheden af
tanken om, at Ølshøjstykket betegner »Almoder«. Men
det er jo urimeligt at gennembore en kampesten på
flere tons, som dyssernes overliggere jo ofte vejer, man
nøjes med at antyde hullet ved at bore en lille skål, hvori
man så får mulighed for at bringe offergaver til »Al
moder«. Forudsætter man, at denne tanke er rigtig,
så bliver Solen, Lyset, til »Alfader«, medens Jorden og
hvad dens er bliver »Almoder«. Dette bekræftes ved, at
man indvendig på hellekister og jættestuer kan finde skål
tegn, der vier den døde og hans bolig til »Almoder«.
Når vi derfor endnu en gang betragter gruppen nr.
MCCLXXVII og MCCLXXVIII, viser det første nummer
(ravperlerne) os, at det er en kvinde, som er. blevet jord
fæstet her, og det sidste nummer (det brændglasformede
stykke ben med hul i), at hun ganske naturligt har fået
»Almoder«s tegn, d. v. s. selve »Almoder«, med i graven.
Dernæst er der gruppen nr. MCCLXXIX, som er in
teressant ved oplysningen om tilstedeværelsen af en
hund. Da dette er en begravelse for mennesker, spørger
man uvilkårligt, hvad vil en hund her? Svaret synes kun
at kunne blive et eneste, at denne hund har skullet følge
den jordfæstede i Dødens land, som den fulgte ham i Li
vets land. Denne tanke synes ikke urimelig, men så
bliver den følgende tanke ret nærgående, hunden lig
ger sammen med »forskjellige been af mennesker«, —
repræsenterer disse »forskjellige been« lige så mange
trælle, der også er blev tvunget til at følge deres herre i
døden? Disse personer har intet gravudstyr, de synes at
være jordfæstede uden midler til at klare sig i Dødens
land, dette synes at tyde på, at de har været stillet som
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hunden, nemlig som husdyr, der skal følge deres herre,
hvor han så end færdes.
Endelig er der den sidste gruppe, nr. MCCLXXX, som
er noget for vag i sine oplysninger, til at man kan bestem
me dens værdi nærmere. Hvis de omtalte knogler ikke
var bortkommet, havde man muligt kunnet bestemme
dem, men nu er den mulighed udelukket.
Ifølge fundberetningen synes der altså at have fundet
syv jordfæstelser sted i Ølshøj i Jættestuetidens yngre
afsnit, mens der intet spor fandtes fra dens ældste del,
hvilket man dog skulle have kunnet forvente, da Ølshøj
hører til blandt Danmarks ældste jættestuer. Dette tyder
på, at der har været foretaget en udrømning af gra
ven, da de sidste jordfæstelser fandt sted. Man skulle
derfor kunne vente, at dette ældre gravgods, f. eks. tyndnakkede økser, ville være at finde ved gravkammerets
indgang, men en prøvegravning, som forf. foretog i dette
forår, var resultatsløs, alt tydede på, at der uden for gra
ven som inden for den var meget dårlige muligheder for
bevarelsen af andre ting end stensager. Der kan dog også
peges på en anden mulighed for, at prøvegravningen mis
lykkedes; billedet af den udgravede højs stensætninger,
se tegningen, tyder på en så energisk afgravning af højens
top, at man må befrygte, at eventuelle lerkarskår er blevet
ødelagt ved denne lejlighed.
Desværre er der kun adgang til det ene af gravkamrene
i Ølshøj, men det ville sikkert ikke koste ret meget at få
det andet restaureret, så man også kunne komme derind.
Højen ville vinde umådelig meget i værdi, om det blev
gjort, allerede nu er den et meget søgt sted for både lejr
skoler og andre skoler så vel som »almindelige« interes
serede mennesker, men blev den restaureret, som den
burde, og Nationalmuseet er villigt til at bistå ved dette
arbejde, ville egnen blive en enestående seværdighed
rigere. Dette arbejde er så meget mere tiltrækkende,
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som der er uudforskede forhold ved højen, hvis klar
lægning muligt vil give overraskende resultater og give
Ølshøj endnu større værdi i arkæologisk henseende.
Fra .gårdejer Alfr. Larsen, Ølshøjgård, og hans hustru har vi føl
gende sagn, som fru Larsens faster, Johanne Larsen, født i Smidstrup (død 1947, 87 år gi.) har fortalt. Højen hed oprindelig
Ullershøj efter høvdingen Ulier, hvis yndlingshest døde. Der blev
da laveit en guldhest, som begravedes i højen.------ St. Hans nat
samledes egnens hekse på Lyshøj i Blidstrup og red til Ølshøj for
at samles med heksene der; for at værne sig mod dem tændte man
St. Hans-bål i Blidstrup og Smidstrup sogne.------ Juleaften stod
0Ishøj på gloende pæle, og nisserne spiste julegrød. Johanne Larsen
fortalte børnene, at man skulle gå op til højen den aften; men det
turde de naturligvis ikke. — (Red.)

Den hulslebne økse, Nationalmuseets nr. MCCLXXVI, hørende til
Den ødanske Enkeltgravskultur. (Foto: Nationalmuseet)
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Marknavne på Søborg Bymark
Af Knud B. Jensen, mag. art.
Marknavne fra Søborg sogn er ældst optegnet i markbogen 1681,
et forarbejde til matriklen 1688. Hver bys jorder er delt i vange
og disse igen i agerskifter, der blev kaldt åse. Asene var så igen
opdelt i enkelte agre. Vange .og åse havde som regel navne, og det
er disse navne, som er meddelt i markbogen. Fra slutningen af det
18. århundrede er bevaret matrikkelkort over de enkelte byer, som
indeholder navne. I nyere tid (1921-27) har amtsskolekonsulent L.
