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årets løb haft udsendelser fra Gilleleje museum eller fra havn og
leje med museet som udgangspunkt.

2

Fra det gamle Gilleleje
1953
Nordsjællands-kystens årbog

Årbog XXI

rcbigeret af S). <£. îcrslin

Gilleleje museums forlag
1953

Fiskefangster, indbragt i 1952 til samtlige kystdistrikter
på Frederiksborg amt, og salgsværdien af dem.
Distrikts nr.
S. 1. Hornbæk,
365828 kg
s. 2. Hellebæk, ingen indberetning foreligger
285346 kg
s. 3. Helsingør
123511 „
s. 4. Snekkersten
s. 5. Espergærde
84827 „
72515 „
s. 6. Humlebæk
89552 „
s. 7. Sletten
s. 8. Rungsted1)
3089 „
K. 22. Hundested
2897000 „
K. 23. Liseleje
40 „
K. 24. Tisvildeleje
33136 „
K. 25. Gilleleje
2643000 „
K. 31. Orø
3483 „
K. 32. Næsby2)
4045 „
K. 33. Kulhuse
22218 „
K. 34. Neder Draaby3)
24557 „
K. 35. Sønderby4)
11114 „
K. 39. Marbæk i Jyllinge kystdistrikt5) 179 „
K. 40. Frederikssund0)
55821 „
K. 41. Frederiksværk
12357 „
K. 42. Lynæs7)
59000 „
Esrum sø8)
1389 „

For hele amtet

6,792,007 kg

263054 kr.
193310
148908
86104
157768
165384
8820
2172000
43
38307
1627000
6483
8647
68791
53378
32197
551
122373
25532
98000
7987

kr.
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,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

5,294,637 kr.

9 Heri medregnet Smidstrup. -) Fangsten indbragt til Hammer
bakke, Skibby og Ferslev. 3) Heri medregnet Jaegerspris Vesterstrand. 4) Indbragt til Skuldelev, Østerskov og Skovsbostrand.
5) Selve Jyllinge hører til Holbæk amt og medregnes ikke her.
«) Heri medregnet Græse strand, Sigerslevvester, Engbæk og Ger
lev. 7) Medindbefattet St. Karlsminde. K) Blanke ål til Esrum og
Sørup.
H. C. Terslin.
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C. A. Kølle: Nord for Kronborg. (Studie)

(Tilhører mag. art. P. Lassoe Müller, der venligst har stillet maleriet til rådighed

til gengivelse).

C. M, Rosenberg:

Øresundskysten i dansk digtning
II. Fra Kronborg til Gilbjerghoved

Nord for Kronborg skifter Sundet karakter. Medens dets
sydlige del er et indhav, mindre end flere af Europas ind
søer (Vänern er større), er den nordlige, »Østersøens Stru
be«, som Børge Janssen kalder den,1) en tragtformet bugt
af det åbne hav; kysterne viger på begge sider mere og
mere tilbage, og ved de to yderpunkter, Gilbjerghoved og
Kulien, bøjer kystlinierne af i sydlig retning, således at en
hver kontakt mellem Sjælland og Skåne glipper.
Om det friske indtryk, det mere åbne farvand gør på
dem, der kommer sejlende sydfra, skriver Erik Bertel
sen2) :
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»Vi kom ved Kronborg i Morgenkuling.
En Byge slørede Skaanes Kyst.
Vor Baad blev ung i den lette Krapsø,
og Sprøjtet føg, saa det var en Lyst.
Jeg glemmer aldrig den Morgenstund,
den vandt mit Hjerte for Øresund.«

Og Svedstrup fremhæver i »Erik Gudmand« det sær
prægede ved Sundets nordlige del med disse ord3): »Der
nede slog havet sin brede port op til den vide verden. Der
udefra, hvor det dybblå mødtes med det hvidblå, kom sej
lerne fra alle jordens vande for at trænge sig sammen i
farvandet mellem de to landes kyster.« Og om grænsen
mellem Sundet og Kattegat skriver Axel Juel4):
»Hvor Strandens Linje buer, og Gilbjærg-Brinken brat
nedstyrter mod det grønne Kattegat,
dér mister Øjet Fæste for Manden ved sit Rat —
dér glipper Sundet, dér tar Havet fat!«
At klimaet på denne kyststrækning er barskere og natu
ren her, hvor flyvesandet gennem århundreder havde
magten, er mindre frodig end den smilende strand sydpå,
har sikkert i lige så høj grad som den større afstand fra
hovedstaden bidraget til, at den som helhed ikke blev op
daget hverken af digtere eller andre fremmede før i mid
ten af det 19de århundrede. Der er nemlig heller ikke no
gen digter, der har haft sit barndomshjem ved denne del
af Sundets kyst; de, der har besunget den, er alle tilflyt
tere eller landliggere.
Som tilflytter fik H. C. Andersen, da han i 1826 som
skoleelev fulgte med sin rektor fra Slagelse til Helsingør,
et stærkt indtryk af Sundet, da han for første gang så det
fra Marienlyst5):
»Hvor fortryllende deilig er dog Udsigten fra den øver
ste Terrasse, dybt under mig Byen og det gamle Kron-
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Fr. Winther: Parti af Aalsgaarde (Tegning) 1889.

Carl Bloch : Landevejene mellem Husene, Ellekilde (Radering) 1889
(Efter R. Magnussen: Carl Bloch, 1931. G. E. C. Gads Forlag har venligst

givet tilladelse til reproduktion).

borg, lige for Sundet, vrimlende af Skibe, og til Baggrund
den svenske Kyst, der ser mig saa søsterlig dansk ud, at
jeg ikke kan tænke mig det som et andet Kongerige; kun
det sorte Kulien i sin blaalige Taage siger mig, at hist ude
begynder et nordligt Klippeland.«
Men kysten mod nordvest omtaler han hverken i sine
breve eller digte fra skoletiden, og da han som ældre mand
fik en chance for at besøge den som landligger, benyttede
han den så lidt som muligt. Hans ven Edvard Collin boede
nemlig fra 1865 om sommeren til leje i Ålsgårde, men da
dette i 1870 blev ham »lidt for kjøbenhavnsk«6), byggede
han 1871 sit eget hus i Ellekilde. Andersen fulgte i sine
breve med levende interesse sin vens færden begge steder,
ikke mindst hans praktiske arbejde til fiskernes tarv, men
den aldrende digter kom der kun sjældent og nødigt; kli
maet var ham for barsk. I juli 1870 skriver han således til
grevinde Holstein7): »I Torsdags Morges tog jeg med Ba
netoget til Helsingør og kjørte paa aaben Vogn til Helle
bæk for at besøge Collins. Det blæste en Storm og jeg
blev i høj Grad forkjølet; det samme var tilfældet ifjor,
da jeg en Dag besøgte Collins, jeg maatte hoste og hive
hele 14 Dage derefter, og det samme oplevede jeg et Aar
tidligere; saa at jeg saaledes tre Aar i Rad er blevet syg
ved at komme til Hellebæk, hvor der altid er slet Vejr,
naar jeg er der.« Under dette besøg (den 7. juli) gjorde
han visit hos Carsten Hauch, der havde ærgret Collins ved
at placere sit hus således, at det tog udsigten fra dem, men
han ville på grund af stormen ikke gå ud at se Collins
nye byggegrund. Året efter skriver han8): »Jeg har Lyst
til at see »Ellekilde«, men da jeg endnu aldrig har været i
Hellebek uden at komme hjem med en næsten dødelig
Forkjølelse, er jeg angst, som Børn ere det naar de skulle
i det kolde Vand.« Denne gang blev dog Vejret »sommer
ligt smukt«.9)
Hauch havde derimod megen glæde af sine somre ved
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kysten og byggede, som før omtalt, sit eget, endnu bevarede
hus i Ålsgårde. Egnens skønhed priser han i digtet »Helle
bæk«10):

»Alt hvad er spredt for den Vandrendes Øie
Rundt i vort Land, det har samlet sig her,
Kornrige Dale med grønklædte Høie,
Indsø med Hav og de deiligste Træer;
Duftende Kløver bag dæmrende Skove,
Mægtige Bøge, der speiles i Vand,
Roser, der blusse ved rullende Vove,
Rislende Bække, der lege ved Strand.«

Palæet i Hellebæk.

På Schimmelmanns palæ i Hellebæk havde Baggesen
haft sin gang allerede i 1790’erne, men i selve hans digt
»Hellebeks Harpe« omtales egnen overhovedet ikke; kun
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i den tyske orignaltekst giver han følgende forklarende
note11): »Hellebek ist ein Landgut, dem Grafen gehörig,
in einer äusserst romantischen Gegend am Meere in See
land.« Men den digter, der opdager egnen i det 19de år
hundrede, er J. L. Heiberg, der i 1846 efter selskabslivet på
Sølyst søgte hvile i den uberørte egn sammen med sin hu
stru, der i sine erindringer12) giver et drastisk billede af
de primtive forhold i kroen, hvor de boede: Der serveredes
ellers aldrig mad, kun drikkevarer, hvorfor fru Heiberg
ustandselig måtte give den ukyndige værtinde råd om
madlavningen; i gæstesengene fandtes kun lispundstunge
dyner, så Heibergs måtte lade sy hømadrasser af sække og
rekvirere hestedækkener som sengetæpper; men den skøn
ne udsigt fik dem til at finde sig i de materielle savn13)
»Hvilken Rigdom! Hvilken Afvexling i Landskabet! Det
udstrakte Hav til høire, stoltere, friskere end man i Om
egnen af Kjøbenhavn er vant til at se det. I Baggrunden
Kuliens mørke, alvorlige Banker, paa hvis sorte Vægge de
forbifarende Skibes hvide Sejl vise sig som Maager foran
en Tordensky. Til venstre det smilende, frodige Land med
den rige Vegetation, de lyse, oplivende Skove, hvorimel
lem de yndige Indsøer slynge sig.«
En side af livet i Hellebæk, som digterne ellers ikke in
teresserer sig for (Dog har Chr. Richardt i »Vort Land« lini
erne14): »Skal vi saa til Hellebæk, hvor Maskinerne de snur
re?«), nemlig den store fabriksvirksomhed, der blomstrede
op på Schimmelmanns gods, skildres indgående i Alexan
der Svedstrups roman »Erik Gudmand«, der beskriver de
patriarkalske samfundsforhold med velvillig humor15):
»Der var egentlig kun to slags folk, grevens og de andre.
Nordstrandsfolket var som een stor familie, overvåget af
det grevelige forsyn. Det var tilfredse folk, der gik støt
på jorden. Deres første og største moralbud var: »Du skal
passe dit arbejde! .... Det var tilfredse folk, der sad på
deres stump bænk i den lyse aften og så ud over søen med
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albuerne på knæene og piben i munden, tilfredse folk,
der puslede i haverne efter dagens dont og snakkede med
hverandre over stikkelsbærhækken. . . . Fattig? Der er in
gen fattige herude. Er man fattig, fordi der findes folk,
som er rigere? .... Det var grevens køer, der gav En
mælk, grevens heste, der trak brændet hjem fra grevens
skove, — greven, der havde bygget kirken, for at man
kunde have Guds ord lige ved hånden. Det var grevens
altsammen, hvad man levede på og af; og i grevens jord
skulde man engang nedsænkes — på kirkegården henne i
skoven.« Hellebæks ejendommelige bebyggelse skildres
rammmende16): Gaden hed slet og ret Gaden, for der var
kun den samme. Den begyndte nede ved den lave strand,
skrånede jævnt opover og endte oppe på bakkerundingen.
Man kunde næsten forsvare at sige, at Gaden kun havde
to huse, to meget, meget lange huse, et på hver side; thi de
mange boliger var sammenbyggede i een lang, ubrudt faca
de under et fortsat langt højt tag.«

F. C. Lund: Hellebak. 1883.
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Naturen beskriver han kun i mindre grad; men han er dog
den eneste forfatter, hos hvem jeg har fundet en skildring
af en af de mange bække, der falder ud i Sundet og som
har givet navn til ikke mindre end syv af Øresundskystens
fiskerlejer17): »Bækken dernede mellem blomsterhaven og
arboretet skummede kådt. Et sted henne under gærdet
mod landevejen kom den farende ud af en stenhvælving,
hovedkulds springende, leende og larmende som en børneskare, der tumler ned over skoletrappen. Den havde fået
fri, — færdig med arbejdet, færdig med at dreje mølle
hjul og løfte hammere, hjem, hjem til havet! Og havet lå
dernede og lo, åndende i lette smulninger ind mod stran
den.«
Hornbæks betydning for dansk digtning begynder i vir
keligheden først med Drachmann. Ganske vist er det skue
pladsen for Ewalds »Fiskerne«, men som tidligere om
talt18), stammer hans kendskab til livet i et fiskerleje fra
kysten sydpå, og de få lokalskildringer, han giver, viser
klart, at han har tænkt sig Hornbæk i Rungsteds lignelse.
De store sandflader, som før plantagernes tid dominerede
egnen, kender han intet til; ordene sand, klitter og mare
halm forekommer overhovedet ikke, og han tænker sig en
skov og en høj pynt i umiddelbar nærhed af fiskerlejet;
en bonde kommer fra et nærliggende herresæde for at kø
be fisk til herskabet; men lige så naturligt det var, at man
kom fra Hørsholm til Rungsted for at købe fisk, lige så
urimeligt er det at tænke sig, at man fra palæet i Helle
bæk, der var den nærmeste storgård, ville trave helt ud til
Hornbæk for at proviantere.
Derimod kan man med en vis ret sige, at det er Ewalds
kilde for handlingen i »Fiskerne«, nemlig Mallings »Store
og gode Handlinger at Danske, Norske og Holstenere«, der
har indført Hornbækfiskeren i litteraturen, ikke mindst
gennem den stilistisk vellykkede, næsten stakåndede skil
dring af den berømte redningsdåd19): »De sætte sig i en
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Baad, lægge Aarer til, anspænde alle Kræfter, arbeide sig
frem igiennem Bølgerne, naae endelig ud til Vraget, tage
Skipperen med i Baaden, arbeide sig igien tilbage, og brin
ge ham i Land til almindelig Glæde.« Det er disse få præg
nante linier, der har givet Ewald motivet til »Fiskerne«s
mest pragtfulde korparti, vekselsangen mellem folkene i
båden og de tilbageblevne på strandbredden, og at Mal
lings skildring er autentisk, har vi en af selve redningsmændenes ord for 20). Da han efter at have overværet en
opførelse af »Fiskerne« på Det kgl. Teater blev spurgt, om
det nu også var gået sådan til, svarede han: »Ja, just så
ledes var det; kun sang vi ikke!« Men det er først Drachmann, der har opdaget Hornbækegnen; allerede i 1872 la
der han rammen om fortællingen »Den svømmende Lig
kiste« være en sejltur fra Villingebæk til Kulien, og i
1878 giver han i »Paa Sømands Tro og Love« en skildring
af »Fiskebæk«, der vidner om et betydeligt større lokal
kendskab end Ewalds21): »Inderst i Bugten laa Lejet —
Fiskebæk Leje — og Vest og Øst efter skød Landet sig ud i
Pynter. Paa Vestpynten stod et Fyr«, og både sanddigerne
med marehalm og plankeværkerne langs de snævre, san
dede gader omtales. En psykologisk fin skildring af, hvor
ledes en mere æstetisk betonet opfattelse af naturen så
småt begynder at dæmre for fiskerne, giver Drachmann i
følgende linier22): »Saa var det en Sommernat. Nogle af
Badegæsterne havde gjort et lille Gilde paa Kroen for de
flinkeste af Fiskerne. Man var brudt op, glade og fornøje
de, men ikke overstadige. Havet laa stille og sølvblaat, ude
over den østlige Skybanke lyste det med et stedse voksen
de Skær. Baadene og alle nærmere Genstande stod mørk
violette op imod Horisonten. Man blev tause. Saa bemær
kede Bjørn, at det i Grunden var underligt; naar man
kom herned ved sin daglige Gerning paa denne Tid af
Morgenstunden og skulde i Baaden med sine Redskaber,
saa kunde man slet ikke se, at alt dette var saa pænt. Men
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naar der var fremmede Folk med og naar man ikke havde
noget at skaffe med Garn eller Næringer, saa var det lige
som — ligesom. . . »Ligesom om man læste i Bibelhisto
rien!« fortsatte Poul Svendsen. »Ja, saadan noget lignen
de!« mente Bjørn.«

C. Neumann: En Aftenstund ved Hornbak. 1862.

Berømtest blandt Drachmanns skildringer af Hornbækfiskerne er vel nok »Hvor bliver Jollen af?«23) og »Den
store Bjørns Endeligt«24), men det er tvivlsomt, om disse
to langtspundne digte med deres kvikke, men noget let
købte slutningspointer har så stor værdi som flere af pro
sastykkerne, blandt hvilke især »Bjørn Sivertsens Brude
færd«25) og »En Strandvaskers Historie«26) vidner om digte
rens evne til at forstå fiskernes psyke, som han allerede i
1874 i »Ørnen« havde fremhævet som et værdigt motiv
for fremtidens digtning27): »Det forekom os, at denne virk
somme energiske Skikkelse, der gjorde saa faa Ophævel
ser over saa store Ting, .... var værdigere til en poetisk
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Behandling end Størsteparten af de Skikkelser, som nu om
Stunder indsmugles paa Poesiens Forum, og hvis finthak
kede Sjælerørelser og Kribbelkrabbeltilværelses Lønkro
ge sætter saa mange mandlige og kvindelige Penne i Be
vægelse.«
Siden Drachmanns tid har både Hornbæk og fiskerne
forandret sig meget. Over fiskeriets motorisering omkring
århundredskiftet skumler således en gammel fisker i Jens
Lochers »Nær salten Sø« på følgende måde28): »Før kunde
man staa paa Stranden og se de vejrbidte Hoveder over
Baadens Ræling, naar den stod ind over Revlen i Brus og
Brænding; nu saa man kun saa og saa mange Par Ben
stikke op i Luften, medens det øvrige var optaget af at
rode i Maskinen, hvor der var noget i Stykker.«
Og Hornbæk selv blev mere og mere et badested, men
beholdt dog mindernes glans for dem, der havde kendt det
i dets uberørthed, således som Kaj Flor udtrykker det29):

»Jeg søgte dig en Sommerdag
imellem Sand og Gran —
Trods Badegæsters Larmen
og Nøgenhed i Varmen
jeg søgte dig i Bølgens Slag,
min fjerne Barndoms Land.«

Ren badegæstpoesi er derimod Aage Wahls »Hornbæksangen«, der — ikke mindst på grund af den indsmigrende
melodi, brudevalsen af »Et Folkesagn« — blev så populær
i 1890’ernes slutning, at den endogså blev trykt på post
kort:
Kender du Hornbæks smilende Kyst,
kantet af Fyrrens dunkle Skove,
krystet af Havets svulmende Bryst,
kysset af Kattegattets*) Vove?
*) En ikke sjælden geografisk misforståelse.
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Elsker du Havets skummende Brus,
elsker du Sandets bløde Leje,
elsker du Skovens drømmende Sus,
Løvsalens Hang ved skjulte Veje?«
Et smukt naturbillede fra Hornbæk Plantage giver Fre
derik Poulsen som indledning til »Tonen fra Livet«, hans
vemodige skildring af sorgen over sin døvhed30):
»Det er Vinterens første Snedag. Med sine klare Pen
selstrøg fremhæver Snelaget Hornbækbugtens pragtfulde
Kurve, og dets stille Hvidhed staar skarpt mod det graasorte, tumlende Hav. Mens Vinden driver Havet, det af
mægtige, fra Bred mod Bred, hviler den unge Sne tung og
trodsig uberørt af Stormen. — Kun i Granskovens Udkant
staar et let, finkornet Snestøv tilvejrs, blinker i Solskin
net, forsvinder som et Drømmebillede, indfanget af det
tindrende Lufthvælv.«
Nakkehoved, hvor, som Vilh. Andersen siger31), »Havet
aabner sig og Carl Plougs Vers paa den gamle Fyrmesters
Grav i en fordums Kæmpehøj sætter Punktum for Strand
vejens Lyrik,« gør sig allerede sporadisk gældende i litte
raturen fra det 19de århundredes midte, idet PaludanMüller sammen med sin hustru i kolerasommeren 1853 fo
retog en udflugt hertil fra Fredensborg og, som han selv
skrev i fyrets fremmedbog, »endte her en yndig tilbragt
Dag«32). Det er øjensynligt, at denne lykkelige dag er blandt
det, han tænker på, når han i prologen til »Ahasverus«33),
der udkom året efter, lader sin muse minde ham om »den
herlige Natur, .... hvor Kattegattets Vindpust mødte Sun
dets« og om udsigten »til S verrigs Kyst og Øresundets
Skibe, .... til Kuliens blaaligdunkle, skarpe Bjergryg,«
og i det følgende nævnes Nakkehoved både blandt de ste
der, han selv har besøgt, og dem, hvor Ahasverus har flak
ket om34). Brinken ved havet og den gamle grav, der på ny
var blevet taget i brug, »blev i hans Fantasi«35) og gik ind
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som væsentlige led i sceneriet i hans dommedagsdrama36).
Om fyrmester Fabers bedrift: at få en frodig beplant
ning til at trives på den øde og vindomsuste bakketop,
vidner først og fremmest indskriften på selve graven, for
fattet af Carl Ploug, hvis hustru var Fabers datterdatter:
»Kæmpegraven gjemmer hans Støv,
Klintens Tinde,
skygget af Lund, hegnet af Løv,
er hans Minde.«

Men også Anders W. Holms mindedigt fra hundredåret
for Fabers udnævnelse til fyrmester fortjener at huskes37):
»Hvor før kun var det golde Sand
og Storme føg af det salte Vand,
der tog en Mand imod Kampens Kaar
og vandt sin Sejr gennem hundred Aar.