C. Jensen optegnet alle slags stednavne i Søborg sogn og indleveret
disse til brug for Stednavneudvalget. Desuden findes navne anført
på Geodætisk Instituts forskellige kort.
For Søborg by meddeler markbogen fra 1681 følgende navne,
som gengives med markbogens egen retskrivning:
Lunde Wang, Strecher øster och Vester, øster till dragstrops
March, Westen til byen, altså den sydlige del af Søborg bymark,
her har kortet fra 1781 Lunnefoacke Agre og Geodætisk Instituts
kort Lundebakke.
I Lundevang ligger Søe Ager Aasz, ved Søborg Sø, de Smaa Oluf
Jensens Agre, Torn Ager Aasen, Torn Aaszen, kortet fra 1781 har
Tiøm Agre og torn betyder da også tjørnebusk, Holle Jords Ager
Aas, skrives også Hulle Jords Aas, jord med huller, Smaa Ager
Aas, Preste Kiers Flede, her ligger Preste Kiemed, flæde er et
ord, som findes hyppigt i nordsjællandske og skånske marknavne
og betegner et fladt stykke land, Tiuicke Backe Aasen, skrives
også Tyfuicke Backe Aasen og bakken skrives Tiufuebacken, dette
tyder på, at forleddet er ordet tyv, som ikke er sjældent i mark
navne, Karde Moese Aas, Kardemosen, kortet 1781 har Corte moese,
L. C. Jensen Kartemose og Kassemose, a i markbogens Kard er en
fejl, Store Aasz Agre, kortet 1781 har Stoere Aas Agre, Gade Jord,
Pibeholmsz Stycke, Pibereholms gierde, Piberhullen, det sidste
skrivefejl for Piberholm, kortet 1781 Piveholms Agre, af fugle
navnet piber, Deigne Aasen, Stue Løs Bierg, også Stueløesbierg,
kortet 1781 har Stupløsse Bake Agre, L. C. Jensen skriver Stubbeløsebakke og en gård, som har navn efter denne lokalitet, skrives
Stubbeløsegaard og Stueløsgaard, det sidste er vel en efterligning
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af markbogens skriveform. Forleddet er stue, senere omtydet til
stub (be). Stue har her samme betydning som i Røverstue, Sten
stue, Troddstue o. lign, altså en hule i jorden eller et stensat grav
kammer. Stubbe betyder krat og småskov. Sidste led løse findes
i sjællandske, skånske og bornholmske mark-~og naturnavne, dets
betydning antages at være eng, græsgang, Helle Aas, kortet 1781
har Hellekiærs Agre, forleddet kan være hellig eller hælde, »skrå
ning«, Store gede Aasen, kortet 1781 har Stære Gede agre, af dyre
navnet ged, Paaske Biergsz Agre, kortet 1781 har Poskebeks Agre,
rimeligvis af et oprindeligt Porskær, af plantenavnet tpors, Store
Steeriberg Aas, på kortet 1781 Stenbiergs Agre, Smaa Felledøsz
Ager Aas, Store felledøs Agerne, felle dørs bachen, Store Felledøs
Aas, feile dør, Steen feile døsz, på kortet 1781 Felledørs Agre, af
fælde i betydningen grav eller redskab til fangst af dyr eller et af
stormen fældet træ, sidste led er dysse i beydningen »stendynge,
lille høj«, Smaa Støckeme, Preste Fleden, Heu Liungeberg Aas,
Høye Lundebiergs Aas, Høylunde backe, kortet 1781 har Stære,
Smoe Lunnebaks Agre, Geodætisk Instituts kort Lundebakke,
Lille gede Aas Agre, Smaa Gede Aas, kortet 1781 har Gede Agre,
Stære Gede Agre, Smoe Gede Agre, Lange Søe Aas, Lille Stackeboe Tøcke, Stoche boe tyche, Een Liden Moese kaldis Stochebroe
Moesze, Store Stacke boe Tøcke Aas, kortet 1781 har Stokkebroe
Agre, af stokkebro, »bro af tømmerstokke«, og tykke, »tæt krat«,
Lunneberg Backe, Smaa Lunnebergs Aas, Lune bachen, kortet 1781
har Stoere Lunnebergs Agre, Smoe Lunnebaks Agre, Geodætisk
Instituts kort Lundebakke, Store Lang Ager Aas, Store Lange Aasz,
Smaa Lang Ager Aas, kortet 1781 har Lang Agre, Kanickebierg
Aas, kortet 1781 har Cannikebiergs Agre, Geodætisk Instituts kort
Kannikebjerg, af kannik, »domherre«, F oed Aasen, grænser mod
Vest til Steen feile døsz, af fod om foden af en høj eller bakke,
Sand Aasen, kortet 1781 har Sand Agre, Sex Bøge Aas, 6 bøge ager
Aasz, Lang Søe Aas, Hør Støckeme, More Moesen Liger Jnde Ved
byen, på kortet 1781 Marmoese, af mor, »mosejord, tørvejord«,
Lange Søe Mose Eng, Steenbiergs Liung, Toe bro Mose, L. C. Jen
sen skriver Tøpermosen eller Tybermosen, mosen »er it Marckeschiell, som Liger Jmellem foed Aaszen och feile døs Aasz«, Lange
Søe Liung, Søeborg Enghauge, Dugge Moese, kortet 1781 Ducemoese, L. C. Jensen skriver Duikmose Kær, af dukke, »knippe«
eller bundt af hør, halm og lignende, Tiufue Backen, af tyv, Lille
Moesze et Kierhul, Høylunde Bache, Lunde Liung, Attebech, Attebechs Støche, Kore Liung, en mose øst for Degnetoften, af korre,
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sam på jysk betyder ibydam, gadekær, i skånsk vandhul uden af
løb, sump.
Viang nr. 2 i Søborg er Pudtze Wangen Strecher i Sønder och
Nor, Sønden till felieds Wangen och byen, Norden till Hestehaugen,
och giile Leyes schou, Vesten till Søen, och udj øster till Mellem
Wangen.
I denne vang anfører markbogen Lange Hørstøcker, Sønder
Aasen, Smaa Støckerne, Leerbechs Aasen, Kucker Aasen, af kukker,
»gøg«, Tue Mannen, Tue Maen, af tue og made »eng«, Søe Aaszen,
Store Søe Aasz, Søe Aasz ager, Smaa Hørstøckeme, Smaa Søstøckerne, Mellem Veys Aasen, på kortet 1781 Mellemveys Agre, Teil
Ouffne Backe Aas, Teylofns Aaszen, kortet 1781 har Tegleovns
Agre, L. C. Jensen Teglovnbakke, Galle Backe Aas, Galle bergs
Aasz, Gallebachen, kortet 1781 har Gallebiergs Agre, navn på et
rettersted, af galge, Steenberg Aas, Smaa Steenberg Aas, kortet
1781 har Sten Agre, L. C. Jensen og Geodætisk Instituts kort Sten
bjærg, Stenbjerg, Sandgrauff Aasen, Sandgraf Agerne, kortet 1781
har Stære Sand Agre, Lille Sand Agre, Store Refuehøys Aas, Store
Refue høy, Lille Refuehøys Aas, Lille Refuehøy, smaa Refue høys
Eng, Refs Høys Aasz, også Reffuehull Aasen, kortet 1781 har Stære
Rævehøys Agre, Lille Rævehøys Agre, L. C. Jensen og Geodætisk
Instituts kort Rævehøj, Syell Aasen, Syell Engen, rimeligvis af syl,
som forekommer i stednavne som betegnelse for lange, smalle
jordstykker, Her(r)itz Weys Aas, Heritz Veyen, flasche Aaszen,
Eng Aasen, Gaase Mans Aasen, Gasze Mans Aasen, gasze Moesze
Aaszen, Gaasze Mansz Eng, de smaa gaasze Mansz Eng, på kortet
1781 Stoere Gossemoese Eng, Lille Gossemoese Eng, af gaas og
made, »eng«, et ord som er misforstået af skriverne og skrevet
»man«, Hederne Aaszen, Store Hederne, Lille Hæderne, Store heede
Aasz, Dams Aas, damsz Aaszen, Giehus Aas, glehøys Agre, glehøys
Aasz, på kortet 1781 Glædehøys Agre, Smaa Pudtz Aasz, Store Pudtz
aggerne, smaa pudtz Ager Aas, Store Pudtz Agerne, Store putz
Ager Aas, putz Agerne, Noren til Putzen, på kortet 1781 Stoere og
Smoe Pur Agre, Pur er fejl for Pus, af pus, »pøl, vandpyt«, KrigsAgerne, på kortet 1781 Kræs Agre, Søebacken, den Mellemste smaa
Moesze, Hestehaugen, Heste Haugens Eng, Heste Hauge Sletten,
Inderste Moesze, Mellemste smaa Moesze, Aa Skiffte Engen, Hofuit
Engen, Vand Moszen, Tiure Maen, Øxszen Sletten, på kortet 1781
Øxenslets Eng, af øksen, flertal af okse.
Søborgs 3. vang Mellem Wangen Strecker Sønder och Nor, Nor
den till Breynerøds Marck, Sønden till byen, østen till Ferhøy och
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Hesberg, saa och Langesøe, Vesten till Pudtze Vangen. I denne
vang nævner markbogen Kircke Jord, Leergrafuerne, Leer graf
berg Aasz, grafager Aasz, på kortet 1781 Stoere Leergravs Agre,
Lille Leergravs Agre, Bye Lang Agerne, også skrevet Bye Langs
Aaszen, Hylle Ager Aasen, også skrevet Hulle Ager Aasz, Hull Ager
Aasz, Mans Aaszen, kortet fra 1781 har mons agre, Store Aas Ager
ne, kortet 1781 har Stoere Aas Agre, Store Leerbergs Aasz, Lille
Leerbergs Aas, også Liden Leerbiergs Aasz, Roesen Liung aas, In
derste høy Aasz, Lille Piber Holm, Store Piber Holms Aas, Store
piberholms Agre, Piberholms Aaszen, af fuglenavnet piber,
Roes Liung Aas, Høy Aas, Sorte Aas, Krigs Aasen, kortet 1781 har
Kræs Agre, Glehøys Aas, kortet 1781 Glædehøys Agre, Store Dams
Aas, den Liden dams Aasz, Lille Aas Under Høyen, Krog Aaszen,
kortet 1781 Crog Agre, Store Stiger Høys Aas, Lille Stiger Høys
Aas, kortet 1781 Stiere hoys Agre, Sex Ager Aasen, Lille Roels Bergs
Aas, Roels Høy Moesze, Bred Roeltz Aas, Lille brede Roell, Lille
Roelt, kortet 1781 Lille Roel Agre, Lille Dams Aas, Damsz broe
Støckeme, Liden Hoed Eng Aas, Store Hoed Eng Aas, Heritz Wey
Aasen, Trette Aaszen, Trette Støckeme, af trætte, »strid, proces«,
Rogis Høy Aas, også Rugis Høy Aas, Jette Kiste Aas, Store Gede
Aas, Lille Gede Aas Agrene, kortet 1781 har Stoere Gede Agre,
Smoe Gede Agre, Tidtzel Aasen, kortet 1781 Tiessel Agre, Tome
Aasen, kortet 1781 Øster og Vester Tiom Agre, Karde Liung, også
Karde Moesze, kortet 1781 Cortemoese, Lange Søe, Kongs Haugen,
kortet 1781 Præstegaards Konge Have, Chr. B. Jensen: ProvincialLexicon over Danmark I 467 »Kongshave« nær ved Slottet, Dam
Haugen Eller Helfuedes Støcker, Hommel backen, af plantenavnet
humle.