Fra Nakkehoved til Udsholts Strand
staar Træer Vagt for et frugtbart Land;
mens den, der plantede, selv blev Støv,
skal Træer grønnes og bære Løv.«

Mens Hornbæk allerede i flere årtier nemt havde kun
net nås fra Helsingør, hvortil der både var jernbane- og
dampskibsforbindelse med hovedstaden, når Sjællands
nordpunkt først i 1896, da Gribskovbanen blev forlænget
fra Græsted til Gilleleje, for alvor indenfor københavner
nes bevidsthed (en enkelt, ganske vist særdeles betyd
ningsfuld undtagelse vil senere blive omtalt). Men til gen
gæld er poesien om Gilleleje blevet meget omfangsrig, idet
mange forfattere har slået sig ned deroppe i kortere eller
længere tid. Allerede fra 1896 har vi et digt af Charles
Kjerulf, der gerne ville give sin skærv til indsamlingen
2
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til en muddermaskine til Gilleleje havn og benyttede lej
ligheden til at minde landliggerne om fiskernes svære ar
be jdskår38):

»Det Vand, vi ligger og daser i,
det truer ham med sit Raseri —
den Vind, der frisker og køler os,
med den maa paa Liv og Død han slaas —
det Sand, der dig gør som Pude Gavn,
det lukker og stænger hans Smule Havn.«
Mere præg af virkelig lyrik bærer Harald Herdals »Som
mernat ved Stranden«39):

»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.«

Gillelejes lokale nationalsang er skrevet af en af egnens
mest trofaste elskere, Erik Bertelsen40):

»Her fra Nakkehoveds kække Skrænt
og til Gilbj ergs ru Profil
har Natur og Kløgt i Fællig tændt
et af Sjællands gode Smil.
Her er vokset op en frejdig By
mellem Bakkely og Bølgegny,
og hver Sømand ved, at Byens Havn
er en tryg og gæstfri Favn.«
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I Aage Rasmussens digt »Gilleleje« er der fine strofer
som11):
»Tungt duver det mod Aften
i Havnens Poppelkroner.
Det er som kom med Kraften
af mange Miles Flugt
en Fuglehær, usynlig
og uden Skrig og Toner
med Vingen fuld af Fugt
og slog sig ned deroppe
iblandt de sorte Toppe.
Og det er selve Blæsten,
der lander, træt af Flugten.
Den kom i Kvæld fra Vesten,
hvor Aftenrøden staar
og gløder end i Luften,
mens Bølgerne i Bugten
bag Molen dæmpet slaar
kærtegnende mod Landet,
der bølger imod Vandet.«
Men Gillelejes digter frem for alle andre er dog Anders
W. Holm.
Mere end nogen anden har han givet udtryk for den
sjælelige afspænding, som den skønne natur giver hoved
stadsmennesket, men da der i tidligere årgange af »Fra
det gamle Gilleleje« er skrevet meget både af42) og om43)
ham som Gillelejes elsker second to none, skal der her kun
citeres en enkelt strofe44) af den fine og sarte lyrik, der i
1946 samledes i hans »Gillelejevers«, ledsaget af smukt af
stemte tegninger af Axel Nygaard:
»Hvor elsker jeg din Strandbred, dine Hytter, dit Hav
og de barkede Haandtryk fra hvert Fiskerbaads-Lav,

2*
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din sunde salte Havvandsblæst
i Vestenstorm og Nordnordvest,
naar Havet sætter Skyr af Skum om Molen
og naar det dovner silkeblaat i Solen,
naar Sommerhimlens Sydhavsblaa et Skær af Havblaat
sætter
om Kuliens blaa Vesuvprofil
og Dagen svinder som en Smil
af gyldent grønne Drømmeslør imod de lyse Nætter.«

Også de to bakkedrag, hvis mellemliggende kløft har
givet Gilleleje dets navn, omtales i litteraturen; om bak
kerne mod øst skriver Agnes Henningsen45) : »Her spanker
man altsaa lyksalig af neden for de kønne danske Strand
bakker. Snart er de bare, snart er de desværre beplantede
og har et lille Hus paa Toppen, hist og her er der endogsaa
overflødig Pynt som Flagstænger og Taarne imellem Træ
erne. Morsomt er det alligevel at se, hvad der kan trives
her saa nær ved det vilde fraadende Hav. Vesterhavet er
er det jo ikke, selv om det gør sit bedste. Men det er en
herlig Tone det har, hver Gang Bølgerne suger Rulleste
nene til sig.«
Og om stranden ved Gilbjerghoved, der var Sjællands
nordligste punkt til 1903, da havnens vestlige mole skød
sig endnu et lille stykke længere mod nord, skriver Helge
Rode46) (hvis digt om strandvaskeren også stammer fra
hans ophold på Gilleleje):
»Jeg ved ikke, at Verden noget Sted er skønnere end
paa Gilbjerg Hoved. Den lange Kystlinie er dejlig med
Bugter og Fremspring, paa en Gang dristig og yndefuld. . .
Det er et godt gammelt Land, Danmark paa dette Sted.
Det træder dristigt Havet imøde og det har udbredt et
Stentæppe for sin Fod. I tæt Forening Millioner af smaa
Sten — et Broderi af Granit.«
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Men omtalen af selve Gilbj erg bør helt midtsamles om
Søren Kierkegaard, der før nogen anden københavner
blev betaget af den fremspringende bakkeknudes storla
denhed og under indtrykket af det vældige hav ved dens
fod fik en sjælelig oplevelse, der fuldt kan stå mål med
den, Grundtvig fik på strandbakken ved Egeløkke. Han
skriver selv derom i sin dagbog den 29. juli 183547):
»Dette Punkt (Gilbjerget) har bestandig været et af mi
ne Yndlingssteder. — Ofte stod jeg der og skuede ud over
mit forbigangne Liv og over de forskjellige Omgivelser,
der havde udøvet Magt over mig, og det Smaalige, der
saa ofte giver Anstød i Livet, de mange Misforstaaelser,
der saa ofte skille Gemytter fra hverandre.... svandt hen for
mit betragtende Blik. ... da styrkedes jeg til at gribe Tinge
ne anderledes an, til at tilstaae, hvor ofte jeg selv havde
begaaet Misgreb, til at tilgive Andres og . . . naar Havets
Magt og Elementernes Kamp erindrede mig om min Intet
hed og paa den anden Side Fuglenes sikkre Flugt erindrede
mig om Christi Ord: »Ikke en Spurv falder til Jorden uden
Eders himmelske Faders Villie«, da følte jeg paa eengang,
hvor stor og hvor ringe jeg er.
Herfra har jeg seet Havet kruses ved en sagte Luftning,
seet det lege med Smaastene; herfra har jeg seet dets
Overflade forvandles til et uhyre Snefog og hørt Stor
mens Bas begynde at fistulere.«
Det er derfor med fuld ret, at Edv. Geismar i hundred
året derefter skriver48): »Men her i Gilleleje har Naturen
virkelig formaaet at aabne for de skjulte Kilder i hans
Indre og vise ham det, der ofte var skjult for ham selv,«
og selv om man muligvis har lov at beklage, at senere ople
velser gav Kierkegaards udvikling en mere livsfjern og
sjælesyg retning, end hans ord om Gilb jer goplevelsen syn
tes at indvarsle, er det en værdig og velbegrundet hyldest
til vor verdensberømte landsmand, at der på hans minde-
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sten på brinken deroppe er indhugget disse ord fra en note
til hans dagbogsoptegnelse den 1. august 183549):
»Hvad er Sandhed andet end en Leven for en Idee?«
NOTER.
O Bente Gyldenløve, 1910, s. 87. 2) Fra det gamle Gilleleje, 1948,
s. 23. 3) 8de forkortede udg., 1928, I, s. 12. 4) I Lykkens Timer, 1918,
s. 121. r>) Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 23. Aarg. Nr. 52, 1826,
optrykt i H. C. Andersen: Danske Landskabsbilleder, 1946, s. 12.
6) H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin,
IV, 1936, s. 148. 7) Anderseniana VI, 1938, s. 213. 8) Brevveksling
IV, 1936, s. 181. 9) S. 191. 1()) Lyriske Digte og Romancer, 1861, s.
31. ii) Gedichte I, Hamburg 1803, s. 69. 12) Et Liv gjenoplevet i
Erindringen, 4de udg. II, 1944, s. 142-72. 13) S. 143. n) 1889,, s. 47.
,r>) I, s. 5; 6; 11. i«) I, s. 6. 17) I, s. 12. i«) Fra det gamle Gilleleje,
1952, s. 45. i«) 1777, s. 50. so) Oehlenschlågers Levnet, I, 1830, s. 66.
-’i) Samlede poetiske Skrifter III, 1907, s. 123.
22) s. 179.
23) S. 159-64. 24) s. 191-94. 25) s. 146-59. -’«) s. 266-74. 27) i,
1906, s. 296. 28) 1911, s. 91. 2«) Digternes Danmark, 1941, s. 124.
30) Folkesind i Nord og Syd, 1921, s. 111. 31) Vejen til Danmark,
Dagens Nyheder 20. maj 1931. 32) Vilh. Andersen: PaludanMüller I, 1910, s. 199. 33) Poetiske Skrifter VII, 1879, s. 4. 34) s. 8.
33) Vilh. Andersen: P—M. I, 1910, s. 200. »fi) Jf. A. Kragelund (Fra
det gamle Gilleleje, 1936, s. 9-19), der dog sikkert går for vidt,
når han hævder, at digteren lader Ahasvérus »opleve den yderste
Dag .... netop her ved Nordsjællands Kyst.« 37) Fra det gamle
Gilleleje, 1946, s. 19. 38) Optrykt i Festavis for Gilleleje Museum,
1945 . 39) Fra det gamle Gilleleje, 1952, s. 5. 40) 1948, s. 27. 41 ) Poli
tikens tillæg 27. juni 1942.42) 1943, s. 5; 1946, s. 19; 1947, omslaget s. 3;
1948, s. 5. 43) 1945, s. 71-82 (af A. Kragelund). 44) S. 8. 45) Barnets
Magt, 1923, s. 37. 4o) Illustreret Tidende 28. juli 1912, optrykt i
Fra det gamle Gilleleje, 1941, s. 5. 47) Søren Kierkegaards Papirer
I, 1909, s. 41. 48) Berlingske Tidende 12. maj 1935. 40) Papirer I,
1909, s. 55.
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Teaterliv i sundtoldens by
1800—1835
Ved KAJ NIELSEN

Danmark havde i slutningen af det 18. og begyndelsen
af det 19. århundrede så mange dramatiske selskaber, at
man ikke uden grund talte om »den store teatergalskab«.
I de fleste provinsbyer var der mindst eet dramatisk sel
skab, og i København, hvor Det kgl. Teater inden for vol
dene havde eneret på offentlige dramatiske forestillinger,
fandtes der i så at sige hvert eneste kvarter teaterforenin
ger, der spillede et par gange om måneden. Aktørerne re
præsenterede alle samfundslag: embedsmænd, studenter,
håndværkere og forretningsfolk. Fælles for dem alle var
en brændende lyst til at »spille teater«, selv om evnerne
naturligvis har været meget varierende.
I Nordsjælland var der i begyndelsen af det 19. århun
drede dramatiske selskaber både i Hillerød og Helsingør.
Hillerød havde to »Privattheatre«. Det ene havde det for
dramatiske selskaber så traditionelle navn »Thalia«, og
det andet, der tog lettere på kunsten, blev i daglig tale
kaldt »Pølen« og spillede på »Skovlyst« i Præstevangen.
Sundtoldens før så velhavende stad med sine ca. fem tu
sinde indbyggere var i begyndelsen af forrige århundrede
ret fattig, fordi så godt som al søhandel ophørte i krigs
årene 1807-1814. Men dette påvirkede ikke på nogen måde
trangen til selskabelighed og forlystelser. I de første de
cennier af det 19. århundrede blomstrede klublivet, og
hele tre dramatiske selskaber arrangerede gennem en læn
gere årrække forestillinger: »’Dramatiken«, »Enigheden«
og »Thalia« (1).
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Lige efter århundredskiftet rørte sig også et rigt pro
fessionelt teaterliv i Nordsjællandskystens driftige by ved
Kronborg. I sæsonen 1800-1801 spillede en svensk teater
direktør, Lindqvist, nogle forestillinger i et lille interi
mistisk teater, som han havde ladet rejse på torvet, og i
februar 1802 fik tyskeren Johan Reitzenstein af Næstved
tilladelse til at opføre tyske skuespil.
1803-1804 gæstede den kendte kgl. skuespiller og in
struktør Frederik Schwarz Helsingør med sit »Kgl. privi
ligerede Provinsial Theater«. Schwarz’ ensemble bestod
af ti skuespillere: Hertz, Møller, Søeborg, Rongsted, Eilertzen, Saæ, madam Rongsted, jomfruerne Rosenkilde, Falck
og Frederichsen. Schwarz udtalte selv, at man af hans
»Selskabs Lemmer« ikke måtte vente sig »noget Overor
dentligt«. Sophie Dorothea Thalbitzer kaldte dem »maadelige Subjekter«(2). Det vakte nogen utilfredshed hos de gode
Helsingørborgere, at Schwarz kun yderst sjældent selv
viste sig på scenen. Til gengæld lod han enkelte gange
kendte kunstnere fra hovedstaden medvirke som gæster,
f. eks. Saabye, Eegholm og Kruse.
Det var et stort og omfattende repertoire, som Schwarz
spillede på et i »Øresunds Klub«s sal indrettet teater (på
hjørnet af Sofiegade og Hestemøllestræde). Han spillede
gerne onsdag og lørdag, og truppen returnerede efter hver
forestilling til København. I tiden fra 1. januar 1804 til
den 7. april 1804 spillede han således 36 forestillin
ger, hvoraf de 34 var forskellige stykker (3). Repertoiret
bestod især af Ifflands og Kotzebues meget yndede skue
spil, men opviste også stykker som »Kærlighed uden
Strømper«, »Emilia Galotti«, »Den Gerrige« og »Barberen
i Sevilla« af Beaumarchais.
Takket være byens distriktslæge, de Meza (4), er mindet
om disse forestillinger blevet bevaret for eftertiden. De
Meza havde fra sin ungdom interesseret sig levende for
teater og litteratur og havde været medlem af Danmarks
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første dramatiske selskab »Det Skiønnes muntre Dyrkere«
(5). Da Schwarz begyndte sin virksomhed i Helsingør, de
buterede de Meza som teaterrecensent, idet han skrev om
forestillingerne, først i tidsskriftet »Iris og Hebe« (1803),
derefter i et af ham selv udgivet — og hos den kendte

Frederik Scbwar^ malet af fens Juel, stukket af Marie Jeanne Clemens.

Helsingørbogtrykker, pastor S. L. Grimer trykt — uge
blad: »Journal for Skuespillere og Skuespilyndere« (1804).
Schwarz oplæste hver uge distriktslægens anmeldelser —
der var yderst velvillige — for sit personale. Til at begyn
de med var publikum meget interesseret i forestillinger
ne, men efterhånden blev interessen mindre og mindre.
Schwarz’ sidste forestilling i Helsingør fandt sted den 7.
april 1804. Der opførtes »Embedsiver« af Iffland og »Den
forladte Datter« af Thomas Holcroft og Enevold de Falsen.
Huset var ikke fuldt, hedder det, »hvilket vi have iagttaget
som oftest at være Tilfældet, ligeledes var der kun faa af
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den opvoksende Ungdom, der dog skulde høste mest Gavn
af slige moralske og Lasterne med rette Farver malede
Skuespil«.
Efter at Schwarz havde forladt Helsingør, søgte en
svensk teatermand, Löwenhagen, at oprette et nyt teater,
og han ansøgte kancelliet om et privilegium. Dette fik han
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dog ikke, da man forespurgte Schwarz, om han ville gen
optage sin virksomhed, og denne svarede ja. Schwarz kom
dog ikke i gang igen, og i 1806 overgik hans privilegium
til den for sin teatermani så kendte baron og kammer
herre F. C. Wedel Jarlsberg. En tilskuer skrev senere:
»Jeg saa dette Selskab opføre mange Komedier, bl. a.
»Dyveke« og »Niels Ebbesen«, som henrev mig meget« (6).
Interessen for amatørkomedie har sikkert blandt publi
kum været større end interessen for de professionelle fo
restillinger. Det er i hvert fald en kendsgerning, at de dra-
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matiske selskaber gennem mange år arrangerede et utal
af forestillinger. Men det var sikkert i højere grad nys
gerrighed og selskabelige hensyn end kunstneriske inter
esser, der drev publikum til »Privattheatrene«. Det er jo
altid morsomt at se familie, venner og naboer på de skrå
brædder.
»Det dramatiske Selskab«, der mand og mand imellem
blev kaldt »Dramatiken«, blev stiftet omkring 1800. De
oplysninger, man har om selskabet, er desværre meget
sparsomme. Den væsentligste kilde er nogle erindrings
optegnelser af herredsfoged Ole Lund (1812-1891). Til at
begynde med havde kun mænd adgang til selskabet, og
kvinderollerne blev derfor — i lighed med hvad der ikke
var ualmindeligt i de dramatiske selskaber — udført af
mænd. Senere fik kvinder dog adgang. Man ved, at en fær
gemands kone og en modehandlerinde med stort held med
virkede i forestillingerne. I det dramatiske selskab samle
des byens skønånder, og man dyrkede drama, musik og
sang, hvorimod kortspil og deslige var banlyst. Nu og da
afholdtes dog et »Symposium«, hvor man spiste godt, drak
tæt og med flid sang de obligate klubviser. Der var vittige
hoveder, som kaldte selskabet »Skumleklubben«, hvad der
tyder på, at man ofte ved sammenkomsterne har hengivet
sig til sladder og skumlerier.
Man ved ikke, hvor de første forestillinger fandt sted,
men allerede i 1804 indrettede selskabet sit eget teater i
Bjergegade 16. Her ligger endnu (på hjørnet af Sudergade)
den to etagers bindingsværksejendom, der i 1737 blev op
ført af proviant-, ammunitions- og materialforvalter Bar
tholin fra Kronborg. Købesummen var 3200 rdlr. Her hav
de selskabet til huse indtil 1810, da det solgte ejendom
men. Året efter erhvervede man købmand og agent John
Goods gård og haveplads, og i 1817 opførte man på grun
den det nuværende teater i Groschenstræde (biografteat
ret »Kosmorama«). Selskabet indrettede i 1811 nogle klub-
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lokaler i Bjergegade. Sandsynligvis har man spillet her
indtil 1817. Da teatret blev bygget, blev der mellem dette
og klublokalerne i Bjergegade gennem »de bagved liggen
de Gaardsrum dannet en indbyrdes Adgang imellem
dem« (7).

„Det dramatiske Selskab”s seglmærke.

Kapitalen til at bygge teatret for blev skaffet ved aktie
tegning blandt medlemmerne og byens velhavende fami
lier. Det var bestemt, at der den første forestillingsaften i
hver sæson skulle udtrækkes fem aktier til udbetaling.
»Trækningen skete under Orkestrets Musik. Tæppet var
rullet op og viste en Skovegn, men man saa ikke noget
til selve Trækningen, der foregik udenfor Scenen; fra en
af Sidekulisserne kom de udtrukne Numre frem paa en
Snor, der i noget over Mandshøjde var spændt over Sce
nen og præsenterede sig for Publikum. Ethvert Num
mer blev hilst med Fanfare. Numrene var malede med
store gule Tal paa sorte Plader, for at de ret kunde ses
overalt og glæde de lykkelige Vindere. Efter at have
hængt en Tid midt paa Scenen forsvandt de paa den an
den Side af denne, og Tæppet rullede ned« (8). Det var
dog kun nogle få år, at selskabet havde råd til at lade ak-
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tier udtrække. Økonomien var meget betrængt, fordi ak
tionærerne og deres familie — der udgjorde den væsent
ligste del af publikum — havde gratis adgang til teatret.
Den indtægt, der fremkom ved bortforpagtning af garde
robe og konditori, samt udlejning af teatret til omrejsen
de tourneer, var ikke stor. Det blev derfor nødvendigt at
udskrive ekstakontingent for at klare udgifterne. Til sidst
måtte alle medlemmer endvidere forud tegne sig for det
antal billetter, som de ønskede at disponere over til hver
spilleaften i sæsonen. Da »Det dramatiske Selskab«s dage
var ved at være omme, solgte mange af aktionærerne de
res 50 rigsdalers-aktier for en og to rigsdaler stykket, og
teaterbygningen kom således til spotpris på andre hænder.
Selskabet spillede hver onsdag i vintersæsonen. Også
her bestod repertoiret fortrinsvis af stykker af Iffland og
Kotzebue. Senere fandt man behag i Heibergs vaudeviller.
Man havde også en lokal dramatiker, H. C. Andersens
»plageånd«, S. S. Meisling, der var rektor ved latin
skolen fra 1826 til 1839. Han skrev flere lokalprægede
skuespil, der blev opført. Når et medlem af kongehuset
havde fødselsdag, arrangerede selskabet ofte en festfore
stilling, der blev indledet med en svulstig prolog. Sådanne
festforestillinger var meget almindelige i de dramatiske
selskaber. På »Helsingør By- og Hamletmuseum« på »Ma
rienlyst Slot« opbevares selskabets signet (9).
Det dramatiske selskab »Enigheden« var en borger- og
håndværkerforening, der havde nogle lejede lokaler i en
ejendom på hjørnet af St. Annagade og Kongensgade.
Teatret var indrettet på loftet. Enigheden har dog næppe
altid været så stor i dette selskab, thi i folkemunde blev
det kaldt »Det blaa Øje«. Før 1823 hed selskabet »Den
dramatiske Forening«. Hvornår det begyndte sin virksom
hed vides ikke. Til at begynde med lod man enhver, der
betalte entré, få adgang til forestillingerne. Dette havde
til følge, at publikum var meget blandet og forestillinger-
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ne særdeles livlige. Tilråb fra tilskuerpladsen og kraftige
meningstilkendegivelser hørte til dagens orden. Ole Lund
fortæller flere morsomme barndomserindringer fra dette
»Privattheater«. En af aktørerne var en meget nærsynet
overfyrmester. Engang, han spillede »rasende Helt«, kom
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Bjergegade 16 i vore dage.