Et » Carte over Søeborg Byes Marker og Jorder udi Holfooe Herret
paa Cronborg Amt beliggende Opmaalt og Tegnet af J. Goos Aar
1781« meddeler en mængde marknavne. Af dette kort er lavet en
fotokopi og efter denne igen en tegning, hvorpå marknavnene er
udeladt og erstattet med tal, idet skriften ved at blive nedsat til
den her brugelige målestok ville blive ulæselig. Navnene meddeles
her i nummerorden med kortets retskrivning: 1. Lille Rør Eng,
2. Stoere Rør Eng, 3. Sviinemoese Eng, 4. Fugle Havns Eng, 5. Hve
de Holms Eng, 6. Culmille Eng, af kulmile, navnet er vidnesbyrd
om, at der her i sognet har været fremstillet trækul, 7. Stoere Gossemoese Eng, 8. Eskemoese Eng, af esk, »asketræ«, 9. Heslesletten,
af hessel, »hasseibusk«, 10. Stenslets Eng, 11. Wimmelskafts Eng,
af vimmelskaft, »skaft til et vimmelbor«, betegnelser for værktøj
6
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og værktøjsdele forekommer ofte i marknavne, 12. Nellerups Eng,
efter Nellerupgaard i Gilleleje Sogn, 13. Passebeks Eng, efter Passebækgaarde, 14. Hesle Eng, af hessel, »hasselbusk«, 15. Tiøm Eng,
16. Øxenslets Eng, af øksen, flertal af okse, 17. Crog Eng, 18. Rævemoese Eng, 19. Rævehøys Sylene, af syl, som forekommer i sted
navne som betegnelse for lange, smalle jordstykker, 20. Ræve Syle
ne, 21. Stoere Rævehøys Agre, 22. Lille Rævehøys Agre, 23. Tveer
Agre, af tvær, »på tværs«, 24. Tyrs Agre, 25. Canienholms Eng,
L. C. Jensen har Kaninholm, 26. Lille Gossemoese Eng, 27. Mede
Agre, sandsynligvis af made »eng», der finges eng på de tre sider
af agrene, 28. Renne Engs Agre, 29. Renne Agre, af rende, »vand
rende«, 30. Stoere Sand Agre, 31. Lille Sand Agre, 32. Flack Agre,
af flak, »flad«, 33. Sillingebiergs Agre, af silding »lille sild, en om
sild mindende mindre fisk«, 34. Gallebiergs Agre, 35. Teglovns
Agre, 36. Aas Agre, 37. Crog Agre, 38. Sten Agre, 39. Broe Agre,
40. Smede Agre, 41. Marmoese, 42. Kirkke Jorder, 43. Rørmanden,
L. C. Jensen har Rørmanden eller Rormanden, det vil sige Rør
maden, Rørengen, 44. Præstegaards Konge Have, 45. Gamle Slots
Platz, 46. Byebiergs Agre, 47. Dams Agre, 48. Glædehøys Agre, 49.
Stoere og Smoe Pur Agre, 50. Øster og Vester Agre, 51. Stenbiergs
Agre, 52. Mellemveys Agre, 53. Kræs Agre, 54. Tyre Agre, 55. Crog
Agre, 56. Sorte Aas Agre, 57. Langhøys Agre, 58. Stiere hoys Agre,
59. Enghavs Agre, 60. Lille Roel Agre, 61. Brim Agre, 62. Brederoels
Agre, Brederoel Agre, 63. Rokkehøys moese, 64. Øverst Rockehøys
Agre, 65. Nederst Rockehøys Agre, L. C. Jensen skriver Rokkeshøj,
af plantenavnet rokke, 66. Øster og Vester Tiom Agre, 67. Kortehoys Agre, 68. Sties Agre, 69. Stoere Leergravs Agre, 70. Lille Leergravs Agre, 71. Runnebiergs Agre, af rund, 72. Myl Agre, 73. mons
agre, 74. Grav Agre, 75. Piveholms Agre, 76. Blod Agre, L. C. Jen
sen skriver Blodager og Blotager, agrene ligger mellem enge, for
leddet i navnet er vel blød, idet man i den eneste ældre skrive
form har glemt ø-stregen, de nyere former gentager kun forglem
melsen, 77. Roelangs Moese, 78. Tiessel Agre, 79. Giellekiærs Agre,
80. Lang Søe Agre, 81. Giær Agre, af gærde, 82. Gede Agre, 83.
Stoere Gede Agre, 83 a. Smoe Gede Agre, 84. Cortemoese, 85. Deine
Crogs Agre, 87. Stoere Aas Agre, 88. Lille Aas Agre, 89. Stupløsse
Bake Agre, 90. Hellekiærs Agre, 91. Stenbiergs Agre, 92. Sand Agre,
93.Felledørs Agre, 94. Poskebeks Agre, 95. Ducemoese, 96. Tiøm
Agre, 97. Mullekiærs Agre, 98. Stoere Lunnebaks Agre, 99. Smoe
Lunnebaks Agre, 100. Stokkebroe Agre, 101. Lang Agre, 102. Canikkebiergs Agre.

83

Amtsskolekonsulent L. C. Jensen har 1921-27 lavet en stor op
tegnelse iaf alle slags stednavne i Gilleleje og Søborg sogne. En del
af de af L. C. Jensen optegnede marknavne er meddelt i det fore
gående, hvis de tillige findes i markbogen og på kortet fra 1781.
Men L. C. Jensen har desforuden optegnet navne fra Søborg by
mark, som ikke findes i de nævnte 'kilder. Sådanne navne er
Skrædderbakken, Skrædderlodden, Skrædderrenden, Østervejen,
Udflyttervejen, K'annikkebjerg Kær, Faarebakken, Store Søbakke,
Hoskær (af hors »hest«), Kalvelukket, Hyldagerledet, Skomager
engen, Aaseagerbakken, Geskærene, Kundemose, Ellemose, Gættekistebro, Heksébro, Troldebro, Per Hansens Bakke, Per Olsens
Bakke, Odderholm, Askelunden eller Kongshaven (gamle volde med
asketræer, ved præstegården), Vestervigen (et jordstykke), Strand
marken (jordstykke ved Søborg Sø), Brostykket, Rørengen, Borg
vænget (omkring ruinen), Kongelukket (her har Chr. IX’s heste
græsset), Sandmarken, Langøre, Gaaselukket, Stenholmen (stedet
hvor gården Frij senvang ligger).
I det af den fordums Søborg Sø opståede udtørringsareal har
L. C. Jensen optegnet enkelte navne: Klaringen (søens dybeste
sted, her står ofte vand), Thyras Enge, Holts Engvej eller Emrnasvej, Ingentingsvejen, Parken (et hul, park betyder vandingssted),
Parknummeret (jordstykke), Russenummeret (jordstykke), Kors
bjergrenden (jævnet grøft fra Korsbjerg Kilde til Klaringen).
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Silde- og fisketienden på Gilleleje
Denne særlige form for kirkeskat, præstelønning, hører
vi for første gang på Gilleleje om på reformationstiden.
Hvor gammel Gilleleje er som fiskerleje vides ikke; men
det nævnes som sådant 1536. Det hørte under Søborg; men
i de administrativt vanskelige tider rev det sig løs fra for
bindelsen med Søborg og søborgpræsten Jørgen Hansen,
byggede egen kirke (o. 1538) og antog egen præst, sandsyn
ligvis uden at spørge Per eller Povl. Denne præst, Hans
Lauritsen (eller Larsen), lønnede man med fisketiende »udaf
hvis som Gud gaff thennom af wandet«, d. v. s. efter fiske
riets omfang, altså en noget svævende indkomst.1)------Naturligvis besværede søborgpræsten sig over at have
mistet Gilleleje og indtægterne herfra. Men forholdene
ordnes administrativt først 1559, da Frederik II den 6. ok
tober indstævner parterne til et møde på Esrum kloster.
Resultatet bliver, at kongen resolverer, at gillelejerne skal
beholde Hans Lauritsen, indtil han får andet kald. Men der
efter skal sognepræsten i Søborg »besøge forn€ (fornævnte)
wore ondersotte paa Gilleleye oc giøre thennom slig thieniste i kircken oc uden som en sogneprest bør att giøre
sine sognefolk, eller och holde thennom en capillann som
same thieniste fuldgiøre kand, som thett sig bør oc wore
undersotte paa Gilleleye aarligen att giffue forne sogne
prest for hans thieniste slig rente mett fisch, som the giffue
then capelian the nu haffue.2)
O Kilden til nærværende har været P. C. Garde: Efterretninger
oan Søborg og Gilleleje Præstekald. 1892 (Man-uskr. i Søborg præ
st egårdsarkiv).
2) V. A. Sechers uddrag af den gamle kaldisbog, s. 2.3. — —
Gillelejepræsten benævnes kapellan; formelt står han under sø
borgpræsten, og Gilleleje er således ikke officielt anerkendt som
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I denne resolution nævnes endnu ikke, hvor stor fiske
renten var; men en ordning har der altså været, sandsyn
ligvis at præsten skulle have hver 20. fisk af fangsten.
Gillelejepræsten har imidlertid ikke kunnet klare sig her
med, især i dårlige fisketider, hvorfor kongen 5. maj 1577
resolverede, at thenne hederlige mand her (hr.) Hans Lauritzen, sognepræst paa3) Gyldeleie, maa aarligen her effther
til hans underholdninghs behoff bekome paa wor Ladegaard Eserum ett pund Rug4) och ett pund malt. Endvidere
tillod kongen 20. april 1579, at han maatte nu till St. Mi
chaelis Dag førstkommendes frie uden Indfestning, be
komme En Wor og Cronens Gaard kaldet Nillerup (i Gil
leleje sogn) og dend med Sin Tilleggelser qvit og frie for
Egt og Arbeide og Aid Anden Slig Tynge og Besvering
have, vinde, bruge oc beholde til saa lenge Wi anderledes
therom tilsigendes worder, dog saa at Hand Aarligen til
gode Rede skal give theraf til Vort Slot Cronborg 1 fierding Smør, og at han lader falde (må give afkald på) de
2 pund Korn, Hannem tilforn Aarligen af Esserum for
skrevne.5)
Henimod slutningen af 1500-tallet må fiskeriet imid
lertid have været godt, og Gilleleje voksede til et stort
fiskerleje. 1588 var der 70 navngivne fiskere6) på Gilleleiselvstændigt sogn, hvilket jo også tydeligt fremgår af, at det efter
Hans Lauritzens afgang skal falde tilbage til Søborg, hvilket na
turligvis ikke er en hindring for, at søborgpræsten kan antage en
kapellan for Gilleleje.