Ejendommen tilhørte „Det dramatiske Selskab” fra 1804—1810.

han styrtende ind på scenen med en sådan fart, at han gik
på hovedet i orkesteret og »ødelagde Bassen«. »Een Fore
stilling mindes jeg i Særdeleshed meget tydeligt, og vel
næppe nogensinde forglemmer jeg den: Det var Opførel
sen af Sørgespillet »Dyveke«. Jeg tør dog ei benægte, at
Publikum den Aften overtraadte alle Sømmelighedens
Grændser og betragtede det Hele som en Travesti paa et
Sørgespil; thi da Sigbrit i sin Angest over Dyvekes plud
selige Sygdom ved Nydelsen af de forgiftede Kirsebær
pathetisk udbrød: »O, hent Diderik Slagter, hent Diderik
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Slagter!«, udbrød en saa infernalsk Bifaldsstorm og Bravoraaben og en saadan Kalden paa Slagteren, at man maatte
glæde sig ved, at det skrøbelige Theater ikke styrtede
sammen over det syndige Publikums Hoved« (10).
I 1822 var der et par toldbetjente og nogle underoffice-

Foto : Rich. Thomsen

Telegraftårnety Kronborg, hvor „Thalia“ havde sit teater.

rer, der startede et dramatisk selskab, som de kaldte
»Prøven«. Selskabet opnåede dog kun at få ti medlemmer
og blev derfor opløst samme år.
Det dramatiske selskab »Thalia« havde til huse på
»Kronborg«. Oprindelig havde flere officerer af det i byen
garnisonerede regiment været medlem af »Dramatiken«,
men på grund af visse uoverensstemmelser meldte de sig
ud og startede deres eget selskab. I det sydvestlige tårn
på »Kronborg«, det firkantede tårn, der kaldes »Telegraf
tårnet«, fik man indrettet et lille teater, der ifølge Ole
Lund kunne rumme knap to hundrede mennesker (11).
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Man spillede en gang om ugen, og repertoiret bestod
som oftest af tragedier, helte- og ridderstykker — i modsæt
ning til »Dramatiken«, der aldrig opførte tragedier. Et
problem for teatret var det at skaffe aktricer, idet office
rernes damer ikke viste nævneværdig interesse for at
medvirke i forestillingerne. Man måtte derfor søge til den
udvej at engagere mindre kendte unge professionelle kræf
ter fra »Det kgl. Theater«. Ifølge Ole Lund medvirkede
således nogle gange Louise Rasmussen, den senere grev
inde Danner, og hendes trofaste veninde fra balletten, jom
fru Catharina Dolgorucki, der få år senere blev gift med
pastor Claudi ved Ribe domkirke. Hvis Ole Lunds påstand
er rigtig, må de forestillinger, i hvilke Louise Rasmussen
medvirkede, havde fundet sted i begyndelsen af 1830’erne.
På dette tidspunkt eksisterede »Thalia« dog ikke mere
som dramatisk selskab (se side 38), så disse forestillinger
må have været tilfældige arrangementer uden forenings
mæssigt grundlag (12).
»Thalia« opførte i 1816 »Hamlet« til minde om tohun
dredåret for Shakespeares død. Desværre kender man in
tet nærmere til denne forestilling. Man ved kun, at
Oehlenschläger skrev prolog i dagens anledning (13).
Det gamle Kronborg staaer den Dag i Dag
Graahærdet og fiirskaaren. Taarnet kneiser.
Ærbødigt stryger fremmed Skib sit Flag,
Naar det forbi ad salten Vove reiser.
Som Kæmpeskygge stor fra Hedenold
Udvender stærke Fæstning med sin Vold.

Men Freden hersker nu i Danmark blid,
Og dog sig der forsamle dine Sønner,
O høie Asa-Thor? Er det til Strid?
Nei, Fest beredes her, saa vidt jeg skjønner.
Fra stille Hvælving viger Mørkets Gys
For tændte Lampers muntre Flammelys.
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Og hulde Qvinder, yndigunge Møer
Jeg uforfærdet seer til Borgen ile.
Det er da ingen Kamp, hvoraf man døer,
Her træffer Skiønhed kun med Amors Pile.
Mod slige Skud ei Kraft i Skioldet boer,
Steds spæde Freia tvang den stærke Thor.
Og Kunsten tvinger følesløs Natur:
En Sommeregn i Hallen jeg mig nærmer.
Og Vintren svandt, og gamle Fæstningsmuur,
Steenpillen skiule brogetmalte Skiermer.
Paa Phantasiens Vinger flyves let
Til fierne Steder i et Aandedræt.

Ei Heltens Bryst er koldt for din Magie,
O ædle Kunst! og for din gode Sanger.
Her spilles Hamlet. Paa Terrassens Sti
Derude Aanden selv i Natten ganger,
Den hører Spillet, undrer sig derover,
Og lytter tyssende paa Sundets Vover.

Denne forestilling fandt sted kun tre år efter, at »Ham
let« for første gang var spillet på »Det kgl. Teater« med
Peter Foersom, der selv havde oversat stykket, i titelrol
len. Hvem der på »Kronborg« udførte Hamlets rolle vides
ikke, men Robert Neiiendam har sikkert ret, når han hæv
der, at det uden tvivl var den 21årige løjtnant Nicolai Pe
ter Nielsen, der fire år senere med stort held debuterede
på »Det kgl. Teater« (14). Kostumerne er sikkert blevet
lånt på nationalscenen, der dengang ofte udlånte sine
dragter til dramatiske selskaber — et forhold som kgl.
skuespiller, dr. med. Ryge, der var teatrets økonomiin
spektør, protesterede meget imod (15). I vore dage, hvor
det er blevet en stadig tilbagevendende begivenhed, at
»Hamlet« spilles på »Kronborg«, er det morsomt at tænke
på, at dette drama næsten umiddelbart efter sin frem
komst her i landet fandt vej til det slot, hvortil Shake
speare har henlagt handlingen (16).
Hvert år på kongens fødselsdag, den 28. januar, afholdt
»Thalia« en gallaaften. Først blev der på teatret fremsagt
en prolog, eller opført et lille i dagens anledning forfattet
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Telegraftårnets indre i det 18. århundrede. Sandsynligvis lå teatret i rummet over den
hvælvede stueetage. I kælderen var der krudtmagasin. Illustrationen er en gengivelse a f en

fra 1712 stammende tegning, der tilhører hærens tegnearkiv. Den er muligvis tegnet af Michail
Fischer, der blev ansat ved fæstningsarbejderne på Kronborg i 1707. Se note ti, side 59.

festspil. Derefter gik medlemmerne, der foruden af office
rerne og deres familie bestod af nogle velstående borgere,
som økonomisk støttede teatret, ned i den tilstødende sal,
hvor der til tonerne fra regimentsmusikken afholdtes bal.
For enden af den festligt smykkede sal var der en buffet,
hvor en madam Bech forestod beværtningen. Medlemmer
nes børn deltog også i festlighederne og krydsede i tagfat
kåde frem og tilbage i de dansende kvadriller. Festens høj
depunkt var, når den elskelige kommandant, Hans Ulrich
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v. Scheel, med det »venlige Gubbeansigt«, der var selska
bets mest ansete medlem, trådte frem og udbragte maje
stætens skål og fanfaren lød.
Dronning Marie Sophie Frederikke’s halvtredsårige fød
selsdag, den 28. oktober 1817, blev også fejret af »Thalia«.
Man benyttede også denne lejlighed til at hylde den firetyveårige arveprinsesse Caroline, der ligesom sin moder
var født den 28. oktober. Skuespilleren og forfatteren
Johannes Wildt havde i dagens anledning skrevet en pro
log, eller rettere et lille festspil, »Mariafesten«, i hvilket
der medvirkede tre damer og tre herrer foruden komparseri. Scenen forestillede »en smuk Bøgelund med et Alter
under en Bue af flettede grønne Grene« (17).
Lev da, Du Danmarks Lykke og Lyst!
Længe ved Ømheds livsalige Bryst!
Sildig begræde vi, Moder, Dit Savn!
Evig skal Danmark signe Dit Navn!

Således lød sidste vers af slutningskoret i Johannes
Wildts høj stemte festspil.
Adskillige af tidens kendte skuespillere kom fra landets
mange dramatiske selskaber. Det gælder f. eks. C. N. Ro
senkilde, Peter Foersom og hans fættersøn Christen Martin
Foersom. »Thalia« på »Kronborg« har som omtalt æren af
at have fostret N. P. Nielsen. Han var født i Hillerød den
28. juni 1795 som søn af stutmesteren på Frederiksborg.
Seksten år gammel blev han artilleriløjtnant med tjeneste
på »Kronborg«. Han har dog næppe været synderlig inter
esseret i militærlivet, dertil var han for meget kunstner
og bohème. I fritiden dyrkede han ikke blot teater, men
også deklamation, sang og musik. Ole Lund mindes ham
som »Privatskuespiller« med følgende ord: »Aldrig vil jeg
forglemme Dig, Du smukke Artilleriofficer N., naar Du
kom i Pandser og Plade, med Hjelm og Fjerbusk, skjønt
Du meget sjældent kunde dine Roller rigtigt« (18). Den
bebrejdelse, at han ikke kunne sine roller, måtte han høre
3 *
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gennem hele sit teaterliv. Da Johan Ludvig Heiberg med
ondskabsfuldhed benyttede ham som model til skuespille
ren i fjerde akt af »En Sjæl efter Døden«, måtte han også
her høre for sin mangelfulde memorering (19). Under en
længere permission boede han hos faderen i Hillerød og

Kgl. skuespiller N. P. Nielsen som løjtnant. Efter et pastelmaleri.

benyttede da lejligheden til at medvirke i nogle af de fore
stillinger, som Hillerøds »Thalia« arrangerede. Han spille
de bl. a. Grethe i »Kærlighed uden Strømper« (20). Tan
ken om at blive rigtig skuespiller spøgte sikkert ofte i
hans bevidsthed. Da der mellem ham og nogle af hans offi
cerskammerater opstod et spændt forhold, som gjorde ham
opholdet på »Kronborg« ubehageligt, tog han en beslut
ning. Han aflagde prøve på »Det kgl. Teater«, og da denne
faldt så heldig ud, at man tilbød ham ansættelse, indgav
han sin afskedsbegæring. Den blev bevilget, men Fre
derik VI forlangte, at hans løjtnantstitel, som man ikke
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kunne fratage ham, ikke måtte figurere på teatrets »Pla
kater og Afficher«. Den 12. september 1820 debuterede
han på »Det kgl. Teater« som Axel i »Axel og Valborg«,
og i løbet af få år blev han et af teatrets største navne.
N. P. Nielsen var med sine »regelmæssige træk, sine sjæl
fulde øjne, sin naturlige kække holdning og sin smukke
stemme« (20) legemliggørelsen af den unge, fyrige elsker i
Oehlenschlägers tragedier, som han da også utallige gange
kom til at fremstille.
Man kan med rette betegne N. P. Nielsen som »Nord
sjællands skuespiller«. Gennem hele sit liv elskede han
den egn, hvor han var født og havde levet sin første ung
dom. Sammen med sin anden hustru, skuespillerinden
Anna Nielsen, født Brenøe, tilbragte han somrene i Fre
densborg, hvor han først boede i det nuværende » Gallina «
på Slotsgade og senere hos kaptajn Soelberg i »Florahøj«,
der lå, hvor børnehjemmet »Haabet« nu ligger på Konge
vejen (22).
I 1820’erne begyndte det at gå ned ad bakke med inter
essen for dramatiske selskaber. 1829 ophørte »Thalia«, to
år senere »Enigheden«, og i 1834 var »Det dramatiske Sel
skabs dage talte. Nedenstående tabel giver en oversigt
over medlemstallet i de tre selskaber fra 1820 til deres
ophør:

Det dramatiske
Selskab:
101
1820..................... .................
108
1821..................... ........
97
1822.................
95
1823..................... .............
112
1824..................... ........
107
1825.....................
108
1826.....................
108
1827...................
89
1828..................... .................

Thalia:

Enigheden:

85
82
61
64
49
32
25
22
20

61
29
25
13
20
24
11
8
6
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1829 ........................................
1830 ........................................
1831 ........................................
1832 ........................................
1833 ........................................
1834 ........................................

Det dramatiske
Selskab:
72
60
55
43
58
50

Thalia:

Enigheden:

19

5
4
3

Størst anseelse i byen opnåede »Det dramatiske Sel
skab«, der blandt sine medlemmer havde byens mest
kendte mænd. »Enigheden« regnede man ikke rigtig med.
Det gik sikkert for lystigt til i denne klub, der da heller
ikke blev fundet værdig til optagelse i den liste over Dan
marks forlystelser, som kontorchef Tregder anførte i sin
»Haandbog for Rejsende«, 1824.

De dramatiske selskabers tid er en interessant og sær
præget kulturperiode. Borgerskabets »Ageren i theatral
ske Øvelser« var fra første færd startet på et ideelt grund
lag, som et produkt af de under rationalismen rejste op
lysningsbestræbelser, men endte som et rent selskabeligt
fænomen uden større betydning for det folkekulturelle liv.
NOTER OG HENVISNINGER
1) G. P. Brammer: Ungdomsliv, Kbhn 1884, side 34 ff. og side
78 ff. »Gamle Dage i Helsingør, 1800-1830«, optegnelser af Ole Lund
i »Museum« 1. halvbind 1892, side 229 ff. Ole Lunds originale op
tegnelser findes på »Det kgl. Bibliotek«. Selskaberne i Hillerød var
opløst inden 1820. I 1814 skrev Oehlenschläger prolog til »et Pri
vattheater i Frederiksborg« — sikkert »Thalia«. Se: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ved F. L. Liebenberg, 18. del, Kbhvn. 1860,
side 170.
2) »Grandmamas Bekiendelser«, Memoirer og Breve, bind IV,
Kbhn. 1906, side 157. Grandmama, Sophie Dorothea Thalbitzer, der
var gift med kgl. preussisk konsul i Helsingør Henry Thalbitzer, for
tæller, at der blandt skuespillerne »var et ungt Menneske, som lig
den Eenøiede blandt Blinde, var den bedste blandt de Maadelige«.
Han spillede elskerrollerne, og »alle Helsingørs Damer blev ind-
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taget af ham, og jeg med min sædvanlige heftige Karakter maaske
meer end nogen af de andre«. Den nævnte skuespiller er sikkert
Carl Søeborg; se Kaj Nielsen: »Om 100 år er alting glemt«, SocialDemokratens kronik 22. oktober 1952.
3) »Iris og Hebe«, 1803 og de Meza: »Journal for Skuespillere og
Skuespilyndere«, 1804.
4) Christian Jacob Theophilius de Meza, 1756-1844. Jøde. Lod
sig døbe 1783, blev læge 1784 og nedsatte sig samme år i Helsingør,
hvor han blev stadsfysikus. 1796 fik han på »Det kgl. Teater« op
ført skuespillet »Dormon og Vilhelmine«, der kun gik to gange over
scenen. Stykket fremkaldte »Theaterspektakler i Tidens sædvan
lige Stil«; P. Hansen: »Den danske Skueplads«, 1. bind, Kbhn. 1889,
side 512. Fader til generalen.
5) Kaj Nielsen: »Den teaterglade Konferensraad«, Berlingske Aftenavis’s kronik 17. september 1951 og Kaj Nielsen: »Det Skiønnes
muntre Dyrkere«, Social-Demokratens kronik 17. juli 1952.
6) »Den helsingørske Færgemand Lars Bache, hans By og hans
Hjem«, Memoirer og Breve, bind II, Kbhvn. 1905, side 150.
7) Ovennævnte artikel af Ole Lund i »Museum«, side 228.
8) Ovennævnte artikel af Ole Lund i »Museum«, side 231.
9) Museets protokol oplyser, at stampen blev fundet i en Mar
skandiserbod i London. Er skænket museet af J. Lyngbye (tidligere
borgmester i Helsingør). På Rigsarkivet findes i de såkaldte
»Klubregnskaber« matrikler for de dramatiske selskaber i Hel
singør for perioden 1820-1834. Gennem disse arkivalier oplyses det,
at der i 1822 var fire dramatiske selskaber i byen. Ifølge plakat af
20. oktober 1819 (se: Schous »Forordninger«, 1819) blev der pålagt
alle klubber og dramatiske selskaber en årlig afgift på »2 Rbdlr.
Sølv« pr. medlem. Denne forlystelsesafgift blev anvendt til genrejs
ningen af Vor Frue Kirke i København, der var blevet ødelagt ved
bombardementet i september 1807.
10) Ovennævnte artikel af Ole Lund i »Museum«, side 235 ff.
11) Der er næppe tvivl om, at Ole Lund husker rigtigt, når han
hævder, at teatret lå i telegraftårnet. Det firkantede tårn er en så
særpræget lokalitet på slottet, at der ikke er stor sandsynlighed
for en erindringsforskydning. Efter en nøje gennemgang af Ole
Lunds angivelser i ovennævnte artikel, og efter undersøgelser fore
taget på Kronborg med bistand af slotsforvalter, oberst Stagaard og
museumsinspektør, cand. mag. Henning Henningsen, er denne artikels
forfatter kommet til det resultat, at teatret uden tvivl har været be
liggende i telegraftårnets 2. stokværk (svarende til slottets mel-

39

lemste etage). Teater rummet eksisterer dog ikke mere, idet afdøde
kgl. bygningsinspektør Magdahl-Nielsen ved slottets store restaure
ring i 1920’erne lod det fjerne, efter at han havde fundet de høje
spidsbuede vinduer; disse havde i århundreder været skjult under
puds i den del af bygningens østfacade, der er indgået som skille
rum i Kronborgs murværk. Da Magdahl-Nielsen foretog nedbryd
ningen af det nævnte rum, var der absolut intet tilbage af teatret.
Teaterrummet har haft følgende dimensioner: Gulvareal 9x12 m.,
loftshøjde 3,4 m. Både scene og tilskuerplads har derfor været
meget lille, dog ikke mindre end så mange andre af tidens »Privattheatre«. Når Ole Lund påstår, at teatret kunne rumme knap
200 personer, er dette afgjort en overdrivelse. Det har ikke kunnet
rumme over 100 personer. Den tilstødende sal i den vestlige fløj,
der tidligere blev betegnet »Borgestue«, har været benyttet til de
baller, som »Thalia« afholdt på kongens fødselsdag. Det er bl. a.
denne sals beliggenhed i samme etage som de gamle kongeværelser
og dens lavere gulvplan i forhold til afsatsen på vindeltrappen i
det pågældende stokværk, der understøtter formodningen om te
atrets beliggenhed. Ved en på Hærens arkiv (oberstløjtnant Nor
dentoft) foretaget gennemgang af arkivalier fra Kronborg er der
intet fundet vedr. officerernes teater.
12) Louise Rasmussen var ikke ukendt med de dramatiske sel
skaber, idet hun i begyndelsen af 1830’erne medvirkede i forestil
linger arrangeret af »Holbergs Minde« i København; jfr. I. C. An
dersen: »Holbergs Minde«, Kbhvn. 1868, side 59. En kvittering fra
1834 viser, at hun fik 3 rdlr. for at spille »Caroline, en ung Ban
kier Frue« i Scribes »To Aar efter Brylluppet«. Se Lynges Auk
tionskatalog (Autografer og Manuskripter), 1898, side 32. Pastor
Sophus Vilh. Claudi, der blev gift med jomfru Dolgorucki, var
meget teaterinteresseret. Som teologisk student spillede han teater
i »Holbergs Minde«, og det var sikkert her, han lærte sin tilkom
mende kone at kende.
13) Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ved F. L. Liebenberg, 18.
del, Kbhn. 1860, side 182.
14) Robert Neiiendam: »Da »Hamlet« første Gang blev opført paa
Kronborg«, Politiken 27. juni 1951.
15) Edvard Agerholm: »Dr. Ryge«, Kbhn. 1913, side 43.
16) Den anden opførelse af »Hamlet« på Kronborg fandt sted
hundrede år senere, som friluftsforestilling i juni 1916. Fore
stillingen var arrangeret af Dansk Forfatterforening. Nicolai Neiien
dam var Hamlet og Bodil Ipsen Ophelia. Forestillingen blev spillet
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på bastionen og den østlige pynt. Tredie gang »Hamlet« blev opført
på Kronborg var i 1937. Forestillingen var da rykket ind i slots
gården. Den engelske skuespiller Laurence Olivier spillede titelrol
len. Siden da har en række udenlandske kunstnere udført Hamlets
rolle på Kronborg.
17) »Danske Markblomster, Nytaarsgave for Skuespilyndere
1822« af Johannes Wildt, side 11 ff. Johannes Wildt, 1782-1836,
havde teaterbevilling fra 1818-1823. Han var ikke noget særligt som
skuespiller, men meget yndet som forfatter til et utal af knald
romaner.
18) Ovennævnte artikel af Ole Lund i »Museum«, side 234.
19) Johanne Luise Heiberg: »Et Liv gjenoplevet i Erindringen«,
2. bind, Kbhn. 1944, side 107. Overskou: »Den danske Skueplads«,
VI bind, Kbhn. 1876, side 49 ff. J. L. Heiberg: »En Sjæl efter Dø
den«, udgave: Selskabet for grafisk Kunst, Kbhn. 1946, side 92.
20) G. P. Brammer: »Ungdomsliv«, Kbhn. 1884, side 34.
21) Overskou: »Den danske Skueplads«, IV bind, Kbhn. 1862,
side 646.
22) Valdemar Seeger: »Fredensborg«, Hillerød 1937, side 152.
Ang. de dramatiske selskaber se endvidere: Kaj Nielsen: »Den
store teatergalskab«, Kbhn. 1953.
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Frederik Frederiksen født n. oktober 1882
søn af rebslager Carl Fr.t Gilleleje, og hustru
fensigne, der døde, da Fr. Fr. var l/2 år. Fra

9.—14. år var han drejerdreng hos sin far. Senere

i snedkerlære,fra 191 o snedkermester i København.