3) Det hedder altså på Gilleleje, ligesom man bor på Hornbæk
eller andet fiskerleje, således også på Viken, ikke i Gilleleje, i Vi
ken o. s. v. Det glemmer de senere generationer.
4) 1 pd. rug=20 skp. (3 td. 2 skp.). 1 pd. byg = 24 skp. (4 tdr.).
r>) If. Danske Kirkelove II, 298, Holbo Herredsbog, fol. 36.-----Nellerup er ikke at betragte som embedsbolig for gillelejepræsten;
kongen kan nårsomhelst inddrage den. If. kongebrevet er der tale
om en personlig begunstigelse, et tilskud fil indtægten. — Efter
Hans Lauritzens død udstedes 20. marts 1585 et kongebrev, der
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den, som hver skulde give 1 eller en halv td. torsk eller
kuller til præsten. Hermed indledes en ny form for fiske
tiende, uafhængig af fiskefangstens størrelse.
Næste gang vi hører om fisketienden, er under søborg
præsten Jens Jensen (Aalborg), der ønsker orden i denne
ydelse, som der ikke hidtil har været nogen skriftlig be
stemmelse om. 1. maj 1645 fik han en overenskomst i
stand, hvorved bestemtes, at præsten skulde have en sild
af hver tyve og ligeså af anden fisk. Her sondres altså
mellem sildetiende og fisketiende.7) Denne overenskomst
er underskrevet af 40 fiskere og 4 landmænd (i Gilleleje
mølle, Nellerup, Bonderupgård og Heiet, o: Blaksheide).8)
Til trods for denne overenskomst ser det dog ud til, at
det har været vanskeligt for præsten at inddrive fiske- og
sildetienden. Således indberetter9) søborgpræsten Corne
lius Meyer 5. aug. 1695, at hans rente af sild, som kan
beløbe sig, naar Fiskeriet er lykkeligt, til 2 Tønder Sild.
— Decimanter (tiendeydere) paa Gilleleje ere formindske
de fra 70 Husze og derofver til 25, af hvilcke dog mange
ere øde; alle disze haver ickun 6 smaa Baade, og fordi
giver hans enke Anne Madsdatter samt deres datter Lisbeth Hans
datter og dennes tilkommende mand lov at beholde Nellerup på
de ovennævnte betingelser: indtil saa længe Vi anderledes derom
tilsigendes vorder. ( If. Holbo Herredisbog, fol. 37-38). Med Lis
beth Hansdatter glider Nellerup ud af kapellanembedet og bliver
ikke siden præstebolig.----------- Sognepræsten i Søborg fik er
statning for tabet af gillelejeindtægten i form af ilandgildeskatten
af 3 gårde i Mønge, hvilken udgør 10 pd. kom og 7 tdr. havre. (If.
Landebogen for Sjællands Stift).
ß) If. det ældste Kronborg Lens regnskab.----------- Gillelejes
befolkningstal har svinget betydeligt. Således var her 1645 kun 37
fiskere. Lejet har ikke været præget af en fast befolkning, men
af ind- og udvandrere, alt efter fiskeriets omfang.
7) Endvidere skulde han som affindelse af kvægtiende på Gil
leleje årligt have 2 slet dir af hver mand.
8) Sechers breve VII.
!») Se Herredsbogen.
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de formaar icke at bekoste fiske-Redskab, kand de aarlig
icke komme ud at fiske, før Den beste Fisketid er forbi,
og naar De da faar noget, omend skjønt de adskillige
gange er tilkiente at give presten hver 20de Fisk af alt
det, de faar, for Sin Tieneste, saa selger dog mange deres
sild inde paa Stranden til prangere, som der møder dem,
førend de komme i Land; er da Presten Self tilstæde, gi
ver de ham lidet, hvad de vil, men sender Han sit Bud,
faar det enten lidet med Knur og haanlige tiltale eller slet
intet. Af Silden, som De kand fange fra d. 10. Aug. til
1. Novbr., give de lidet; men af hvad de fange før eller
effter dend tid, vil de icke vide Presten nogen Rettighed.
Brevet viser, at man er vendt tilbage til den ældre form
for tiendeydelse, af hver tyvende fisk. Det er en ukontrolbar form; ingen kan kontrollere, hvorvidt præsten ved op
tællingen af sild nede på stranden virkelig får, hvad han
skal have. Præsten har da i sin nød personligt givet mø
de eller sendt sit bud for at efterse, at det går rigtigt
til; men han mener, han bliver snydt af fiskerne, og hans
bud får enten lidet med knur eller kan gå hjem uden ud
bytte.
Bortset fra Meyers beklagelse over sin ringe indtægt
af det usle fiskerleje er hans skrivelse interessant ved sit
yderst levende sprog.10) Dengang havde man endnu ikke
10 ) I denne forbindelse kan vi ikke lade være at citere en ud
talelse af ham i en skrivelse, hvori han 1708 indberetter om sine
»uvisse indkomster«. Meyer skriver bl. a.: Det skal neppe hende
Sig engang hver 2. eller 3. Aar, at der blifver Et Liig, som de
gifver Noget for, som Mand kand hafve hjelp af; thi de fleste
gange maa Mand prædicke til Borgs og faar seent eller aldrig
noget derfor.------ Bortset fra den efter vore begreber noget ky
niske indstilling, eller lad os kalde det forretningsform, så har det
ikke været lysteligt for datidens præster at modtage deres løn på
den måde. Meyer ligefrem længtes efter indtægterne af en be
gravelse.