Fr. Frederiksen

Barndommens Strand
Nu sidder jeg her paa min Bakketop
og ser over Bakker og Dale;
helt alene kom jeg herop
at lytte til Mindernes Tale.
Her skuer jeg ud over Hav og Land —
og Synet fryder mit Øje —
thi Folket, som bor ved den gamle Strand,
vil altid Bølgerne pløje.
Saa slentrer jeg hen ad den gamle Vej,
som nu kaldes Østergade.
Her flakked’ jeg om i barnlig Leg
paa hele den grønne Flade.
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Her ligger endnu det gamle Hjem,
hvori min Moder mig fødte,
og hvor min Fader sig kæmpede frem
trods al den Modvind, han mødte.
Her lukkede Moder sit Øje til
for aldrig at aabne det mere.
Min kære Moder, jeg altid vil
dit Minde i Hjertet bære.

Her drejed’ jeg Rebslagrens Hjul saa tit,
naar de gamle tvandt deres Traade;
baglæns gik de Skridt for Skridt,
spandt Tovværk til Fiskernes Baade.
Saa standser jeg her ved den gamle Strand
og tænker paa ældgamle Dage,
da Fiskerne trak deres Baade paa Land
efter vaade og slidsomme Dage.
Her landede Fiskerne mangen en Dræt,
og Konerne Hed’ tilstede;
her pilled’ de Sild af de gamle Net, —
det var deres store Glæde. —

Her Fædrene sad i Tiden, der svandt,
naar Søen gik højt derude,
og mangen fornøjelig Ende spandt
om hvordan man sejler sin Skude.
Her møder jeg Gutter, gamle som jeg,
ja, alle de gamle Drenge;
nu sidder de her og hygger sig, —
og her vil de sidde længe. —
Vel hører vi nu til det ældste Hold, —
og nye Slægter er fremme, —
men aldrig bliver vor Kærlighed kold
til Vandet og Sandet derhjemme!
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Bendt Christian Nielsen

Min fars levnedsløb
Lige ved Havnevejen, hvor »Havnebo« nu ligger, lå der indtil
omkring århundredskiftet en lille landejendom. Her blev min far
født den 2. juli 1847, og i dåben fik han navnet Lars Nielsen. Der
var i forvejen en datter i ægteskabet; det tredie barn blev også en
pige; senere fødtes der tre børn til; men da der var flere år mel
lem dem, blev det først og fremmest min far, der som ældste søn
måtte tage tidligt fat for at hjælpe forældrene og støtte dem i de
trange kår. Faderen, altså min bedstefar, hed Niels Larsen, og
farfaderen, Lars Andersen og hans kone Ane — Aene Las Aennes,
som hun kaldtes — boede også i huset, der var vinkelbygget. Disse
to gamle mennesker døde med en dags mellemrum og blev begra
vet på samme dag; det var vist sidst i treseme. Ane blev regnet
for en hård og skrap kvinde. Der fortaltes, at når fiskerne sad og
glanede henne ved Svend Pees Govi (Den grønne bænk), kunne
hun komme ud ad lågen og råbe op: »Va sedder I her å møver
etter? Ska I inte yd å ha sat reskaver i dav?« — Da hun så var
sænket i graven sammen med sin mand, skulle et par af fiskerne
kaste jord på. Den ene spurgte: »Hvikken in kiste er Aenes?« Den
anden pegede, og den første nikkede: »Hun ska ha aJle græstørrene
og kløjene. Laves vår den bedste; han ska ha den bløe jord.«
Til stedet hørte der seks og tyve tønder land; af dem lå otte
østerpå ved Ragemose og resten vesterude ved Enemarken. Der
holdtes to heste, to, tre køer, nogle får og gæs. Men landbruget var
ikke det eneste erhverv. De drev også fiskeri og handel, og lige
fattige var de. Handelen bestod i sejlads med brænde, sten og an
dre ting, og om vinteren kørte de ind til København med rødspæt
ter, som de havde købt ved stranden. Fiskerne havde somme tider
på fornemmelsen, om handelen var gået godt, og når der så kom en
mand fra hver båd for at få afregning, ville de gerne prøve at red
de sig 5-10 øre mere for snesen. Der blev jo nydt nogle snapse
ved en sådan forhandling, og det kunne ende med, at Niels Larsen
og gamle Lars Andersen ikke var helt utilbøjelige til at give efter;
men så kom Ane ind i stuen og slog næven i bordet: »Va seder I
her for? Nu ska det være stop. I ska ha den betaling, der er aftalt.
Der ska nok komme en dag, da vi har giet for mejet.«
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Senere solgte fiskerne deres fisk gennem kommissionærer ved GI.
Strand og betalte sä en fast pris for kørslen til København, sådan
noget som 8 rigsdaler for et læs. Og allerede sidst i treserne holdt
de op med at bruge kommissionærer; de afsatte derefter direkte til
fiskehandlerne. Så vidt jeg ved, var der kun to gillelejere til, som
gav sig af med denne kørsel, nemlig Svend Larsen, som havde en
lille ejendom, der kaldtes Lukket, og Lars Munkerup, der boede i
Munkehøj. Men når der blev mange fisk, måtte man somme tider
også leje et par bønder til at køre.
Niels Larsen, min bedstefar, havde et svagt helbred; man kaldte
det brystbetændelse; han kunne ikke tåle de strabadser om vinte
ren. Og allerede som femtenårig måtte Far overtage fiskekørslen.
De første tre gange tog hans bedstefar, gamle Lars Andersen, med
for at vise ham vejen. Derefter måtte han selv klare det, og han
har tit fortalt mig: »Jeg har fældet så mange tårer på vejen til
København, at de ikke kunne være i en spand.«
Rødspættefiskeriet begyndte sidst i oktober eller først i novem
ber og varede til marts. Garnene blev sat ude på Smidtenstrå, halv
anden til to mil fra Gilleleje. Bådene kom gerne i land ved syvottetiden om aftenen, og så kunne der godt gå et par timer, inden
fangsten var losset. Et vognlæs var ofte på 60-70 ole. Rødspætter
ne blev ikke sendt i kasser, men hældt løst ned i den stive vogn,
med lidt halm imellem, så de ikke skulle skvulpe for meget frem
og tilbage under den lange tur. Bag forsmækken blev agebrættet
anbragt. Her kunne kusken så sidde med fødderne nede på ham
melstøjet. Meget af vejen måtte han dog gå, især når det var for
koldt at sidde stille. Og han måtte jo af sted, hvordan vejret end
var, og selv om det var så mørkt, at han ikke kunne se en hånd
sig. Det skete flere gange for Far, at han væltede med sit læs i
snedriver og måtte gå efter hjælp for at få rejst vognen og samlet
fiskene op. Engang indesneede han også i København og måtte
blive der i mange dage.
Det var skik, at de bedede et par steder undervejs, f. eks. i Ru
dersdal kro eller Amsterdam kro. Der var altid en karl eller en
pige oppe, så hestene kunne få lidt brød og kusken en kop kaffe —
og noget tør halm i træskoene. Som regel blev det op ad formid
dagen, inden vognen nåede til GI. Strand, og når fisken var afsat,
kørte han ud til Ornstrups gård, en købmandsgård ved Nørrevold.
Her holdt han nok tre, fire timer, mens hestene fik et ordentligt
foder. På tilbagevejen gik det jo gerne noget lettere; men det blev
alligevel hen på natten, før han var hjemme igen og kunne nyde
sin hårdt tiltrængte søvn. Det blev således sjældent til mere end
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et par ture om ugen. Men somme tider kunne uroligt vejr hindre
fiskerne i at komme ud til garnene i fire, fem dage, og så blev der
jo tid til at hvile.
Om sommeren var fiskeriet sløjt. Så måtte man tjene til livets
ophold på anden måde. Seksten år gammel mønstrede Far ud som
jungmand med briggen »Hvalfisken«, der tilhørte Kongelige Grøn
landske Handel. Den var han med i tre somre. Der blev kun gjort
een rejse hver sommer; men den gik også helt op til Godhavn og
Upernivik. Første sommer fik han 32 kr. om måneden. Næste som
mer, da han var blevet letmatros, steg hyren til ca. 40 kr. Det var
jo ikke så meget; men det kunne der bødes på. Mandskabet købte
skind og dun og andre ting af grønlænderne. Disse sager skulle
naturligvis smugles i land. Når briggen efter hjemkomsten lå for
tøjet ved Grønlands Handel, roede de om aftenen, efter at det var
blevet mørkt og stille, med en båd over til Nyhavn, hvor de havde
en modtager. De kunne godt tjene 100-150 kr. ekstra på en rejse.
Men når han om efteråret kom hjem til Gilleleje med 2-300 kr.,
var der gerne brug for pengene. Måske var der død en ko, eller der
skulle byttes hest; for de måtte altid have gode, kraftige heste til
den fiskekørsel, og inden han vidste af det, var pungen tom.
Kaptajnen på »Hvalfisken« hed Sejstrup. Når Far i de år kom til
København med fisk, var han altid ude hos Sejstrup på Christians
havn med en ret rødspætter og fik en kop kaffe. Sejstrup ernærede
sig som bogbinder om vinteren, og madam Sejstrup vaskede trap
per. Bedre var det ikke at være kaptajn i de dage.
Far kørte med fisk i elleve vintre, altså til først i halvfjerdserne.
På den tid havde både jyderne og fynboerne og bornholmerne be
gyndt at fragte levende fisk i kvaser til København, sådan at der
ikke længer var så god afsætning for de døde rødspætter. Det slog
i nogen grad gillelejerne ud; for de var ikke så raske til at komme
med; de fik ikke selv kvaser før i begyndelsen af firserne.
I marts 1873 blev Far gift med Kirstine Bendtsen, datter af petersborglodsen Bendt Christiansen. De havde da fået bygget et hus
længere østpå i byen, det nuværende nr. 1 på Østre Strandvej. Et
par somre forinden havde han sejlet med Lars Bæks fragtbåd »For
eningen«, en forholdsvis lille båd, der kunne laste 12-13 tons. Nu
købte han halvpart i den. Først slog de sig på brændehandel. De
købte brændet på skovauktioner om foråret, fik det kørt ud til
Gilleleje eller Dronningmølle og fragtede det så i løbet af somme
ren til København. De var også nogle gange på Anholt med brænde.
Senere sejlede de med skærver ind til Kalkbrænderihavnen. En en
treprenør fra København havde lejet en stenplads ved Gilleleje
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havn. Fiskerne bragte sten i land, og gamle mænd og arbejdsfolk
sad der og slog skærver. Det var naturligvis på akkord. De kunne
i det højeste tjene halvanden eller to kroner om dagen. Hvad der
kunne tjenes ved at sejle med skærverne, husker jeg ikke. Men det
var alt sammen kun sommerarbejde. Om efteråret gik de over til at
handle kartofler, ligesom andre gillelejebåde. Der kunne laves tre,
højst fire rejser på et efterår; de var jo længe om det dengang.
Til tider tjentes der godt ved det; men det kunne også give tab.
Jeg skal fortælle om et sådant tilfælde.
Det var vistnok i efteråret 1872, den engelske damper »Irwell«,
som var lastet med stykgods, strandede hernede vesten om Gillebjerg. I løbet af en uge fik Svitzer og bjergelavet bragt den flot, og
hver af bjergerne tjente ved den lejlighed 200 kr. Foråret efter tegne
de det til, at der skulle blive mangel på kartofler, og at priserne derfor
ville stige. Lars Bæk og Far købte da 3 laster kartofler, hen imod 300
tønder. Den første last fik de nogenlunde heldigt afsat i Køben
havn. Efter hjemkomsten lastede de båden igen og lagde resten af
kartoflerne på Lars Bæks lo. Det gav mange bekymringer og store
udgifter; for kartoflerne spirede, og der måtte lejes koner til at
sidde og pille spirerne af. Imidlertid var der slet ingen kartoffel
mangel. Ganske vist blev den anden last også solgt, men med et
lille tab, og da de kom ind med den tredie last, så det ud, som om
det var helt umuligt at afsætte den. Der var nemlig kommet en
mængde kartofler fra Tyskland. Sådan gik det tit. Det hændte, at
der i Nyhavn kunne ligge 20-25 små, tyske skonnerter og slupper
med kartofler. Så fandt Far på at leje en jolle og roede ud på reden
med 4-5 tønder kartofler ad gangen og prajede ankerliggerne.
Nogle købte en tønde, andre en sæk. Det gik langsomt. Far var af
sted hver dag, og det varede vist en måneds tid. Han var sjæle
glad, da han en dag traf en nordmand, som ville købe hele otte
sække. Så stor en handel havde han ikke turdet håbe på. Men
nordmanden var vistnok ved at skifte besætning. Der fandtes i
hvert fald ingen til at tage mod kartoflerne. Far måtte selv kravle
op på fokkeråen, sætte en stjerteblok fast og skære en løber i, så
han kunne hejse kartoflerne op. Men alt i alt gik det sådan, at på
den rejse tabte Far de 200 kr., han havde tjent ved strandingen.
Der er dog ingen grund til at tro, at det gjorde ham forknyt.
Far var alle dage sådan, at de daglige bekymringer gav ham ingen
sorger. Var vinden god, var det godt; var den imod, var det også
godt — det gjaldt også i overført betydning. Hans humør fejlede
aldrig noget. Han var rolig af væsen, men rask i slaget, og meget
bestemt. Når han havde sagt noget, var det sagt. Jeg husker, at
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han gav mig den sidste øretæve, da jeg var seksten år, og den var
ikke lille.
Nå, det var kartoffelhandelen, vi kom fra. Et forår havde hans
svoger Svend Bæk købt en last. Men hans makker var vist blevet
syg. Så måtte Far tage med ham. De var i København, i Malmø og
Landskrona og flere svenske havne, men kunne ingenting sælge.
De kom til Helsingborg og lå der i flere dage uden udsigt til afsæt
ning. Så kom en skibshandler fra Gøteborg der til byen og så, de
lå der med deres kartofler; dem ville han gerne købe, hvis de ville
bringe dem til Gøteborg. De var jo ikke sene til at sige ja. Men de
havde aldnig før været på de kanter og havde ingen søkort. Derfor
stak de ind til Mølle undervejs for om muligt at få en kendtmand
med, der kunne lodse dem indenskærs fra Nidingen; de ville ikke
så gerne gå uden om Vinga med så lille en båd. De fik da også en
gammel Møllebo med og kom i god behold til Gøteborg. Her lå
skonnerten »Othello« fra Høganæs, og kokken om bord hed Hans
Helgeson og var fra Mølle. Han gav dem middagsmad i flere dage,
mens de lå der og lossede. Da så skonnerten var sejlet, skulle kendtmanden lave middagsmad. Han kogte kartofler og fisk, og han
stillede en spilkop med dyppelse frem. Det så ud til at være smør,
og Far tænkte med forfærdelse, at nu havde han smeltet hele deres
beholdning. Men det viste sig bare at være fiskevand med en tynd
smørhinde ovenpå. — Da de var færdige til at sejle hjem, købte de
et par favne birkebrænde til ballast. De klarede rejsen uden tab. No
gen fortjeneste havde den ikke givet. Men de havde fået set sig
lidt om.
Ligesom andre gillelejere tog Far også del i sildefiskeriet, og når ud
byttet ikke var tilfredsstillende hjemme, sejlede de ofte, ja i ikke så få
år, til Sjællands Odde, hvor silden dengang kunne samle sig i store
masser. Især når vinden stod sydvest eller vest med kuling, og
strømmen satte ind, hændte det mange gange, at de fik bådene
fulde af sild og endog måtte lade nogle af garnene stå. Far har
tit fortalt om en sådan tur, der vistnok foregik i 1871 eller 1872:
»Vi havde fyldt båden med sild; men da vi gerne ville have alle
redskaberne med os. lastede vi den hårdere, end vi ønskede. Så
satte vi sejl tidligt om morgningen og stod hjemefter. Vinden var
nordlig med byger, og efterhånden friskede den så meget, at vi blev
betænkelige ved sejladsen. Bådene var jo små dengang, 3-4 tons;
der fandtes ingen luger til at lægge over lastrummet, og det vand,
vi fik ind, kunne vi ikke klare fra os, selv om vi pumpede hele
tiden. Vi havde den lille Chr. Hansen med os; han var ikke meget
værd til arbejdet; men han var dygtig til at styre og sad da også
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til rors pä den tur. Det var almindeligt, at vi tog vore garn om bord
i sække, gerne et par sække for hver mand, og da vi nu havde fået
pillet en del sild af garnene, skuffede vi dem i sækkene, sådan at
vi nemt kunne strie dem over bord, hvis der ikke var andet at gøre;
men vi ville nødigt til det; for der var gode priser på silden. Efter
at vi var kommet et stykke oven om Hesseløen, satte det op med
en grim byge, som vi kunne se, der var megen vind i, og vor sejl
føring var i forvejen på grænsen af, hvad der kunne bæres. Jeg
råbte da: »Nu skal sildene over bord.« Og om også der var en mand,
der i sin uforstand mente, vi skulle se tiden an, blev der ikke taget
hensyn til ham. Jeg havde to yngre brødre med; dem havde jeg an
svaret for, og de stolede på mig. Samtidig med at vi strøg sejlene
og løb plat for vinden, blev nogle af sækkene tømt; andre stred vi
ud med hele indholdet. Og bygen blev så hård, at hvis vi ikke hav
de fået lettet båden så meget, som vi fik, var det meget tvivlsomt,
om vi var kommet hjem fra den rejse.«
I 1895 opløste Far kompagniskabet med Lars Bæk. Jeg var den
gang fjorten år og havde sat mig i hovedet, at jeg ville til søs. Det
syntes mine forældre ikke meget om; for jeg var eneste søn; to
børn var døde for dem, og så havde de kun mig og min noget ældre
søster tilbage. Far købte da af nogle liselejere båden »Haabet« for
1000 kr. Og selv om jeg stadig pønsede på at komme ud i verden,
endte det med, at jeg år efter år sejlede og fiskede sammen med
Far, indtil jeg overtog båden efter ham, da han omsider lagde op.
Han blev for øvrigt ved med at være rask og sund højt op i alder
dommen. Og han havde alle dage været sådan en kravler. Da han
var dreng, blev der altid sendt bud efter ham ude fra Nakkehoved
fyr, når snoren knak på deres høje flagstang. Han klatrede da
op ad den glatte stang og skar linen i. Det fik han 50 øre for. Og da
han var 78 år, skulle alle klokker udskiftes på telefonpælene mel
lem det gamle fyr og det nye. Jeg blev bedt om at skaffe en mand
til hjælp ved det arbejde, men kunne ingen finde. Så siger Far: »Det
kan jeg da ordne.« Jeg gjorde mine indvendinger, og fyrmesteren
var også betænkelig. Men Far kom derud og skiftede nok så pænt
alle klokkerne. Montøren sagde bagefter: »Jeg har aldrig haft så
rask en mand som Lars Nielsen.« Endnu et par år efter regnede
han det ikke for noget selv at gå op på taget for at rense sin
skorsten.
Da han var 81 år, sad han en dag og lappede en presenning.
Sejlhandsken gnavede huden af hans hånd. Der gik betændelse i
såret og senere koldbrand. Det endte med, at han til sidst ikke
kunne nære sig for smerter, og min søster måtte op seks, syv gange
4
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hver nat for at skifte omslag. (Min mor var død i 1922). En dag
tog han en rask beslutning, kørte med toget til Saltrup og gik til
Esbønderup for at tale med dr. Dahl. Han kom hjem igen med den
besked, at der ikke var andet at gøre end at sætte hånden af.
Nogle dage efter fik han bud om, at nu måtte han komme. Ligesom
sidst ville han ikke have nogen af os med, men rejse alene. Min
søster og jeg stod med tårer i øjnene, da han gik; for vi troede
ikke, vi fik ham at se igen. Men Far var frimodig og sagde: »I skal
ikke græde; for jeg ved, at hvis jeg ikke kommer til denne bolig
mer, så har jeg en bolig beredt for evigt hos Gud i himmelen.«
Hånden — det var jo den højre — blev sat af, og en lille måned
efter kom han hjem igen og levede i ti år endnu, stadig frisk, især
åndsfrisk. Han lærte sig at bruge både spade og rive med venstre
hånd. Ja, han kunne endog selv barbere sig. Men i det sidste par
år barberede jeg ham gerne, når jeg var hjemme.
Da jeg så en søndag morgen kommer derind for at barbere ham,
siger jeg til ham: »Hvad synes du nu, Far, om dit lange liv, da du
har nået så høj en alder?« Så siger han til mig: »Jo, allerførst vil
jeg sige med Psalmisten: »Ikkun godt og miskundhed har fulgt mig
alle mine livsdage.«. Men ser jeg tilbage på mit liv, så er det kun
som en drøm for mig.«
To dage efter, om aftenen den 13. december 1939, sov han stille
og roligt ind uden forudgående sygdom.
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Henry Oelsen

Lidt Havnehistorie
Ved Gennemgang af en Pakke fra Generaltoldkamme
rets Arkiv vedrørende Gilleleje Havnesager for 1820 op
dagede jeg, at der tidligere har været syslet med Planer
om Havn ved Gilleleje. De tidligste Vidnesbyrd findes i
Commerce Collegiets danske Journaler og Brevbøger
1763-65. Endvidere indeholder Pakken med Rentekammer
breve fra Frederiksborg og Cronborg Amter 1763 i Lands
arkivet de Skrivelser, som Amtet har sendt til Commerce
Collegiet om Sagen.
Først er det Fiskerne paa Gilleleje, der over for Pastor
Magister Smith, Søborg, fremsætter Klage over, at de paa
Grund af en for faa Aar siden opstaaet Sildehandel paa
Sverige har faaet deres Indkomst forringet; det samme
gælder Fiskerne paa de øvrige nordsjællandske Lejer, der
ikke har saa store Baade, at de med Fordel kan sejle efter
den svenske Sild; de mister deres Næringsvej og tvinges
til at forlade Fiskeriet.
Efter Fiskernes Anmodning sender Pastor Smith en
Indberetning om dette til Geheimeconferenceraad, Amt
mand Gram; den er dateret 7. Februar 1763 og begynder
saadan: »Jeg har, naadigste Herre, oplevet saa mange priisværdige Bevis paa Deres Excellences utrættelige Omsorg
for alle Tarv paa disse Ampter, hvor Forsynen har sendt
os Dem til Velgiørere, ieg er overbeviist om, at disse fattige
Fiskeres Klage ikke er uden Aarsag, og mig synes at finde
meere betydeligt i den, end ieg formaaer saavel at forrestille, som min Patriotisme ønskede, vil dog efterkomme
min Pligt, som jeg kan.« Videre udtaler han, at »Skjønt
den Svendske Silde-Handel har en betydelig indflydelse i

51

den norske og jydske Silde Handel, saa er det især Fiske
rierne ved den Sellandske Strandkandt, hvor Skaden først
mærkes, siden de ere af den Beskaffenhed, de ikke kan
taale noget førend de ruineres.« Han beskriver derpaa
Fiskeriet ved Gilleleje og spaar »Fiskeriernes Undergang
ved denne Strandkant, om samme ey i Tiide bliver hem
med, ja siden en Fiskere ved sine Flønder Garn ikke kand
leve, men af Silde Fiskeri hidentil har haft sit meeste Op
hold«, og han tilføjer, at »Havet ere overalt Fiskerigt, saa
der kunde leve utallige flere Fiskere uden at være hinan
den til hinder i deres Næring; men som Søe-gangen her ere
stor og Landingen med Baadene vanskelig, for og de her
boende Fiskere megen Besværlighed; de kand derfor taale
mindst Hindring, og behøver mest Hiælp og Forsvar.«
Han ønsker den svenske Sildehandel helt forbudt, idet
han nemlig anslaar det Beløb, der forrige Aar ved den er
gaaet ud af Landet, til 2000 Rd., og »for saa lidet burde
ikke vore egne Fiskerier ødelægges.«
Amtmanden videresender Indberetningen til Commerce
Collegiet, som efter at have gennemgaaet den anmoder
om »nærmere Betænkning, ved hvad Middel at disse fatti
ge Fiskere kand vorde Conserverede og Fiskerierne best
og bequemmest indrettes og forbedres.« Amtmanden be
der da Pastor Smith redegøre for, hvad der efter hans Syns
punkter »kunde tjene saavel til de Danske Fiskeriers Op
komst i Almindelighed som til de cronborgske Fiskeri
ers Forfremmelse i Særdeleshed, og Præsten svarer: »Saa
skiønt ieg ønskede mig selv meere indsigt og Tiid til at
efterkomme hands Excellences naadigste Villie, saa fuld
kommen, saa baade min Lydighed og Længsel efter Fiske
riernes udvidelse udfordrede, tør ieg ikke opsætte Opfyl
delsen af min underdanigste Pligt, saa godt ieg formaaer.«
Han kommer nu med forskellige Forslag, bl. a. et om Hav
ne: »Iblandt de store hindringer for Fiskerierne her til
Lands ere Mangel paa Havne, hvor Fiskerne deels i en paa-
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kommende Storm kunde bierge deres Baade deels have
dem liggende, uden at de skulle altid opdrage dem paa
Landet, som nu skier. Denne Mangel har ofte aarsaget
ulykker, saa at Folk ere strax ved Landet omkomne, og
den foraarsager ofte at Fiskere, idet de opdrage de store
Baade, miste Helbred og faaer Brok. Det er muligt paa
mange Stæder at herpaa kunde raades Bod, ved at sætte
Steen Demninger for Søen, paa det at Baaden inden for
samme kunde lande. Slige Steen Demninger kunde Fi
skerne selv sætte i Stand, naar Bønderne maatte paa visse
Aarets Tiider tilføre dem Steen til Stædet, hvilken Steen
Fiskerne selv ved Lavt-vande efterhaanden kunde ud
bringe, fik de og hertil nogle Pæle at nedramme, blev Vær
ket des bestandigere. Gilleleyerne som har indseet baade
Fornødenheden og muligheden af dette, har allerede be
gyndt paa samme, men som aid den Steen der i nærværel
sen fandtes er opbrugt, og de har ingen Vogne at føre
meere Steen, har de maatted ophøre igien, til dem den for
nødne Hielp bliver forundt.«
I Slutningen af sin Betænkning beder Pastor Smith, om
Regimentskriver Plum tillige med sine Overvejelser vil an
befale hans Forslag til hans Excellences naadigste Bifald.
Og Regimentskriveren udtaler om Bygning af Havne, at
»de kunde blive Fiskerne til stor Hielp og Nytte, men naar
de skulde anlægges til Bestandighed for dem, vilde det
være nødvendigt at nedramme Pæle i Udkanten for at
holde Kampestenene samled, hvorved Fiskerne tillige kun
de fortøje deres Baade.« Han tilføjer, at »ved Gilleleye Fiskerleye haves een saadan Havn allermeest fornøden, thi
kunde der anlægges først, hvad Bekostning ieg nok skal
tilsee bliver taalelig, naar ieg med Bønderne maae tillades
at lade tilføre dend Behøvende Steen.«
Da Commerce Collegiet har gjort sig kendt med disse
Indlæg, takker det i en Skrivelse af 4. Aug. 1763 Amtmand
Gram for hans særdeles gode Betænkning, men anmoder
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om endnu at blive underrettet om følgende: »1) Hvilke de
Havne ere, hvor det rigeste Fiskerie falder og hvor SteenBroer med Bolværk fornødiges. 2) Hvad een Steen-Broe
paa Menagerligste maade bygt, med Materialer, Indkiøb
og Arbeidsløn eragtes at kunne koste. 3) Hvor mange de
Fæste-Huuse ere, som paa enhver Havn beboes af Fiske
re, og saadanne der virkelig have Baade og Redskaber og
endelig for det 4.de, hvilke og hvor mange de Fiskere ere,
som have nedlagt sit Fiskeri og ikke have enten Baade eller
Redskaber.«
I sit Svar giver Regimentskriver Plum følgende grun
dige Oplysninger: 1). Kikhavns Fiskerleye er temmeligt
riigt paa Fiskerie af Sild, Fisketunger og Hummer med
viidere, hvorpaa er ialt 26 heele Fæste-Huuse, som beboes
af 32 Fæstere, hvoraf de -24ve og desuden de -9 Indsid
dere Fisker tilfælles med -7 Baade, og ingen har nedlagt
Fiskerie. Havnen er 50 Favne, hvoraf til de 30 Favne be
høves Bolværk og dertil udfordres, 300 Pæle a’ Størrelse
8 Alen, 660 Alen Tømmer a’ 9 og 10 Tommers Tykkelse,
2 Skibpund 4 Lispund Jern til Bolter a’ 13 Rdl 2 Mk pr.
Skibspund, er 29 Rdl. 2 Mk. Arbejdsløn til Tømmermanden
og Svenden 80 Rdl. Da Resten med Steene kand opfyldes*)
2). Ly ens Færgested og Fiskerleje er kuns et maadeligt
Fiskerleie, hvorpaa ere 5 Fæste Huuse som Fisker med
Baade og ingen har nedlagt Fiskerie; til Baadenes Con
servation som skal befordre Reisende behøves af Hav
nens Længde som er -110 Favne, de 30 yderste og dybe
ste Favne med Bolværk at forsyne, hvortil udfordres, 300
Pæle a’ 6 Alen, 600 Alen Tømmer a’ 13 Rdl. 2 Mk. er 29 Rdl.
2 Mk. Arbejdsløn til Tømmermanden og Svenden 80 Rdl.
og Resten med Steene at opfyldes. 3) Tisvildeleje, hvor*) Ved Kikhavn findes endnu en Stensætning gaaende ret ud fra
Land, som kan være Rester af en Bro, Fiskerne selv har byg
get. Ligeledes kan Fiskerne ved Tisvildeleje se Stensætninger
ved Bunden vesten for Broen. Forf.s Anm.
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paa er 10 Fæste-Huuse og 2 Indsiddere, som Fisker til fæl
ledes med 2 Baade og intet Fiskerie er nedlagt kand blive
riigt paa det i 1ste Post anmeldte Fiskerie, naar Havnen
som er 60 Favne saaledes bliver istandsat, at de 30 Favne
deraf med Bolværk vorder forsynet, hvortil behøves 300
Pæle a’ 8 Al., 660 Al. Tømmer a’ 9 og 10 Tom. Tykkelse,
2 Skibpund 4 Lispund Jern til Bolte a’ 13 Rdl. 2 Mk. er 29 Rdl.
2 Mk. Arbejdsløn til Tømmermanden og Svenden 80 Rdl.
og de øvrige 30 Favne med Steene vorder opfyldt. 4). Raageleie er og paa Fiskerie af Sild, Tunger og Hummer tem
melig Riigt, har ingen Leilighed til Havns Anlæggelse
men kunde have stor Fordeel, naar een ved Tisvilde Leie
blev anlagt, derpaa ere 10 Fæste Huuse og 1 Indsidder
som Fisker med 4 Baade, Ingen har nedlagt Fiskerie.
5). Gilleleye er et af de bedste og paa ovenmeldte Fiskerie
riigest Leie, hvorpaa er 45 stk. heele og halve Fæstere
samt 6 Indsiddere, som Fisker med 14 Baade, foruden 2de
som forrige Aar har solgt Deres Baade, og hvis Fiskerie
altsaa er nedlagt; Havnen sammestæds skulde være 300
Al. lang ud til een i Stranden værende Sandrevle, hvoraf
udi den yderste Ende maatte indrettes Bolværk for de 90
Al. dertil behøves 300 Pæle a’ 8 Al., 3760 Al. Tømmer a’ 9
og 10 Tom. Tykkelse, 3 Skibpund Jern til Bolte a’ Skibs
pund med Arbejdslønnen iberegnet a’ 26 Rdl. 4 Mk. er
80 Rdl. Tømmermandens Arbeidsløn 250 Rdl. Da Resten
med Steene kand opfyldes. Vel er der nogle som meene, at
naar der blev anlagt een Havn ved Dronninge Møllen, den
da skulde være til større Nytte end ved Gilleleye saavel
for Hornbecks og Willingebecks Fiske-Leies, Beboere i paa
kommende ont Veyr som og fornemmelig i Krigs Tiider,
men da disse Havne allene er bragt i Forslag til Fiskeriets
opkomst, og Willingebecks Fiskerleie som nærmest belig
gende ei heller nær er af den Betydelighed som Gilleleye,
hvilket herefter skal blive forklaret, og Hornbecks Fiske
leie næsten kand have samme Nytte af een Havn ved Gil-
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leleye som ved Dronninge Møllen, der og om samme til
Nytte i Krigstider skulde indrettes vilde medgaae større
Omkostning, saa har jeg ikke tordet understaae mig, at
bringe dette i Forslag. 6). Willingebecks Leie, er kun et
maadeligt Fiskerleie, hvorpaa ialt er 8te heele og halve
Fæste Huuse, som Fisker med 2 Baade; der er 3 Mand,
som har nedlagt Fiskerie, en Havns Anlæggelse sammestæds eller rettere ved Dronninge Møllen, som er i Nær
værelse kunde vel medtage større Bekostning end deraf
flydende Nytte dette Leidets Fiskerie i Tiiden kand ansees
at være værd. — 7). Hornbecks Leie har kuns maadelig
Fiskerie, derfor de fleeste og med derpaa Leiet havende
15 smaae Jagter har hentet Sild fra Gottenborg samt ved
at lade sig af Helsingørs Borger bruge til Fragter saaledes
fortient Føden; derpaa Leiet er ellers -46 heele og halve
Fæste Huuse Beboere, som tillige med 2de Indsiddere
fisker med 22 Baade og ingen har nedlagt Fiskerie. Men
da Leiets Beboere kand have god nytte af den ved Gilleleye anlæggende Havn 4. paakommende ont Veir, holder
jeg betænkeligt, sammestæds at giøre Forslag paa en
Havns Indrettelse, allerhelst Fiskeriet sammestæds som
meldt kuns er maadeligt. 8)). Sneckesteens Fiskeleie, er et
af de Riigeste Fiskeleier, hvor der foruden andre smaa
Garn tillige bruges Ruser og Bondgarn, efter Aal og Horn
Fisk, som fanges der i temmelig Mængde. Paa samme Leie
er ialt 19 heele og halve Fæste Huus Beboere, hvoraf de
18 Mand fisker med 25 Baade og ingen har nedlagt Fi
skerie; Til Havns Anlæggelse, er dette Leie ikke just saa
trængende siden sammestæds ikke er saa stærk Søebrud
i Landingen som ved de forrege, men da Fiskerne under
tiden trænger til Bondgarns Pæle af Bøg, saa ansøger de
underdanigst om Dennem sligt til Fornødenhed maatte udviises. 9). Skotterups Leie af Lige Beskaffenhed og lige
Trang som Sneckersteen Leie; Derpaa er 7 heele og halve
Fæste Huuse hvoraf de 4 Mand og 1 Indsidder fisker med
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8 Baade og ingen har nedlagt Fiskerie. Slettens Fiskerleie har kuns maadeligt Fiskerie og behøver ingen Havn,
Derpaa er ialt 22 heele og halve Fæstehuus Beboere, som
alle tilligemed 1 Indsiddere fisker med 32 Baade, og ingen
har nedlagt Fiskerie.
Flere Fiskerleier findes ikke her paa Districtet, og hvad
sig Overslagene paa de 4de Havne i Forslag bragte Havne
er betrængende, da endskiønt samme efter beste skiønnende er forfattet, saa dog siden ingen paa Havns Indret
telse Kyndige Mænd her paa Districtet forefindes, kand
jeg altsaa ikke tilfulde underdanigst forsikre om Deres
accurat Beregning, men som der til enhver af af disse
Havnes Forfærdigelse behøves en stor Mængde Steen af
Baadene tilført, og det altsaa formedelst andet paaliggen
de Hoveri vil blive umuligt at foretage disse Havnes An
læggelse paa een Gang; Saa i Fald Indretningen allernaadigst maatte blive approberet, indstilles underdanigst, om
der ikke først ved Gilleleye, som er det riigeste Fiskeleie
af de 4de Forslagen, maatte giøres Begyndelse, da man i
Forveien udi Bøndernes beleilige Tiid kunde lade den be
høvende Steen tilføre, paa det naar Arbeidet skulde fore
tages, ingen Ophold, i mangel af Steen derpaa een kort
Tiid i saa store Mængder ikke var at tilveiebringe, skulde
foraarsages; Ligesom det og i saa fald kunde fornødiges,
at een paa Havns Anlæggelse kyndig Mand i forveien blev
udsendt for at forfærdige et accuratere Overslag deels ogsaa for derefter at forestaae Arbeidet.
Esserom den 21 September 1763.
B. F. Plum.«
Commerce Collegiet forespørger herefter van Dockum,
der er Bygmester paa Holmen, om »han vil tage de for
berørte Steder i Øjesyn, og hertil Forslag indgive, hvad
Omkostningerne paa Materialier, anskaffelse og Arbeids
Løn kunde opløbe til, for at anlægge ved ethvert Fiske
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Leye en efter Stedets Beskaffenhed fornøden Sten Broe,
samt om han selv vilde paatage sig Opsigten over Arbej
det, at det blev forsvarligt giort, og hvad han derfor til
Belønning kunde forlange.«
Oplysningerne om Sagens videre Forløb bliver derefter
sparsomme. Af en Skrivelse fra Commerce Collegiet dat.
25 April 1763 fremgaar det, at Krigscommisaire Classen
har gjort et Tilbud til Fiskeriernes Istandsættelse, som har
vundet Collegiets Bifald, idet det hedder, at Tilbudet næ
sten vil ophæve de Vanskeligheder, der ellers vilde have
hindret Virkeliggørelsen, og man tilstillet Classen »Byg
mester van Dockums indsendte Tegninger tilligemed Over
slag paa Bekostningerne, som til de ved de fiskerigeste
Stæder behøvende Havners Anlæg kunde udfordres til
behagelig Efterretning, men om noget skulde behøve For
bedring eller Forandring, naar allene Hoved Øyemærket
obtineres, som er at Fiskerne kand have for Storm Vinde
deres Baade liggende i Sikkerhed og uden hinder i paa
kommende ondt Veir løbe sikkert ind og ud, saa paabyder
Nødvendigheden ei, at samme Tegninger blive fulgte, dog
at derved søges snarere en Besparelse end en større Ud
gift, efterdie de Fond hvorfra samme bliver at anvise ikke
kan afstædkomme aarlig meere end 1000 Rdl. til den avan
cerede Capital med Renters Afbetaling.«
Mere kendes der ikke om Sagen, hverken vedrørende
Tegninger eller Overslag. Der er heller ingen Havne ble
vet bygget. Men for Gillelejes Vedkommende maa Forsla
get efter Datidens Forhold have været ret stort, at døm
me efter en senere indsendt Ansøgning. Som Bilag til 1’
sjællandske Rentekontors Journal, 39. Aarg., 1820, findes
der nemlig en Skrivelse, som Gillelejefiskerne i 1787 har
sendt Provst Schrøder, Søborg, med Bøn om at være dem be
hjælpelig med en Ansøgning til Kongen. Desværre er en Del
af Originalens Tekst meget utydelig eller helt ulæselig. Her
i Gengivelsen er de sandsynlige Ord sat i Klamme:
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»Deres Vælærværdige og Høylærde Hr. Provst. Vores
ydmige Begiæring er Til dem om de vil være af den God
hed og Forhjælper os med en Ansøgning til Kongen om
et lille Beskyt som Havn herved Gilleleje til os og vores
Baader, da det er dem bekient den ulykkelige Hendelse
ved Raageleje da 4 Mand sidstleden ynkelig kom af Dage
hvilket ey havde sket (naar) her haft været noget tilstød
og havde nær ariveret her ligeledes med samme Storm, da
vi tillige med (dem fra) Raageleje og Tidsvildeleje foer ud
paa Søen herfra og (vilde) sætte Garn men forgiæves,
maatte med Bedrøvelse søge efter Landet, da vi tillige med
de andre havde (nær ved) sat Livet til, denne Begiærte
Ansøgning er ikke (alene for) os men er gavnlig for man
ge af Landsens Beboere (og) Fiskere thi de kommer hertil
som nærmeste Fiske(leje) fra Helsenør, Aalsgaarde, Horn
bæk, Villingebæk, Kikhavn. Liiseleje, Tidsvildeleje og
Raageleje for at fiske men da (her) ingen Beskyt er, saa
mangen Mand sætte Livet til (om ikke) Livet saa bliver dog
deres Baader splindrede og en gammel Mand kunde fiske
Landgang for(byder) ham det og heller ikke er her Baader
og forstaar sig paa Fiskeriet men forgiæves da denne onde
nok til det da (de) af Søen Tiid efter anden i Landingen
splindredes (og) ilde Rudineret, da her er nu kuns 9 Baa
der (mod for) nogle Aar siden 18 gode Fiske Baader Fiske
riet havde vel noget aftaget men kunde oprettes og man
gen (gang) kunde sættes Garn og seile paa Søen men maa
blive i Land for (Land)søgning skyld, og for os tillige med
andre Rudineret, da beder vi ydmygt Deres vælærværdige
at De er os hermed Behiælpelig. Vi stædse forbliver Deres
Vælærværdiges og høylærdes ydmygeste tilhører og skyl
digste tiænere.
Gilleleje den 6 October 1787.
Jens Clausen, Mogens Johansen, Svend Pedersen,
Niels Nielsen, Kristen Nielsen, Lars Svendsen,
Bendt Pedersen, Niels Pedersen.«
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Provst Schrøder sender Fiskernes Bønskrift til Rente
kammeret; han gaar varmt ind for Sagen, idet han skri
ver: »Gilleleje Fiskere som er i min Annex Menighed har
overleveret mig indlagte. Det maae naadigst tillades mig,
at fremføre Deres underdanigste Bøn, ikke allene af pligtig
Skiønsomhed imod Deres Fortrolighed til mig, men for af
den Overbevisning at deres Ansøgning er saa grundet, som
dens Opfyldelse vilde medføre megen og almindelig Nyt
te. — Det ulykkelige Skibbrud, hvortil Det højkongelige
Collegium, selv har været Tilskuer, har bragt disse Folk i
en bedrøvelig Erindring de mange sørgelige Tab af Be
boere, dette Leye paa samme Maade har lidt. Hver Dag
forslides deres Baade, og Arbeide de meere, med at trække
Baadene paa Land over Strandgangen, end det koster dem
paa længe at fiske, og aldrig ere de sikker enten paa Liv
eller Baad, om de end ere kommet over Revlen, før de
staae paa tør Land, da Strøm, Bølger og forskiellig høit
Vande giør denne Seilads bedragelig. — Det er ikke allene
dette Fiskerleie der vilde vinde ved en Havn paa Gilleleje
Strand, men da der fra Kikhavn til Helsingøer ikke er
et sikkert Leie for en Baad paa den danske Side, saa vilde
disse mange Beboere paa den Siællandske Strandbred der
finde et Læe, saavel naar de kommer for at fiske i Sundet,
som paa deres frem- og Hiemreise det nu mangle, og som
ikke lidet hindrer Fiskeriet sin Næringsvei, der for Siælland kunde og burde blive høist vigtig. — For 21 eller 22
Aar siden har deres underdanigste Ansøgning været taget
i Overveielse; Men formodentlig har Bekostningerne væ
ret for store, fordi Forslaget var for stort, at give dem en
Havn paa 10 Fods Dybde, den vilde vist nok have sin store
Nytte, da Gilleleje er Mundingen til Østersøen, men dette
tør Beboerne ikke bringe i Forslag, man ønsker sig ikkun
saadan en opmudret og indpæglet Skanse, hvori de med
deres Baade, som ikkun stikker nogle Fod dybt kunde,
uden at optrækkes, ligge sikker, og da blive frelste. —
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Denne Bekostning vilde ikke blive saa stor, at Nytten heraf
for disse Fiskerleier jo snart vilde giængiælde den, og hvor
stor en Opmuntring og Drift for Fiskerierne hvor betyde
lig en Rigdom for Landet, samme kunde foranledige, tør
jeg ikke sige, men vilde vistnok lade vise sig, og ved nøje
re Undersøgning af det høj kongelige Rentekammer ikke
unaadig optages, men naadigst henviise til Eftersyen og
Erklæring.
Søborg den 10 Oktober 1787 underdanigst af Schrøder
Præst til Søborg og Gilleleje.«
Rentekammeret forelægger Skrivelserne for Geheimeraad og Amtmand Lewetzow, Frederiksborg og Cronborg
Amter, og beder om hans Betænkning, og den lyder saadan, at »naar der uden for stoer Bekostning kunde anlæg
ges een liden Havn ved Gilleleje, hvorudi Stædets Beboere
og andre anliggende Fiskere kunde søge Tilflugt udi paa
kommende haardt Vejr, vilde det efter mine Tanker paa
føre den Nytte, at Landgangen blev mindre farlig og Næ
rings Vejen for Fiskerne meere praktikabel.« Videre be
mærker Amtmanden, at da han »formedelst manglende
Kundskab i Havne Væsenet ey kan indlade sig paa De
tailler i denne Sag, om det ikke var bedst, at der blev an
ordnet en Kyndig og reedelig Mand af Søe-Etaten, som
efter at have undersøgt Grunden og de samme Stæds
med vestlig Vinde følgende stærke Søe-gange, kunde meddeele sin Betænkning, hvorvidt Arbeidet kan være nyttigt
i Betragtning af dertil medgaaede Bekostninger, hvilke
sidste da tillige af hannem maatte opgives.«
Rentekammeret anmoder derpaa Generaltoldkammeret
om en Udtalelse om Sagen, og der svares, at man fra Told
væsenets Side ikke har noget at indvende mod Anlæggelse
af en Havn, da Fiskerne maa have Ret til at lande med de
res Baade, og det menes ikke, at en Havn kunde gøre Mis
brug af denne Ret lettere eller mere skjult. Kammeret ud-
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taler endog det Ønske, at »disse Undersaatter maatte paa
muligste Maade lettes og sikres i deres Næringsvej.«
Nu henvender Rentekammeret sig til Admiralitets- og
Commissariats Collegiet og udbeder sig, saafremt man fra
dettes Side ikke maatte have noget imod Anlæggelse af en
Havn, om »behagelige Understøttelse deri, at en kyndig
Mand af Søe-Etaten maatte beordres til, efter foregaaende
Undersøgning at forfatte Tegning samt Overslag over den
ne Havns Indretning og Bekostning« og indsende den til
Rentekammeret.
Yderligere sender Fiskerne den 21. Jan. 1788 deres aller
underdanigste Ansøgning til Kongen:
»Da vi fattige Fisker haver allerunderdanigst indleve
ret en Ansøgning først i October Maaned 1787 angaaende
en liden Havn eller Beskydt til vores Fiske Baader, hvilke
er gavnlig for heele Søefolket som Fisker fra Kiøbenhavn
og til Isefjorden da de kommer til os som nærmeste eller
bæste Fiskeplads og Fisker men de saavel som vi Lider
stor Skade paa vores Baader da her paa Gilleleje for 4de
til 25 Aar siden var 18 til 20 gode Fiskebaader men nu
paa nærværende Tiid findes kuns 7 da de øvrige ere forme
delst denne Onde Landgang af Søen spolert og istøkkerslagen og mange Folk ere ynkelig kommen af Dage da vi haver
staaet her paa Landet og set vores Naboer og Brødre ere
bievne borte og ey kunde Rædde dem. Samme sørgelige er
faring skeede den 28 September 1787 da 5 Mand fra Tids
vildeleje foer ud med en Baad tillige med os og vilde sætte
Garn men forgiæves der reiste sig en stærk Storm vi var i
nød søgte efter vores læm og kom gudskelov med stor
Bedrøvelse i land men de fra Tidsvildeleje søgte efter Rogeleje men ynkelig kom af Dage, naar her havde været en
liden Beskydt havde det ikke skeedt, vores Fiskeredskaber
bliver borte og istøkkerrevne da vi mangen Gang kunde
bierge dem og seile paa Vandet men kand ey komme ud
for det skrækelige Søebrud, saa vi er og bliver Reent
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underkast og Ruinerede og vi er snart nød til at sige at
Fiskeriet Formindskes, her var omtrent for 24 eller 25
Aar siden tvende Mænd at efter see fra Cameret udsent
om her kunde blive en liden beskyt eller Havn hvilket var
Stagius som Pælebukker og von. dokken som Tømmer
mester som meente det kunde skee beder derfor aller
underdanigst om Naade og om naadig Bønhørelse at dette
store Fiskeleye ikke reent skal undergaae og blive Øde
vor Levetid Den naadige Regierings Underdanigste og ly
digste og allerringeste tiænere.
Paa halvtredisindstyve Mænds Vegne underskrive vi
8te Niels Jensen, Svend Larsen, Lars Svendsen, Bendt
Pedersen, Niels Nielsen, Svend Pedersen, Kristen Niel
sen og Svend Jensen.«
Admiralitet meddeler herefter Rentekammeret, at man
til den forlangte Undersøgelse af en Havns Anlæggelse ved
Gilleleje efter Holmens Chefs Forslag har udnævnt Hol
mens Mester Pælebukker Statius Sørensen til at forfatte
Tegninger og Overslag, og at han kan paatage sig denne
Opgave næste Foraar, saa snart Vejret tillader det.
Hvad der indtil nu er foretaget i Sagen, bliver derefter af
Rentekammeret tjenstligt tilstillet Amtmand Lewetzow
til behagelig Underretning og til Bekendtgørelse for Gillelejefiskerne i Henhold til deres Ansøgning.
Efter at Statius Sørensen af Holmens Chef har faaet Or
dre til at melde sig til det kongelige Rentekammer, rejser
han den 18. Februar 1788 til Gilleleje og faar af Fiskerne
anvist det Sted, hvor de ønsker Havnen, — »nemlig at det
maatte bekomme en Arm paa Nordre Side af Mølleaaen
udfra Land til 7 Fods dybe, hvis Længde vil blive 54 Fav
ne, eller 324 Fod hvor de mener at kunne ligge siker inden
for med deres Fartøjer for Nordlige Vinde.« Han gaar ude
paa Isen, opmaaler Landstrækningen og pejler Dybderne,
som er angivet paa hans Tegning.
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Den foreslaaede Arm ved Mølleaaen.