88

afklarede retskrivningsregler, og der var derfor i højere
grad end nu lejlighed til en personlig skrivemåde. Læg
således mærke til, at Presten Self skrives med stort, mens
prangerne, som han ikke kan lide, skrives med lille. Fi
skerne, som han er fortørnet over, fordi de ikke er villige
til at yde tiende af fisken, omtaler han skiftevis med De
eller de. Men præstens eget bud skal sandelig med stort
såvel som Han og Sin i betydning af Meyer selv.
24. november 1697 sender Corn. Meyer følgende ansøg
ning til kongen om vanskelighederne ved at få fisketien
den. Den er skrevet under et ophold i København, og
drejer sig iøvrigt om at få en anneksgård på Gilleleje:
Stormegtigste Herre, Allernaadigste Arfve Konge!
Den yderste Nøed drifver mig, Guds og Eders Kongl.
Maj .s* Væmodigst at andrage, at til det lidet Annex Gil
deleye, som ieg af Eders Kongl. Majst Allernaadigst er
benaadet med, er ej så meget Huus-rum Præsten tilhø
rende, som ieg udi Frost og Kuld, Storm og U-Vejr, som
hafvit fører med sig, Kand skiule mit fattige Legeme udi,
meget mindre Heste og Vogn, som ieg aar ind og aar ud
maa bruge dertil: da dog forhen dertil hafver Værit en
egen frie Præstegaard, kaldit Nillerup, som Mons. Rostgaard nu eyer: Degnen sammesteds hafver og frem for
mig en fri Degne-bolig: Desforuden hafver og Præsten
til Gildeleye aarlig nydt af Esserum it pund Ruug og it
pund Malt: Fiskeriet, Gud bedre det, er og aarlig saa
mærkelig aftagen, saa ieg icke kand nyde den tyfvende
Deel imod det, mine SI. Formænd deraf hafver nydt: Saa
at aid min Visse Indkomst deraf Sognit for aid min Moye,
arbeyde og thieneste icke kand beløbe sig aarlig uden til
9 Rixdlr. Thi indflyer ieg nu udi allerunderdanigst ydmyg
hed til Eders Kongl. Majestet, at hand af medfød Kongl.
Naade ville i steden for alt ofvenbem.te (ovenbemeldte)
aflegge mig med en liden Gaard udi Søeborg Bye, som
kand svare mig i steden for ovenbem.te Nillerups Præste-
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gaard, som en annexgaard. Denne Eders Kongl. May^
Høy-Kongl. Naade vil Kongernis Konge med aandelig og
evig Velsignelse rigelig belønne, og ieg til min Død forblifver Eders Kongl. Majests min
Allernaadigste Arfve Konges tro arfve undersaat og u-afladelig Forbedere hos Gud.
Kiøbenhafn, d. 24. Novem. Anno 1697
Cornelius Meyer.

Til trods for biskop H. Bornemanns anbefaling fik
Meyer intet ud af denne ansøgning; at han har henvist til,
at Nellerup har været præstegård, har næppe gavnet sa
gen, idet gården i sin tid blot har været tillagt en perso
nel kapellan (ovennævnte Hans Lauritzen).
1738 skriver præsten H. J. Wederkinch om silde-tienden: Denne Tiende er uvis og kan ikke ansættes til mere
end 2 Tdr. og i Penge 10 rdl. Samtidig får vi at vide, at
degnens sildetiende skulde være halvt så stor som præ
stens, der var ansat til hver 20. fisk.11) Årsagen til, at det
kneb for præst og degn at få deres retmæssige fisketiende,
var ikke alene, at den skat ikke var populær blandt fi
skerne, men også de dårlige tider på lejet. I den nævnte
indberetning12) skriver Wederkinch, at Gilleleje er et
fattigt Fiskerleje; her bo ingen uden 38 Fiskere, som ingen
Jord eller Avling har, men alene nærer sig ved Fiskeri.
Andetsteds13) fortælles 6. okt. 1758, at fiskerne ikke for
måede at sørge for deres fattige, der som skik var skulde
have føden på omgang hos borgerne, mens de fik klæderne
af den såkaldte herredskasse, som provsten og herreds11 ) Den gi. liber datic.
12) Secher, s. 1.
13) »Sognepræsternes og Proprietærernes historiske Efterretn.
for hele Sjælland«. Bispearkivet.
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fogden i Holbo herred bestyrede. Med andre ord var alle
fiskerne i yderste armod. Stiftsøvrigheden vidste intet an
det råd, end at befolkningen i de omliggende sogne måtte
prøve at hjælpe gillelejerne.14)
De langvarige tvistigheder om fiskerenten kulminerede,
da præsten, magister M. L. Smith indstævnede fiskerne
1755, hvilket ses i Kronborg rytterdistrikts birks proto
kol.15) Fiskerne mødte dog ikke ved retsmødet 7. maj.
Smiths sagfører Monsr. Lottrup lod dog for de fremmødte,
deriblandt de 2 kaldemænd, Peder Andersen af Søborg og
Anders Andersen af Haregabshuse, oplæse Frederik IPs
åbne brev (sandsynligvis føromtalte kongebrev af 6. okt.
1559) om Gillelejes fiskerente og dernæst tingsvidnet af
21. juni 1645 (formentlig overenskomsten mellem pastor
Jens Jensen Aalborg og fiskerne af 1 maj 1645; se oven
for). — Ved næste retsmøde, 21. maj, mødte fiskerne, der
blev gjort bekendt med stævningens indhold samt Frederik
II’s kongebrev og tingsvidnet. Lottrup forelagde så fiskerne
en række spørgsmål, der tillige med svarene er af betyde
lig interesse:
Fiskerne bekræfter præstens ret til hver 20. fisk og sild
og erklærer, at såvel den nuværende præst som den fore
gående har modtaget, hvad de kunne kræve. »De havde
årlig givet præsten en ret fisk«. På spørgsmålet, om de
kunde huske, at pastor Corn. Meyer havde ladet en mand
gå om med en kurv for at indsamle hver 20. fisk, som til
kom ham, når de var kommet i land, svarede de, at præsten
et par gange havde ladet en gammel mand gå om og ind
samle fisken til præsten. Lottrup fortsatte: om de var klar
over, at præsten havde følt sig brøstholden over selv dag-

14) If. skrivelse dat. 23. aug. 1732 i Copi- og resolutions-bogen i
bispearkivet.