Da Statius Sørensen finder Grunden paa det anviste
Sted ved Gilleleje temmelig stenet og urent, og Arbejdet
med at ramme Pæle ned vil blive vanskeligt, foreslaar han
at bygge Armen af Stenkister, som han haaber kan staa
for Søgang og Is, naar de bliver forsvarligt forarbejdet.
Disse Kister skulde samles paa Land i fuldfærdig Stand,
saadan at de kunde sættes ud i den bedste Sommertid og
hurtigst muligt fyldes med Sten.

I Stedet for en udførlig Afskrift af Statius Sørensens
Overslag skal her meddeles dets vigtigste Indhold, delvis
med Beholdelse af de gamle Ord og Skrivemaader: Til de
2 Kister, som udgør Hovedet paa 7 Fod Vand, beregnes til
Siderne, Lang- og Tværskillerummene, med Bund og de
opstaaende Huktræer, 271 Stk. pommerske Bjælker fra 20
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Stenkisterne.

cil 24 Alen lange, 12 Tommer i Firkant, a’ 10 Rdl. Stk.,
ialt 2710 Rdl. Til de øvrige 6 Kister 263 Stk. ditto Bjælker,
20 til 21 Alen lange, 12 Tommer i Firkant, a’ 9% Rdl. Stk.,
ialt 2498 Ddl. 48 Mk. For Arbejde og Materialer til Bom
me Planker og Brædder m. m. til Stellage 300 Rdl., bliver
for Tømmeret 5508 Rd. 48 Sk. Endvidere tænkes anvendt
4 Rækker Pæle, ialt 160 Stk. fra 6 til 12 Fod lange, 8 a’ 9
Tommer tykke af Bøge Træer, som kan faas i den liden
Skov der tæt ved Stedet, som tilhører Kongen, til Nedramning, inden Stenene bliver lagt langs med den nordre
Side af Kisterne, efter at de ere satte for at hindre Stene
nes Udruldning. Til 3115 Stk. Skruer og forskellige Bolte af
lVt Tomme Jern med Plader og Splitter ialt 1398% Lis
pund a’ Lsp. 6 til 8 Mk., bliver 1551 Rd. 84 Sk. Forskellige
Sorter Spiger og Søm til adskilligt Arbejde 50 Rd. bliver
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for Jernet 1601 Rd. 84 Sk. Tømmer Arbejdsløn for alle Ki
sterne at hugge og forfærdige paa Land, igen at adskille og
udføre samt samle og bolte 1000 Rd. Arbejdsløn med Pæleramningen iblandt Stenene 500 Rd. Hvilket giver en
samlet Bekostning paa 8610 Rd. 36 Sk. Derudover kommer
293 Kubikfavne Stene til Fyldning i bemeldte Kister samt
langs med den nordre Side som en Tallye for Søernes Anslag
og Beskyttelse mod Kisternes Underminering, hvilke Ste
ne kan faas i Nærheden langs Strandkanten, men hvis Be
kostning ikke kan angives; dog mener Fiskerne, de kan
levere dem for det samme som dem til Cronborg leveret;
men den Pris kender Statius Sørensen ikke. Saafremt Ar
bejdet bliver foretaget, ønsker Fiskerne, naar det er fær
digt, at der maatte blive opgravet en Kanal ude fra 7 Fod
Vand og ind efter af 30 Alens Bredde langs Armen og den
punkterede Linie, som er vist paa Tegningen, som Fisker
ne mener, Mølleaaen selv vil holde ren; men herom skriver
Statius Sørensen, at »Ost sydostlig Vinde med stormende
Vejer formodentlig igien vil fylde det, som blev graved,
og mine Tanker er, at Mølle Aaens Forsse, er aldt for Svag
at kunde holde den Reen, da Canalen vilde blive 3 gange
Breedere end Mølle Aaen selv.«
Herefter indleverer Statius Sørensen underdanigst sine
Tegninger og Overslag til de høje Herrers Bedømmelse.
Rentekammeret sender Overslaget til Amtmand Lewetzow
og udbeder sig tjenstligt hans Betænkning over, om han
maatte have noget at »erindre enten i henseende til det
opgivne Stæd, hvor Havnen skulde anlægges, eller Be
kostningerne paa Havnen i sig selv, m. m. tillige Efterret
ning om Prisen paa de i Overslaget nævnte 293 Kubik
favne Steene. «
Regimentskriver Badstuber faar nu dette forelagt til
Udtalelse af Amtmanden, og efter en Undersøgelse af Sa
gen kommer Svaret til at lyde, at »jeg i henseende til det
opgivne Stæd hvor Havnen skulde anlægges aldeeles intet
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haver at erindre, men anseer samme for det bequemmeste
dertil.« Og angaaende Udgifterne til Havnen »da har ieg
som aldeles ukyndig i dette Arbeide, derom raadført mig
med Kammer Herre og Ingenieur Major von Gottberik i
Helsingøer, som formeener, at Prisen paa Tømmeret no
genledes billigerer anført, men at paa Jernet kunde afgaae
2 Sk. pr. Lispund af de store Bolte og 1 Sk. pr. Lispund af
de mindre ditto samt at Mesteren der har forfattet Oversla
get i henseende til Arbeidslønnen kunde opgive, i hvor
mange Dage med hvor mange Svende daglig, hand formeentes at fuldfærdige dette, og hvad han saavel for sig
selv som for enhver Svend daglig maatte forlange udi Arbeidsløn, paa det der kunde holdes Bog med samme under
Arbeidet. I henseende til de anmeldte behøvende 293 Cu
bic favne Steene, da havde hand ved Cronborg Fæstningsarbeide accorderet med Fiskerne om en Baade Pris og
betalt dennem 9 Mk. 4 Sk. pr. Baad, men da der for største
Deelens maatte hentes Steene 1 Miil og længere derfra, og
derimod ved Gilleleje skal haves Steene i Nærheden, saa
kunde de vel der haves for
deel ia vel og een stoer Deel
af de nærmest liggende for % deel ringere; Endelig maae ieg
og underdanigst indberette, at Træerne Fældning til de an
førte 160 Stk. Pæle ligesom de til Cronborg Fæstning leveeredes, omtrent vil koste pr. Stk. 6 Sk. er 10 Rd., og
Transporten naar de kand hugges paa det anmeldte Stæd
a’ stk. 8 Sk. er 13 Rd. 2 Sk.
Esserom den 10de Juni 1788.
Badstuber.«
Med Hensyn til Fragten af Stenene udbeder Amtmanden
sig nærmere Underretning, og i en Skrivelse herom svarer
Regimentskriveren, at han har »haft Fiskerne fra Gille
leje Fremkaldet og af dennem i henseende til Fragten for
de 293 Cubic favne Steenes Anskaffelse som kan behøves
til en Havns Anlæg ved Gilleleje modtaget deres Erklæ-
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ring saaledes, — at endskiønt der i Nærværelsen af Gille
leje var Steene nok at faae, saa dog i Betragtning af de
Bekostninger de maatte anvende for at forstærke deres
Baade, samt Tængers og andre Materialers anskaffelse til
at optage Stenene med, saa og da de fleste af deres Baade
ei kunde indtage meere end *4 Cubic favn Steen paa Gan
gen, saa kunde de ikke paatage sig at levere førbemeldte
Antal Steene ringere end -1 Rd -8 Sk for hver Cubic favn.«
Amtmanden sender saa Regimentskriver Badstubers
Indberetning om Sagen til Rentekammeret som den af
Kammeret ønskede Betænkning og udtaler til Slut, »dette
er, saaledes alt hvad ieg ifølge ovenmeldte det Kongelige
Rentekammers høystærede Skrivelse har kunnet meddele
til behagelig Efterretning.«
I en Skrivelse dat. 16. August 1788 meddeler Rentekam
meret det for Fiskerne triste Budskab, at deres Ansøgning
er afslaaet. Til Underretning for Amtmanden hedder det,
»hvor gierne Kammeret end ønsker saavidt muligt at lette
Gilleleje Fiskerne i deres Næringsvej ved Anlæggelse af
den af dem ansøgte Havn, saa seer det sig dog ikke i Stand
til at udvirke den betydelige Sum, som efter det af Hol
mens Tømmer- og Pælebukkemester Statius Sørensen for
fattet Overslag med tilhørende Tegninger, dertil udforderes, kunde førnævnte Fiskere derimod udfinde, og op
give en mindre bekostelig Maade, paa hvilken saadan Ind
retning kunde skee, at deres Baade i Stormvejr kunde
sættes i Sikkerhed, er Kammeret villig til saameget mueligt ved forestilling til Hans Mayestæt Kongen, at medstytte dette anlæg, hvilket Deres Excellence vil behage at
tilkiendegive Gilleleje Fiskere til Svar paa den fra dem
kommende Ansøgning.«
Nogen Anbefaling ud over de tjenstlige Udtalelser har
Forslaget heller ikke været Genstand for, hverken af von
Gottberik eller Amtmanden.
Fire Aar senere tager Fiskerne Sagen op paa ny, idet de
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gør Rentekammeret opmærksom paa de store Tab, de har
lidt ved Savnet af en Havn. De skriver herom: »Da vores
Fiskerleje ved Gilleleje i Aar har tabt en 4 til 500 Rd. fordi
vi i Storm og Uvejr ikke har kundet faae vore Baade ud
satte fra Landgangen, eller vore Garn reddet alt af Man
gel paa et Beskyts: Saa vækker vor Nød os til at gribe til
det eneste muelige Middel, som er det høy Kongelige Rente
kammers under 16 August 1788 naadigst til os udstedte
Tilbud, at naar vi kunde udfinde en og paa mindre beko
stelig Maade paa hvilken saadan Indretning kunde skee,
hvorved vores Baade i Stormvejr kunde sættes i Sikker
hed, vilde førbemelde Kammer saameget muligt ved Fore
stilling til Hans Majestæt Kongen medstøtte dette Anlæg.
— Naadigst Herrer! vi behøver ikke at forestille hvor far
lig vor Landgang er, da vi selv haver været sørgende vid
ner paa Roggele je til den Livsfare vi ved hvor hiemkomst,
ere udsatte for, naar Vejret har forandret sig. Vi fordriste
os til at paastaa, at Gilleleje er omkring heele Siælland
det fiskerigeste leje, vi afleverer baade den største mæng
de Garnfisk og Sild, det er derfor ikke aldeles Regierin
gens Omhue uværdig, og vores Tab i aar og flere aar siden
1788 viiser, at end ikke en stor Summa var formeget at udre
de, for at spare dette for Landet tabte Renter, og vores Liv;
men vi har tøvet til nu, fordi vi har troet, at Søeborg Søe
vilde blive udgravet, hvorved den af Pælebukkermester
Statius stort beregnet Omkostning paa Bakkens Udgrav
ning ude for Gilleleje Mølle og opret med Bolværk vilde
ikke blive at beregne til Omkostning paa vor nødvendige
Beskyts, men paa Søens Udgravning. Men vi torde nu for
vort eget Liv og vort Velfærdt ikke længere tie, men underdanigst Bønfaldende forestillen Det høykongelige Ren
tekammer, at den ommeldte Udgravning af Landbakken og
Bolværket derfor aldeles ikke interesserer os saa meget,
allene det vi fra Landgangen af maatte faae et Beskyts
paa en 40 Favne, sat af Steene og Bøgepæle mod Nord- og
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især Nordvest-Vind: Saa formener vi, at vores Baade der
skulde ligge sikre, og vi derfra altid skulde kunde gaae til
Søes. En Sag der ikke allene er os vigtig, men lige saameget for et Skib, som giver Nødskud efter vor Hjælp. Disse
Bøgepæle fordriste vi os til at troe, kunde ikke bædre an
vendes til Landets Gavn, og da alle behøvende Steene fin
des fra Gilbierg af til Nakkehoved ved Strandbredden paa
begge Sider, hvor Beskytset skulde indrettes, saae troer vi,
at en saadan Indretning kunde skee for mindre end det
halve af det, som forhen er beregnet, da vi underdanigst
erbyde os for billigst Betaling, i Betragtning af den Skade
vores Baade lider, at være behjælpelig med de Steene som
behøves at optages med en Tang, naar det nødvendige Fi
skeri til vor daglige Ophold ikke hindre os. Vi forventer
derfor, underdanigst at have opgivet en meget Lempelig
Maade at redde os paa og være de nødlidende Skibe, som
gaar os forbi, og fordre Lotsee, til hastig undsætning, hvor
for vi og haaber en naadigst Bønhørelse.
Gilleleje den 23 Juli 1792.
Paa samtlige Gilleleje Beboeres Vegne underdanigst af
os 4de Mand. Svend Pedersen, Niels Nielsen, Niels Ander
sen, Bent Pedersen.«
Rentekammeret lader Fiskernes Ansøgning gaa videre
til Amtmand Lewetzow og underretter ham om, at den er
indsendt i Anledning af Kammerets Skrivelse af 16 Au
gust 1788, hvorefter man udbeder sig hans »behageligst
Betænkning samt Overslag om Bekostningerne paa den
foreslagen Indretning, og om Anlægget saaledes som det
er foreslaaet, formeenes at kunne staae imod Sø- og lis
gang.«
Amtmanden beordrer herefter Regimentskriver Bad
stuber til at indgive en Erklæring om dette; men da hver
ken han eller Fiskerne forstaar at give Overslag paa et saadant Havneanlæg, hedder det, at Fiskerne har henvendt
sig til en Mand ved Navn Peder Buck, som tidligere har
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været Borger i Helsingør og nu opholder sig i Horneby;
han har arbejdet ved Pælebukkeriet, og man har derfor
anmodet ham om at give et Overslag.
Han skriver i det Forslag, han sender til Rentekamme
ret: »Da jeg meget ofte haver seet med Gysen og forskræk
kelse Fiskerne ilandkommen til Gilleleje paa de Stormende
og Brusende Bølger, og ved tillige deres Landings Beskaf
fenhed med Strømmens haarde Forsse, samt min Conduite
til samme Beskyts Anlæggelse paa aller billigste og bedste
maade, da har Fiskerne der stædse anmodet mig om at
tage derned og giøre Opmaaling, samt at foresee og over
læge den Bedste og Bequemmeste Sted til saadan Be
skyts anlæggelse, i Betragtning af saa stor kongelig Naade
til saadan Anlæggelse til at ophiælpe fiskeriet og i Stand
sætte samme, samt at rædde og bierge mange Menneskers
Liv og Reedskab tog ieg derned, udsaa det Sted som var

Peder Bucks Havneforslag.
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allerbedst Bequemmeste til og giorde Opmaaling til samme
Bolværkers Længde og sammes Bekostning, Naar hans
kongelige Mayestæt vil af høy kongelig naade lade opskære
800 Bøgepæle a’ st 10-12- a’ 14 Tommer Quadrat 7 allens
Længde, og Lade samme endføre til Gilleleje, tillige med
Faskiner, som kunde tages af samme Top, hvilket ikke saa
nøye kunde Bestemmes, da kunde medgaa idet ringeste til
Tømmer Arbejdet, Jern og Steen, Pommersk Tømmer,
Pælebukningen og Steellage 6000 Rdl. til Beskyttelsens i
Standsættelse, hvilket ieg tilbyder mig underdanigst at i
Standsætte og Fuldfærdige efter det høye kongelige Collegie Accord, og skulde det høye og naadige Collegium fin
de for godt, selv at lade Bekostningen Bestyre Beede ieg
underdanigst, at ieg maatte dertil antagnes at have opsyn
med Arbeidet, og den nytte som derved Fiskerne kunde
være tiænt med, da ieg forsikrer det høye kongelige Col
legium som en Redelig Undersaat at tage min underdanig
ste Pligt og Skyldighed i agt som en troe ærekiær og ret
skaffen Tiæner.
Hornebye den 12 November 1792 underdanigst af
Peder Buck.«
Sit Havneforslag beskriver han saaledes: Det »Tager sin
Begyndelse fra Strandbredden ved Flodmaalet i vest syd
vest med Pæl Bukningen gaar ud i ost nordost, den Liden
Arm gaar i sydost 20 Favne fra Landet bliver en ovning
paa 6 All., hvor Bund Strømmen kan have frit Løb igiennem for at holde det indelukkede reent, saa Begyndes igien
og gaar ud 25 Favne saa ialt den ene Arm er 45 Favne,
den Liden Arm som gaar i sydost er for smult og stille Vand
inden for, og sammes Længde bliver 6 a’ 8 Favne. Armene
bliver 7 Alen Bredde og opfyldes med Faskiner og Stene,
Pælene bliver sammen bundet langs med pommersk Spære og Jernbolter inden og uden og gaar igennem Pælene
oven over belægges med Planker, Tiidens Længde dertil
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kan ikke Bestemmes, da det kommer til Veirligets godhed
og Beskaffenhed.«
Regimentskriver Badstuber sender Overslaget til Amt
manden og udtaler om Sagen: »men lige saalidt som ieg er
i Stand til at dømme om saadan en Havn efter den paa
Overslaget anførte Tegning, kan være tilstrækkelig og stærk
nok til at staae imod den der værende overmaadige stærke
Søe og Isgang, saalidt kan jeg og bekræfte Overslagets
Rigtighed. — Dette kan jeg allerunderdanigst bevidne, at
der ved Gilleleje er det allerbeqvemmeste Sted til een
Havns Anlæg, som i paakommende haardt Vejr vilde være
høyst nyttig til at conservere mange Menneskers Liv, Baa
de og Fiske Redskaber saavel fra dette som omliggende
Fiskelejer, men forinden der paa Supplikanternes Ansøg
ning vorder reflekteret, troer jeg underdanigst det er bedst,
om det Kongelige Rentekammer ved Admiralitets Colle
gium naadigst vilde udvirke een Indsigtsfuld Mand ud
nævnt til at forfatte et mere bestemt Overslag derpaa.
Esserom den 12te November 1792.
Badstuber.«
Amtmanden sender saa Overslaget til Rentekammeret
og skriver i sin medfølgende Betænkning: »da denne Ind
retning er uden for mit Fag, og ieg desaarsag ikke har for
nøden Kuundskab til at kunne bedømme, hvorvidt en Havn
efter den ovenmeldte Tegning kunde være bestandig eller
medføre den Nytte som derved attraaes saa maa ieg tjenst
lig indstille, om det maatte Behage det højtærede Kgl.
Rentekammer, ved det Kgl. Admiralitets Collegium at ud
virke, at en Indsigtsfuld Mand, maatte udnævnes til nær
mere at undersøge hvor vidt den ommeldte Tegning og
Overslag kunde være passende med de locale Omstændig
heder, paa det Stæd hvor Havnen skulde indrettes, som
og i andet Fald, derover at forfatte et mere bestemt Over
slag, da det ommeldte forekommer mig at være forhøyt an-
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ført. —« Til Slut udtaler han: »det var meget at ønske, at
Supplikanternes Begiæring maate om muligt blive op
fyldt.«
Rentekammeret fulgte dog ikke Amtmandens Indstil
ling, og Fiskernes Haab om lettere Kaar og bedre Udbytte
af deres Erhverv er bristet for lange Tider. Men i en Ind
beretning om Fiskeriet, som Commerce Collegiet lader fo
retage i 1802 (Bilag til Produktions og Fiskerifagets Jour
nal Aar 1802 no. 470) gør Fiskerne igen opmærksom paa
Nødvendigheden af en Havn, idet Strandfoged Niels An
dersen paa samtlige Gillelejefiskeres Vegne beder om,
»det maatte blive os til at faa hielp til et Brokar ved vorres
Landgang da det er os et stort tab i vort Fiskerie.«
Først i 1820 fik Fiskerne Hjælp til at anlægge den Bro,
som blev Begyndelsen til den nuværende Havn. Ved den
Lejlighed blev Sagerne gennemgaaet igen; men det bevil
gede Beløb paa 1500 Rdl. var kun en ringe Del af det, der
tidligere havde været foreslaaet. Og desværre fik Fiskerne
ikke megen Nytte af Broen, da den temmelig snart sandede
fuldstændig til. Det bliver der maaske Mulighed for at
fortælle om en anden Gang.
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Otto Hildinge

Fiskeriet på Aalsgaard i slutningen
af forrige århundrede
I. Fiskeredskaber og deres fremstilling
I ældre tid fremstillede fiskerne næsten alle deres redskaber
selv; men henimod århundredskiftet vandt de fabriksfremstillede
redskaber mere og mere indpas, og nutildags kan jo næsten ethvert
redskab købes færdigt.
Kroge. De almindelige torske- og ålekroge var ordnet i sæt på
100 kroge, der 9ad på en split udskåret af træ. Selve krogene købte
man; men udrettede kroge bøjedes igen med et hjemmelavet red
skab, der mærkeligt nok hed en »krogretter«.
Liner og kensere lavede man i ældre tid selv af hør. Rensere
vedblev man at lave, selv efter at man var begyndt at købe liner.
De lavedes således:
Om et par tappe, der sad på et 2 alen langt bræt (herretræ),
viklede man en tynd hørtråd. Efter at have viklet mange omgange
blev trådene skåret over ved den ene tap. Trådene blev så taget
af herretræet og een efter een knyttet sammen. Den ene ende af
den sammenknyttede tråd hængtes op på en tap i loftsbjælken. I
den anden ende hængte man en »kenseten«. Denne bestod af en
20 cm lang stok med en krog i den ene ende og med bly i den an
den ende. Stokken var stukket i en 10 cm bred skive af træ.
Tenen blev sat i gang med hænderne og snoede trådene sammen.
Derefter tog man snoren af krogen, lagde den dobbelt og satte tenen
i rotation den modsatte vej. Så var kenseren færdig.
Samme metode brugtes ved fremstillingen af stenbånd til gar
nene.
Liner slog man også selv med et særligt apparat. Det bestod af en
træramme, hvori der sad 4 trisser, hvis akser i den ene side gik
igennem rammen. Rundt om alle 4 trisser løb en sammensplejset
snor. Man fæstede nu 4 tråde til de 4 akser, og ved at trække i
snoren slog man de 4 tråde sammen til en line.
Trådene blev holdt på plads af store sten kaldet »kuller«, hvor-
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fra der førte liner op til »støderne«, der som mærke havde et flag
eller en riskost.
Foruden de almindelige kroge til torsk, ål og fladfisk brugte man
»f lydekroge«. Til hornfisk brugtes flydekroge, hvor linen lå i hav
overfladen holdt oppe af et par kork- eller barkstykker mellem
hver kenser. Hver kenser blev holdt nede af en lille sten.
En anden slags flydekroge brugtes mest til torsk. Her blev linen
holdt nede på bunden af en sten for hver 15. krog, og kenserne
blev holdt oppe af »flær«, d. v. s. kork- eller barkstykker, hvor
under krogene sad.
På torskekrogene sattes undertiden en særlig helleflynderkrog.
Den var 6-7 tommer lang og blev fastgjort midt i hver »hunner«,
d. v. ,s. en line med 100 kroge. Man havde altså kun een helleflyn
derkrog for hver 100 torskekroge. Som agn brugtes en halv torsk.
Krogene agnedes mest med sandorm, der stampedes på lavt vand
ligesom nu, eller man brugte jordorm. De sidste kaldtes »mede
mark« og var gode til ål og rødspætter. Desuden brugtes småsild
og torbis, der fangedes med et lille net. Undertiden anvendtes dam
muslinger fra omegnens damme og endelig konksnegle. De sidste
fangedes i særlige ruser, kaldet »bennes-kuer«. De var cylindriske,
2 fod lange og 1 fod brede; i hver ende var der en tragt, kaldet en
»strut«, og midt i rusen hængte man som lokkemad en fisk. Kuerne
blev bundet af røn over en skive med skrå indboringer, der passe
de til struttens form. Fisker Laurids Riff (f. d. 15. sept. 1857) var
særlig dygtig at binde, og mange af de kuer, der har været brugt
langs kysten, er lavet af ham.
Man lagde 10-12 kuer ud bundet til en line med et par favne
mellem hver. De blev holdt på plads af »krabber«, en slags træ
ankre, hvor vægten var en stor sten. De brugtes kun til benneskuerne.
At ordne krogene på truget kaldtes at »lægge kroge«, at sætte
dem i søen kaldtes at »kaste kroge«, og at tage dem op igen kaldtes
at »dra« (drage).
Garn og næringer. I ældre tider spandt man selv hørtråden
til nettene, bandt dem og monterede dem selv.
Af garn brugtes tunge-, makrel-, rødspætte-, torske- og silde
garn, kaldet »nærner«, samt meget finmaskede garn til fangst af
agnfisk.
Garnene blev bundet over tynde aflange træstykker, kaldet
»bord«; de havde tykkelser, der svarede til de forskellige maske
vidder. De svære garn, der kantede nettet, kaldtes hos garn »tælner«. hos næringer »simer«, og selve nettet kaldtes »bosmen«.
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Redskab til fremstilling af svare liner. Aalsgaard.

Foto : Uldum.

Herretra og kense-ien ; bar tilbort Lavrids Riff. Aalsgaard.
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Foto: Uldum.

Bennes-kue, lavet af Lavrids Riff ; t. h. skriver, hvorover strutten

(tragten) blev flettet. Aalsgaard.

Foto: Uldum.

Fiskekue (med trug, som lå over fiskene og brugtes til at

rense dem på). Aalsgaard.
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Der er bundet mange fine garn på Aalsgaard. Et hjemmespundet
og hjemmebundet sildegarn, lavet af fru fisker Marie Engelbrecht,
har været på en fiskeriudstilling i Berlin 1882.
At ordne et garn på truget kaldtes at »stene« det, så blev det
»sat«, senere »draget«, og efter hjemkomsten »tælnede« man det,
d. v. s. tog sten og fisk af.
Næringer blev først »lønnede«, derefter »sat« og senere »draet«.
At tage sten og sild af kaldtes at »lønne op«, og at gå en næring
efter kaldtes at »bosme« den eller at »klare bosmen op«.
Garn blev holdt på plads af kuller og afmærket af 9tøder. Var
der drivis at frygte, brugte man i stedet for støder et »hold«:
to rundstokke, som stod i en stump vinkel og med en vægt for
neden. Den kunne isen ikke tage.
Åleruser lavede man tidligere selv, men i tiden omkring fir
serne, som navnlig skildres i denne artikel, købte man i reglen
nettet og monterede det selv. Ruserne var ikke særlig store, den
største af de tre ringe var omkring 1 meter i diameter. Rusen hav
de en lang arm kaldet »raden« og een eller to små arme, som hed
»kalv«. Bagtil var fastbundet en flettet ruse kaldet en »samlekue«.
De sidste købte man i reglen på Sydkysten (Snekkersten).
Til fangst af makrel fra sejlbåd brugte man en »dørg«. Denne
var et bådformet stykke bly, som sad fast i en lang line; i den an
den ende sad en ståltråd eller en pind med en krog agnet med en
rød klud.
Pilke støbte man selv af bly eller hvidtmetal. På grund af den
stærke strøm havde man altid et tungt blylod på linen en favn
over pilken.
Til fangst af flyndere brugte man undertiden et redskab, der be
stod af en ståltråd, i hvis midte linen var fastgjort. I ståltrådens
ender sad to kensere med kroge og blyloder. Redskabet bevæge
des i vandet som en pilk.
Af ålelystre brugtes kun piglystre, da de bedst kunne tåle den
stenede bund. Lystrene til fladfisk var meget svære, da man i reg
len kun stangede de store fladfisk som pighvar og helleflyndere.
Til at skærpe knive og andre redskaber med brugte man nogle
smalle slibesten, der kaldtes »bøjesten«, d. v. s. bøgesten, da man
mente, de var lavet af forstenet bøgetræ. Samme slags slibesten
bruges stadig på Færøerne.

II. Fiskeriet året rundt
For kvasefiskerne deltes året i to afsnit, kvasefiskeriet ved An
holt og det hjemlige sildefiske. For de andre fiskere var fiskeriet
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mere forskelligartet. I det følgende omtales dette året rundt, idet det
dog bemærkes, at man også fiskede efter fiskearter udenfor disses
sæson.
I marts begyndte fiskeriet efter stenbidere. De fangedes i rød
spættegarn, som sattes på stenbunden ved Hornbækskoven. Dette
fiskeri betød ikke noget videre.
Fra april til sidst på sommeren fiskedes mest efter fladfisk. På
revlerne stangede man meget store pighvar og slethvar og undertiden
også helleflyndere. Men det egentlige fiskeri efter fladfisk foregik
med garn og til dels med kroge. Man lagde mest an på rødspætter,
der gav den bedste pris; men man fangede også en mængde flyn
dere. De sidste spiste fiskerne for en stor del selv. Mange af dem
blev saltet og tørret og senere røget i en ovn, der stod på stejle
pladsen ved den nuværende kirke.
Om foråret og først på sommeren fiskedes mest ud for Højstrup
og på Lappegrunden på 6 favne. Her var fiskeriet særlig godt i
90’erne, da kunne man i 4 garn få 30-40 snese store rødspætter, der
solgtes for 2 kr. snesen.
Sidst på sommeren og Ud på efteråret fiskedes mest på »Grun
den« på 8 favne. Her lå et sunket skib, der havde været lastet med
sæd, og inden for et område på 500 m var man næsten altid sik
ker på en god fangst. Udemærke for Grunden var Nordskov Mølle
på buskene nord for Odinshøj; som tværmærke brugte man spiret
på Olai kirke, eller man loddede sig til dybden.
Efter storm, når vandet var tykt, satte man ofte ålekroge i
»kledderet«, tangbæltet mellem 1. og 2. revle.
Sidst i juni kom makrellen. Den fangedes med særlige makrel
garn, som man drev med, i reglen udfor Hornbæk. På samme tid
fangede man hornfisk med flydekroge. De fangne fisk sprang un
dertiden højt op i luften, så fiskerne inde fra land kunne se, når
der var fangst, og sejle ud og røgte krogene.
Sildefiskeriet varede fra midten af august til midten af oktober.
Sildebådene var på omkring- 18 fod, altså større end de alminde
lige både og med 3 mands besætning.
De havde løs skvætgang og førte sprydsejl med topsejl, klyver og
fok. Man brugte kun faste næringer, som sattes på »Bredningen«
fra Hornbæk og nordefter på 12-13 favne. For at finde stedet
brugte man som tværmærke Femhøje og Tvillingeege i Gribskov
over eet, og som udemærke Store og Lille Klods (træer ved Helle
bæk) i forhold til Hellebæk fabriksskorsten eller Nordskov Mølle i
forhold til »Grannet« i Hornbækskoven.
Fangsten var i reglen god; 100 ol var et almindeligt udbytte;
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men priserne var små. 20 øre olen var en god pris. Undertiden kneb
det med afsætningen; man sejlede til Helsingborg uden at få
fangsten solgt og måtte ved hjemkomsten sælge sildene til bønder
ne som gødning.
Tømrer Engelbrecht, der som ung hjalp sin far ved fiskeriet,
fortæller, at sælerne fulgte bådene, når de drog næringerne, og tog
de sild, der faldt af. Var der stor fangst, hejste man en rød klud
op i masten; det kaldtes »sjov«. Nede ved landgangsstederne holdt
man udkig med bådene, og når de gamle så de røde klude på ma
stetoppene, sagde de: »De har sjov på, så er bådene fulde af fisk«.
Så kom konerne ned til stranden med store krus med kaffe til
fiskerne og hjalp dem med at lønne op. Til arbejdet med sildene
brugte nogle af fiskerne et stort forklæde af sælskind.
I de tre efterårsmåneder satte man åleruser. Hver fisker havde
4-5 stykker, og de fleste sattes på »græsset« (ålegræsset) ved Jule
bæk. Udbyttet var ofte stort. Samlekuen kunne-være proppet med
ål, og ål på en arms tykkelse var ikke sjældne. Prisen lå omkring
25 øre pundet.
Torsk fiskede man mest om efteråret og om vinteren. Man brugte
både kroge, pilk og garn.
Ved nordenvande fiskede man gerne på »dybet« på omkring 15
favne. Tværmærket var Nordskov Mølle på Buskene, og udemærke
Halbergsbøgen i Sildevadet (sump i Hammer-Mølleskoven) i for
hold til fabriksskorstenen.
Medens krogene agnet med sild eller orm var ude, pilkede man.
På en dag kunne 500 kroge give 5 snese torsk, og een mand kunne
samtidig pilke 15 snese.
En anden fiskeplads var på stenbunden fra Ellekilde Hage og
nordpå.
På Lappegrunden fiskede man navnlig om sommeren med garn
og flydekroge. Her lå som omtalt linen på bunden, og foruden torsk
fik man undertiden fangst på de særlige helleflynderkroge; man
har fanget hellefisk på ti lispund (80 kg.).
Var vinden østlig, tog man gerne til Sverige. Her både stampede
man, fiskede og solgte fisken i Helsingborg. Man fiskede mest ved
»Skræpperne« i den svenske landing i nærheden af Hittarp.
I isvintrene pilkede man torsk fra isen, eller man brugte den om
talte flyndersnøre på »Banken« (3. revle). Man agnede med små
stykker flæsk, og i vintrene 1892 og 97 fangedes en mængde flyn
dere.
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Luftfotografi fra Gilleleje havneområde. x det undersøgte strandareal.