15 ) Afskriften heraf er foretaget af Anders Kjellerup.
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lig at lade foretage indsamlingen, og om de da selv havde
indsamlet fisken, indtil det blev en ret, som de så havde
afleveret til ham? Svar: De havde derefter hver givet ham
en ret fisk og mente dermed at have opfyldt kontrakten.
Hvad silden angår, havde de dog givet ham hver 20. if.
kontrakten. Videre spurgte Lottrup, om der under pastor
Wederkinch havde været en forhandling, hvorunder kam
merråd Zarik (?) havde været hidkaldt i anledning af, at
det havde været på tale, at præsten stik imod retsreglerne
og kontrakten skulde nøjes med den halve fiske- og silde
rente. Svaret gik ud på, at dette havde været på tale, men
at den nuværende præst havde modtaget, hvad der tilkom
ham i fiskerente; dog havde kun tre mænd i indeværende
år kunnet opfylde kontrakten, da de øvrige ikke havde
fisket så meget, som de kunde være bekendt at tilbyde
præsten, men at de snarligst gørligt vilde yde ham hans
ret. — Endelig kom Lottrup ind på det vigtigste fiskeri,
tungefiskeriet, som han regner for det velsignede fiskeri:
om de maa tilstaa, at Gud ligesaavel dette Aar, som de an
dre forbigangne Aaringer, har sendt dem Velsignelse ned
af Vandet af de saakaldede fiskede Tunger? Herunder
åbenbares det, at det har knebet for præsten at få disse
dyre fisk. Regimentsskriveren har modtaget, hvad de skul
de afgive til kongens hof; men det, præsten skulde have
haft, har de solgt til prangere! En episode omtales i den
forbindelse: En kone fra lejet var en dag nede på stranden
for at få de tunger, præsten skulde have. Hun blev afvist
ved en båd, men det skyldtes, at den endnu ikke var kom
met i land! Hun var blevet vred og gik til en anden båd,
hvor hun fik, hvad hun skulde have. Forøvrigt erklærede
fiskerne, at præsten som oftest havde fået, hvad der tilkom
ham. — Retsmødet endte med, at Lottrup vilde indkalde
vidner , så sagen kunde blive klaret, og han indvarslede
til et nyt retsmøde. Men inden dette fandt sted (11. juni),
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havde fiskerne 9. juni indgået forlig med pastor Smith,
gående ud på, at præsten skulde have hver 20. fisk.10) Da
denne aftale er skriftlig, erklærer den fredsommelige præst
sig tilfreds, fordi han ikke er for Proces eller andre Vidt
løftigheder. I retsmødet 18. juni fremvises den skriftlige
kontrakt, dateret 16. juni (retten kunde godt skynde sig
dengang!), og sagen afsluttes.
Den utiltalende form for fisketiende afløses siden til en
pengeydelse. If. Stiftsbogen 1802 ansættes præstens sildeog fisketiende til ialt 70 rdl for Gilleleje. I indberetningen
1818 over embedsindtægterne ansættes den til 150 rdl, men
heri er vistnok byens tiendepenge medregnet. I 1831 er
fisketienden dalet til 35 rbdl-sedler17), og sildetienden er »i
de senere år kun 5 à 15 O1 Sild«, siges der, hvoraf ses, at
sildetienden endnu ydes en natura. Man sondrer altså,
som før sagt, mellem sild og fisk; således oplyses i Bloch Suhrs Kaldslexikon 1851, at fisketienden på Gilleleje er
30 rbdl, mens sildetienden er 10 ol sild. — Efterhånden
aftog denne indtægt, og præsterne vilde ikke have besvæ
ret med at inddrive den. Den gik helt af brug i sognepræst
S. H. A. Raaschous tid.18)
Degnene (og senere lærerne) havde også ret til fiske- og
sildetiende, som før nævnt det halve af, hvad der tilkom
præsterne.19) Men også de havde besvær med at få den. I
den anledning ansøgte degnen Hersom 28. maj 1778 biskop
Harboe om hjælp til at sagsøge fiskerne. Sagen blev dog
næppe taget op. — I et reglement af 22. maj 1795, appro
beret af kongen, for skolerne i Søborg og Esbønderup var
16 ) Ligesom man tæller til Baadelod, skrives der.
17) Af 7 både à 5 rbdl.
is) Præst til Søborg-Gilleleje 1837-68 (provst 1847-56).
io) If. Stiftsbogen 1802, hvori lærer- og kirkesangerlønnen på
Gilleleje opgøres, anføres at lærerens sildetiende (fisketiende om
tales ikke) udgør 10 rdl samt 3 rdl julerente, ialt 13 rdl sildetiende.
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der tilstået læreren på Gilleleje hver 66. sild, og da fisker
ne også vægrede sig ved denne ydelse, pålagde kirkemini
steriet 24. febr. 1868 sognerådet på lærerens vegne at sag
søge dem, og ved dommen 1. febr. 1870 blev hans ret aner
kendt, hvorpå der kom en overenskomst i stand om en be
taling pr. båd.
H. C. Terslin.
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