H. C. Terslin: Vegetationen paa et nyt
Strandareal ved Gilleleje
Det areal, som er valgt til Undersøgelsen, ligger op til den
lange Vestmole (bygget 1901) og bestaar af opskyllet Sand
og Grus, hvor der før var en lavvandet Kyst. Det indtager
ca. 5 Tdr. Land. Den nuværende Strandbred ligger paa det
bredeste Sted ca. 200 m uden for den oprindelige; her ses
et Faatal Mælder, og inderst søger Marehalm og Hjelme
Fodfæste. Inden for findes det Omraade, her skal skildres.
Ud mod Strandbredden bestaar det af lave, udtværede
Klitter, og inden for disse findes en lavere Strandmark.
Bunden bestaar langt ned blot af Sand og Grus, saa at Ve
getationen i tørre Somre har yderst slette Kaar; dog er der
paa Strandmarken begyndende Mulddannelse.
Foruden den for Stedet naturlige Flora ses indvandrede
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Planter fra Havnepladsen m. v.; et Afsnit har en Tid endog
været Losseplads.-------Det undersøgte Areal var mindst
paavirket af Kulturen. Jeg inddelte det i Bælter (Anal. 1-7),
nogenlunde parallele indbyrdes og med Kysten; for hver
5. m undersøgtes en Prøveflade paa 0,1 m2, hvorefter til
lige noteredes Arter, som ikke forekom i Prøvefladerne (de
betegnes med en Streg — i Tabel 1). Bælternes indbyrdes
Afstand var i Klitterne faa Meter, paa Strandmarken ind
til 10-12 m. Prøvefladernes Antal var i Anal. 1, 2, 3, 6 og
7 : 50, i Anal 4-5 : 25. I Tabel 1 ses Arternes Forekomst og
Hyppighed (angivet i Frekvensprocent, (F%).
KLITTERNE præges især af Elymus og Psamma; men
en Mængde andre Arter ses ogsaa. — I Maj 1932 iagttoges
en Del, som enten ikke fandtes i Sept, eller i hvert Fald
var sjældne (de var bortvisnet eller gaaet i Hvile p. Gr. af
Tørke), saaledes Air a praecox, Atriplex (glabriuscula?)
Bromus mollis, Cerastium semidecandrum, Valerianella
Locusta (disse 3 i alle Klitanalyser), Geranium molle, Phlenm arenarium, Myosotis micrantha, M. collina, Viola tri
color, Vicia angustifolia, V. lathyroides, Veronica polita
(alle Therofyter), og af fleraarige: Corynephorus canescens, Erigeron acer, Festuca ovina, Gnaphalium arenari
um, Ononis repens, Plantago maritima, P. lanceolata, Polygala vulgare, Rumex Acetosa, R. Acetosella, Armeria
vulgaris, Saxifraga granulata, Thalictrum minus, Viola
canina, Sedum acre og Carduus acanthoides.
Paa STRANDMARKEN har Elymus, Psamma og Festu
ca rubra høj Frekvensprocent (den sidste med Dominans
(F% 92) i een Analyse). Carex arenaria og Taraxacum ses
ogsaa i stort Tal. En enkelt Nanofanerofyt, Rosa rug osa,
danner Smaabuskads; den er forvildet fra Haver. Et Par
Tuer af Astragalus danicus iagttoges i Maj (da et større Omraade blev gennemgaaet); den er set her første Gang i 1931;
dens nærmeste Voksested er if. Professor K. Gram Tisvilde.
Af Arter som iagttoges i Maj skal desuden nævnes: Bro-
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mus mollis, Cerastium semidecandrum, Myosotis micrantha, Ranunculus bulbosus, Vicia angustifolia, Valerianella
Locusta, Veronica polita og Polygala vulgare. Til Gen
gæld saas i Sept, følgende Arter, som ikke iagttoges i Maj :
Hieracium umbellatum, Jasione montana, Medicago lupulina Potentilla argentea, Pimpinella Saxifraga, Rumex
Acetosella og Senecio viscosus.
Jeg har fulgt Arealets Udvikling gennem flere Aar og
kan derfor angive Hyppigheden af de talrigst forekom
mende Arter som følger (idet vi, hvilket ogsaa er Tilfældet
i Tabellerne nedenfor, begynder i yderste Klitrække og
ender i den indre Del af Strandmarken):
August 1936: Agropyrum repens F% 0-10-15 i tre Klit
analyser, 27-20-13-3 i fire Strandmarkanalyser. Psamma F%
24-55-70 (Klitter), 67-47-40-20 (Strandmark). Elymus F%
48-60-52 (Klitter), 63-50-60-43 (Strandmark). Festuca rubraF% 0-20-10 (Klitter), 83-87-93-93 (Strandmark). Phleum
arenarium F% 0-2-25 (Klitter), 30-57-43-63 (Strandmark).
Sedum acre F% 10-33-63-63 (Strandmark). Taraxacum
F% 0-20-30 (Klitter), 40-17-17-17 (Strandmark). Carex
arenaria F% 0-5-10 (Klitter), 30-13-27-20 (Strandmark).
Juni 1939: Agropyrum repens F% 3-9-14-6 (Klitter),
11 (een Strandmarkanalyse). A. junceum F% 14-37-20-6
(Klitter), 20 (Strandmark). Psamma F% 29-34-51 (Klit
ter), 77 (Strandmark). Carex arenaria i Nedgang: F% 3-69-14 (Klitter), 14 (Strandmark). Elymus F% 34-43-49-37
(Klitter), 34 (Strandmark). Festuca rubra i Nedgang: F%
9-6-14-31 (Klitter), 31 (Strandmark). Phleum arenarium
F% 0-6-14-51 (Klitter), 54 (Strandmark). Sedum acre uden
Frekvensprocent. Taraxacum F% 0-6-9-23 (Klitter), 23
(Strandmark).
I 1932 var Artstætheden (se Tab. 1) ringe i Klitterne
(der er plantetomme Rum, fordi Badegæsterne ødelægger
Vegetationen ved at lave »Gryder«); i Strandmarken var
Artstætheden indtil 4,50.
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I 1936 var Artstæthedstallene følgende: 0,80-2,00-2,40 (i
Klitterne), 4,51-4,53-5,54-5,32 (i Strandmarken), altsaa no
get højere
I 1939 var Artstæthedstallene: 0,98-1,59-2,00-2,57 (i Klit
analyserne), 3,19 (i en Strandmarkanalyse).
Livsformspektrene (Tab. 2) viser, at Hemikryptofyterne
er i Flertal, mellem 11 og 32 i Analyserne, ialt 47, mens
der er ialt 7 Geofyter og 4 Chamaefyter. Hemikryptofytprocenter er yderst i Klitten 73,3 og indefter i Arealet mel
lem ca. 59 og 68 %.
Af de mange Arter, der findes i Bælterne, træffes ikke
engang Halvdelen i Prøvefladerne.
Efter at have set Floraens Sammensætning og Vekslen
i Bælterne samt Vegetationens Kvalitet o: de enkelte Ar
ters Hyppighed, vender vi os til Tabel 3. Vi ser her Geofyterne indtage den overvejende Del af Vegetationen i den
yderste Klitrand; i 1936 er denne Livsform endog den ene
ste, hvis Arter overhovedet forekommer i Prøvefladerne,
saa at denne Analyse karakteriserer Vegetationen som et
praktisk talt rent Geofytsamfund.------- Og selv om He
mikryptofyterne er ret rigeligt repræsenteret (deltager
væsentlig) i Vegetationen i de indre Klitbælter, udgør dog
stadig Geofyterne Hovedmassen. Men inderst i Klitterne
og paa Strandmarken maa denne Livsform afgive Plads
til de andre. Bemærkelsesværdig er den ret høje Therofytprocent i 1936 (og i et Par Analyser i 1939); Grunden her
til maa skyldes det fugtigere Vejr. Mærkeligt nok svigter
Chamaefyterne i 1939, idet de optræder saa sparsomt, at
de ikke engang forekommer i Prøvefladerne.
Alt i alt iagttager man, at Arealet er bedst egnet for
Planter med rigt forgrenet Rodnet (som Ely mus), eller
med Pælerod (f. eks. Taraxacum).
Vegetationen paa det undersøgte Omraade er ikke sta
biliseret; dette fremgaar bl. a. af den store Forskel, som
Frekvenstallene for de mere betydende Arter opviser fra
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de forskellige Aar. Aarsagen til dette Forhold maa natur
ligvis først og fremmest søges i selve Bundens Beskaffen
hed, dens Ustabilitet. Sand og Grus er desuden ogsaa et
næringsfattigt Substrat for Planterne. Man maa tillige i
det foreliggende Tilfælde regne med store Svingninger i
Fugtigheds- og Temperaturforholdene, dels p. Gr. a. Bun
dens Beskaffenhed, dels p. Gr. a. Arealets udsatte Belig
genhed. Artsfattigdommen og den meget spredte Vækst er
en ganske naturlig Følge af disse Forhold.
Hr. Bibliotekar, mag. sc. Johs. Grøntved, Botanisk Museum, bedes
modtage min hjertelige Tak for Gennemgang af Manuskriptet og
for gode Raad under Udarbejdelsen.

Tabellerne, se næste side!
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Tallene for hver Art angiver dennes Frekvens
procent i Analysen; en Streg — viser, at Ar-

Tabel 1

ten °Ptræder saa sparsomt, at den ikke findes i
Prøvefladerne. G, H, Ch, N og Th angiver
Arternes Livsformer.

Floraliste og Formationsstatistik
September 1932
Analyse Nr.
Artstæthed
Artstal i Prøveflader
Samlet Artstal
Armeria vulgaris -|- var. maritima . . .
Aira praecox........................................................
Avena elatior...................................................
Avena pubescens..............................................
Artemisia Absinthium......................• ...
Artemisia campestris.....................................
Artemisia vulgaris..........................................
Achillea Millefolium..........................................
Agrostis stolonifera..........................................
Agrostis tenuis...................................................
Anthyllis Vulneraria.....................................
Agropyrum repens..........................................
Anchusa officinalis..........................................
Anthoxanthum odoratum.................................
Crambe maritima..............................................
Cakile maritima..............................................
Campanula rotundifolia.................................
Carduus acanthoides..........................................
Cirsium vulgare...............................................
Corynephorus canescens.................................
Carex arenaria...................................................
Cynoglossum officinalis.................................
Calamagrostis epigeios.....................................
Dactylis glomerata..........................................
Eryngium maritimum.....................................
Elymus arenarius..............................................
Erigeron acer...................................................
Festuca rubra -f- var. arenaria...................
Festuca Ovina...................................................
Galium Aparine..............................................
Galium verum...................................................
Geranium molle...................................................
Gnaphalium arenarium.................................

Strandmark

Klitter
------- ------

. .
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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H
Th
H
H
Ch
Ch
H
H
H
H
H
G
H
H
H
Th
H
H
H
H
G
H
G
H
H
G
H
H
H
Th
H
Th
H

1
0,56
6
15

3

i 2
1 1,18
1 5
! 17

1

1,38
8
19

4
2,72
12
30

—

6
3,60
20
49
—
—

—
—
-

—
—
4

8
—
2

—
12

—

2
8
16

5
2,88
12
39

!1
—
—

—

7
4,50
29
48
—
—
2
2
—
8
—
4

--

i

8

2

1
11
1
1

2
—

2

—

—
42

14

18
8
—
—

__
—

—

—

—
28

2

—

—

—
—

2

8

24
—

—

—

60

40
—
44

26

6

40

—

2

—
—
26

—
16

40
—
74

—
92

70

—
—

—

—

—

—

—
—
—

Fortsættes næste side.
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—

4
4
—

Tabel 1 fortsat

Honckenya peploides.....................................
Hieracium Pilosella..........................................
Hieracium umbellatum.....................................
Hypochoeris radicata.................................
Jasione montana..........................................
Lotus corniculatus..........................................
Luzula campestris
..........................................
Matricaria inodora var. salina ....
Medicago lupulina var. Wildenowii . .
Ononis repens.................................
Psamma arenaria
.................................
Plantago maritima.....................................
Plantago lanceolate..........................................
Potentilla argentea..........................................
Poa pratensis...................................................
Phleum arenarium..............................................
Pimpinella Saxifraga..........................................
Rumex crispus...................................................
Rumex Acetosella...............................................
Rosa rugosa ........................................................
Sedum Telephium...............................................
Sedum acre........................................................
Senecio viscosus...............................................
Senecio vulgaris..............................................
Trifolium pratense..........................................
Trifolium arvense..............................................
Trifolium repens...............................................
Trifolium campestre..........................................
Tanacetum vulgare..........................................
Tragopogon pratensis.....................................
Tussilago Farfara...............................................
Taraxacum spp......................................................
Thymus Serpyllum..........................................
Thalictrum minus...............................................
Viola tricolor
...................................................
Viola canina........................................................
Vicia Cracca........................................................

Ialt 70 Arter, deraf 33 i Prøvefladerne.
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Tabel 2

Livsformspektre

Klitter

Strandmark

September 1932

Analyse
Nr.

Samlet
Artstal

1
2
3
4

15
17
19
30

5
6
7

39
49
48
70

hele Lokaliteten

Artstal efter Livsform

Livsform pCt.

Ch

H

G

1 Th

11
10
13
19

3
4
5
5

I

1
1
2

1
1
1

2
3
3

24
30
32

5
7
5

j

7

1
!

8
7

1

4

47

7

! 11

N

N

1

Ch

i

H

G

1 Th

73,3
5,9 58,8
68,4
5,3
6,7 ) 63,3

20,0 I 6,7

2,1

5,1
6,1
6,3

61,5
61,2
66,7

12,8 i 17,9
14,3 16,3
10,4 14,6

1,4

5,7

67,1

10,0 1 15,7

2

!

1
1

4
2,6
2,0

23,5 11,8
26,3
16,7 [ 13,3

Tabel 3

Biologiske Formationsspektre

September 1932

Med Tillæg, visende Spektrene fra 1936 og 39
Livsform pCt.

Samlet
Artstal

Artstal i
Prøvefladerne

Frekvens
sum

Ch

H

G

1
2
3
4

15
17
19
30

6
5
8
12

56
118
138
272

1,5

10,7
22,0
31,9
32,4

89,3
78,0
68,1
61,8

4,4

5
6
7

39
49
48

12
20
29

288
360
450

6,7
11,6

37,5 1 54,2
37,8 45,0
48,4 29,8

8,3
10,6
10,2

3 Klitanalyser

15
24
31

3
13
14

80
200
240

4 Strandmarkanalyser

41
36
37
34

23
24
25
23

451
453
554
532

4 Klitanalyser

14
15
17
23

7
11
10
15

98
159
200
257

1 Strandmarkanalyse

21

15

319

Analyse
Nr.

Klitter

Strandmark

August
1936 . . . '

Juni 1939. ’

2,9
8,8
13,7
14,3

1 Th

22,5
22,5

100,0
6,5
71,0
63,3 14,2

35,2
33,8
32,5
37,6

49,4
36,9
31,2
19,9

12,4
20,5
22,6
28,2

1 15,3
1
13,2
21,5
28,8

84,7
81,1
71,5
44,4

5,6
7,0
26,8

27,9 1 48,9

23,2
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Dronning Margretes svenske kongekrone
Dronning Margrete fødtes for 600 år siden — ifølge den
nordsjællandske folketradition på Søborg; men i virkelig
heden kendes hendes fødested ikke. — Vi har tidligere
her beskæftiget os med de sagn, som knytter den store
nordiske dronning til vor egn*) og skal derfor ikke repe
tere dem. Arkivar, mag. art. H. Ellekilde har skrevet en
artikkel om hende, som dog ikke nåede at komme med i
nærværende årgang.
Som bidrag til sagnkredsen om hende tjener afd. fisker
Edvard Petersens beretning til mig: Som 14-årig tjente han
på Børstrupgaard (Gilbjerggaard). Julenat (1860) vågnede
han og karlen ved at se lys udenfor, som hidrørte fra en
tågeagtig skikkelse, der stod foran vinduet med en tændt
lygte i hånden. De mente bagefter, det havde været ham
magtpåliggende, at de fik set ham. Og med eet vendte han
om og gik langsomt over marken til det nærliggende sten
gærde mellem Bjørstrup og Str. Esbønderup. Han standse
de ved en brombærbusk, som i samme nu blussede op,
dog uden at fortæres. Efter at være kommet over den før
ste skræk gik karlen ud med sin bøsse (man brugte at sky
de for folks døre julenat). Han skød, dog ikke i retning af
busken. Men i samme øjeblik svandt lyset og skikkelsen.
Det er almindeligt kendt, at der brænder lys, hvor en
skat er nedgravet, og at den synker 100 alen ned i jor
den, hvis nogen har set det brænde og talt derom, men
at skatten hvert år løfter sig en alen. Edv. Petersen kendte
"■) Årg. 1941, s. 69. 1946, s. 22. 1947, s. 31. Se også A. Uhrskov:
Folkesagn, s. 55. — Om hendes forhold til Esrum kloster se nærv.
årbog 1951, s. 89.
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sagnet om den nedgravede svenske kongekrone, som dron
ning Margrete havde båret, og som hun havde nedgravet
på egnen; og han havde hørt fortælle, at hun bagefter
havde blindet den mand, som havde hjulpet hende, for at
han ikke skulle røbe stedet. — Mange år efter sin jule
oplevelse. — Edv. Petersen var nu 45 år — drømte hans
datter, at den svenske kongekrone lå i et marmorskrin ned
gravet på stedet, hvor Edvard havde set lyset. Og flere på
følgende julenætter gik han derud for at grave skatten
frem, engang havde han endda haft datteren med; men til
trods for, at han sidste gang havde en tilspidset jernstang
med, som han stak ned flere steder, lykkedes det ham ikke
at finde den svenske kongekrone. Men han var overbevist
om, at den var derude og anbefalede mig at søge efter den;
thi, som han sagde: nu kan den ikke være så langt nede
efter de mange års forløb!
H. C. Terslin.
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Aage Jørgensen

En god begyndelse — og en drøm
Det hus, der nu hedder Østmolen, er mit barndomshjem; her
blev jeg født i 1891. Min far fiskede; men da jeg var seks år, flytte
de familien til Munkerup for at overtage mine bedsteforældres lille
landsted; de var blevet for gamle til selv at kunne magte den læn
gere. Efter konfirmationen arbejdede jeg ved forskellige ting, og i
1914 fik jeg arbejde ved Gilleleje Gasværk. Året efter giftede jeg
mig. Vi satte da bo i mit gamle barndomshjem, som mine forældre
stadig ejede. Kårene var ret små. Lønnen på gasværket beløb sig
kun til 20 kr. om ugen — for tolv timers arbejde i døgnet. Det kun
ne vi ikke blive ved at klare os for, især da alle priser steg, efter
hånden som krigen varede ved; men lønnen steg ikke. Jeg beslut
tede da at prøve noget andet. En dag i oktober 1916 kom jeg hjem
og fortalte konen, at nu havde jeg sagt op. — »Hvad vil du så
gøre?« spurgte hun. Det var jeg ikke rigtig klar over; men jeg var
ung og ikke så forfærdelig forknyt; der fandtes altid en udvej; det
skulle også være sært, om jeg ikke fik fat på noget, der kastede
mere af sig end arbejdet på gasværket.
Netop den dag blæste det en kuling af sydost. Som følge deraf
var der meget lavvandet ud for vort hus. Uden at tænke nærmere
over det tog jeg en greb og en krukke og gik ned til stranden og
gravede krukken fuld af de dejligste sandorm. Hvad jeg skulle
bruge dem til stod mig ikke klart; jeg havde ingen kroge. Men så
gik jeg hen til den gamle Anders Andersen (Anders Jyde) ved
hjørnet af Søstræde. Jeg spurgte, om han ikke kunne låne mig
nogle kroge. Han lånte mig da 500 langredte kroge. Derpå gik jeg
hjem og lagde krogene ned, d. v. s. agnede dem med orm og lagde
dem i sand på et trug. Efter at det var gjort, gik jeg til havnen for
at låne en jolle; men det viste sig umuligt; ingen ville betro mig en
jolle i så megen vind. Nå, jeg vendte hjem igen, tog krogtruget på
nakken og gik til Munkerup, hvor min far havde en god jolle. Men
det var umuligt at gøre brug af den; det var blevet så lavvandet,
at den skulle trækkes flere hundrede meter, hvis vi ville have den
i åbent vand. Jeg havde imidlertid sat mig for, at krogene skulle i
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vandet. Ca. 100 meter ude strakte der sig en sandrevle fra Munke
rup børnesanatorium og omtrent til Fyrkroen; den lä helt tør nu,
og indenfor stod der vand til godt og vel knæhøjde. Jeg trak et par
lange søstøvler på, som nåede til skridtet, og vadede krogene ud.
Det var mørk aften, inden jeg kom hjem til Gilleleje igen.
Så skete der det, at om natten faldt vinden mere udefra. Derved
steg vandet og gik over revlen. Men hen under morgen drejede
vinden tilbage på sydost. Da jeg i dagningen kom til Munkerup,
var det endog blevet så lavvandet, at der også var tørt land inden
for revlen. Jeg kunne skimte nogle hvide klatter rundt om på san
det, og da jeg kom ud til krogene, var der en torsk på tre, fire pund
på den første krog. Hjemmefra havde jeg taget en zinkbalje med;
den ville jeg skubbe foran mig i vandet og samle fangsten i den;
men nu måtte jeg pænt lade den stå. Der blev ved at være torsk,
og der var ikke andet for mig at gøre end at lade dem ligge på
sandet, efterhånden som jeg drog krogene. Til sidst samlede jeg
dem i bunke. Der var omkring 200 pund. Jeg gik da op til min far
og spurgte, om jeg måtte låne hans hest og vogn. Han grinede; hvad
skulle jeg med køretøjet? Jeg sagde, at jeg skulle køre min fangst
til Gilleleje. Så grinede han endnu mere: »Ja, der er nok så man
ge.« Men godt, jeg kørte til Gilleleje og solgte torskene til fiske
eksportør Ludvig Petersen for 20 øre pundet. Det blev 40 kr.
Kort fortalt, — jeg kørte hjem, satte hesten i stald, gravede orm
og satte krogene igen. Vinden holdt sig i samme hjørne. Og tre dage
i træk lavede jeg det samme nummer. Lørdag aften kom jeg hjem
til konen og lagde 100 kr. på bordet; hun havde nær fået et tilfæl
de; for hun havde ikke ventet at se mere end 20 kr. ad gangen.
Derefter fiskede jeg i nogle måneder med jollen fra Munkerup,
indtil Thorvald Petersen en dag kom sejlende derhen med sin mo
torbåd og tilbød at tage mig med. Da jeg havde fisket en tid med
ham, købte jeg halvpart i kutteren »Dana«. Men jeg fik aldrig
noget særligt ud af fiskeriet, trods den gode begyndelse. Det varede
ikke længe, før jeg gik i land og begyndte en virksomhed som
brøndgraver. Jeg har i tidens løb gravet over 100 brønde.
Så en lørdag nat i juni 1936 havde jeg en mærkelig drøm. Jeg
drømte, at jeg kom ned til missionshuset. Her stod Carl Bæk med
stor, bredskygget hat. Da jeg nåede hen til ham, så jeg, at der
flagedes på halv stang ved huset vestenfor. Jeg spurgte, hvem der
flagedes for. Han svarede: »Ved du ikke det? Det er jo graver
Svendsen, der er død. Og nu skal du være graver.« Så var den
drøm forbi. Men den stod endnu ganske tydelig for mig, da jeg
vågnede om morgenen, og jeg fortalte min kone om den. Hun
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sagde, det var noget sludder. Søndag formiddag skulle jeg ned til
missionshuset for at hente nogle højskolepiger, som skulle spise til
middag hos os. Den første, jeg så foran missionshuset, var Carl Bæk,
og det næste, jeg så, var flaget på halv stang. Alting gentog sig
som i drømmen, blot med den forskel, at Carl Bæk spurgte, om
det ikke var en plads for mig.
Efter hjemkomsten fortalte jeg min kone, hvad der var sket.
Denne gang sagde hun ikke noget om sludder. Og drømmen be
rørte mig stærkt. Mandag morgen gik jeg på arbejde som sædvan
lig. Da jeg ved fyraften vendte hjemad, mødte jeg min mindste
dreng. Han sagde, der sad en mand hjemme og ventede på mig.
Det viste sig at være H. P. Hansen, kirkeværgen. Han skulle spørge
fra pastor Thorsen, om jeg ikke ville grave grav til graver Svend
sen. Det indvilgede jeg i og besørgede begravelsen. Derefter an
modede præsten mig om at fortsætte som vikar, indtil stillingen
blev besat. Samtidig opfordrede man mig stærkt til at søge plad
sen. Fra den 1. juli samme år blev jeg ansat som graver og klok
ker ved Gilleleje kirke, og det har siden været mit daglige arbejde.
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