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FRA DET GAMLE GILLELEJE
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Garnene skylles i Kanalen.

Fra det gamle Gilleleje
1947
^arbog XV
Redigeret af H.C. Terslin

Gilleleje Museums Forlag
194?

Fiskerne har sat Landgarn (Skrubbegarn) og sælger Fisken i Byen.
Fra. venstre: Julius Petersen, Hans Peter Hansen, Lars Hansen, Mand med hvid Hue ikke fra Byen, Nille Henriksen,
Marie Henriksen, Købmand Laur. Henriksen, Lars Olsen Bjørnsen (c. 1908).

DET ILLEGALE GILLELEJE
VED
C. ASSCHENFELDT FREDERIKSEN
en 9. April 1940 blev trods all en Vækkerrøst for
Danmark og navnlig for den danske Ungdom. De?
forsle nklare Aar med henholdende Politik forvirrede en
Tid mange unge, der med hele Ungdommens Iver og
Sans for rene Linier vilde optage Kampen mod Tyskerne,
men som ikke kunde finde sig selv og den rigtige Form
for Kampen. 1 1943, hvor saa mange afgørende Begiven
heder fandt Sted, blev det illegale Arbejde rigtig sat i
System, og Ungdommen fik rig Lejlighed til at gøre en
Indsats for Danmarks Sag, og var dermed i høj Grad med
til at give den frie Verden et rigtigt Billede af det lille
kæmpende Danmark. Side om Side med Ungdommen
stod Danmarks modne Mænd og Kvinder, saaledes at
man med fuld Ret kan sige, at i de Aar blev et Land
svejset sammen og et Folk fandt nye Værdier i Sam
menholdet og Kampen, paa tværs af alle Partiskel og
andre s/killende Synspunkter. Ordet „illegal“ fik ny Be
tydning, ja, blev i Virkeligheden Betegnelsen for det le
gale, kæmpende Danmark.
Der skulde i denne og kommende Artikler meddeles
lidt om det illegale Gilleleje, men naar .man skal i Gang
med Opgaven, melder en Vanskelighed sig i Form af
Spørgsmaalet : Var ikke alle Gillelejere — paa enkelte
Undtagelser nær — i Virkeligheden paa en eller anden
Maade med i eller Medvider om illegalt Arbejde? Det
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kan derfor kun blive Glimt fra det illegale Gilleleje, der
her kan fremdrages.
Som Eksempel paa den nøgterne Indstilling og den
naturlige Beskedenhed, der præger de unge, der stod i
forreste Række i Kampen, skal jeg citere et Brudstykke
af et Brev fra en af dem, der har fortalt om Oplevelser
fra den Tid. Han skriver bl. a.: „Navne har jeg helt undgaaet, undtagen til sdds-t, da jeg synes, at det er uretfær
digt at nævne enkelte, først fordi det vil være umuligt
at faa alle med, og for det andet vil det være uretfær
digt over for alle dem, der hjalp, uden nogen vidste det,
og over for dem, der ikke, trods Viljen til det, fik Lej
lighed til at deltage aktivt.“
Saadan taler Mænd, der handlede til Gavn for Landet,
og aabenbarer derved, at de er i Besiddelse af den
værdifulde Egenskab, at de kan sætte Sagen fremfor
Personen. Alligevel vil der i denne Artikel blive nævnt
Navne; det kan faktisk ikke undgaas, det er da ogsaa
min Agt før eller senere at faa samlet Navnene paa i
hvert Fald de mest aktive i Kampen. Men den store
„navnløse“ Befolkning bliver alligevel den nødvendige
Baggrund for de faa navngivnes Arbejde. Med Frem
sættelsen af dette Synspunkt tør jeg vel gaa ud fra, at
ingen vil føle sig forurettet, men tværtimod være stolte
over, at vi ogsaa her i Gilleleje kunde yde en Indsats i
Kampen for Danmarks Frihed og Selvstændighed.
Løjtnant Poul Larsen, Søn af Snedkermester Chr. Lar
sen, Hovedgaden, Gilleleje, og Købmand Chr. Christen
sen, Søn af Togfører Christensen, Gilleleje, er uden Tvivl
et Par af de allerførste aktive Modstandsfolk i Gilleleje,
og deres Beretninger vil i det væsentligste sammen med
Vandværksbestyrer Stefan Frederiksens Oplevelser danne
Grundlaget for det følgende i denne Artikel.
De illegale Blade var det første Udtryk for mere aktiv
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Et Udsnit af de illegale Blade, der uddeltes fra Grilleleje.

Modstand mod Besættelsesmagten, og Arbejdet med at
faa disse Blade hertil og uddelt blev bl. a. gjort af Poul
Larsen, der meget beskedent fortæller saadan om
denne meget risikable Opgave: „Indtil Midten af 1943
var det kun tilfældigt, naar disse Blade fandt Vej til
Gilleleje, men derefter kom der en Forbindelse i Stand
med „Frit Danmark„s Gruppe i Hornbæk, og fra da af
kom der System i Udsendelsen. 1 de første Maaneder
blev Bladene hentet i Hornbæk paa Cykel, men da den
ne Transportmaade var lidt vel risikabel, var det et stort
Fremskridt, da senere hen det hele blev sendt med Po
sten. Dette kunde lade sig gøre, grundet paa Postvæse
nets store Dygtighed i at lukke Øjnene — og Munden —,
naar det var nødvendigt. Udbringningen af Bladene fore
gik først pr. „Haandkraft“, men efterhaanden som An
tallet steg, var det nødvendigt igen at benytte Postvæse
net. Det kan nævnes, at denne den Tids eneste frie Presse
fra Gilleleje blev fordelt ogsaa til Græsted, Blistrup,
Smidstrup, Raageleje og Dronning-mølle.“ Som man kan
forstaa, drejede det sig efter kort Tids Forløb om et ikke
ringe Antal Blade, som skulde besørges, og det har væ
ret et stort Arbejde at faa Kuverterne skrevet og Penge
til Forsendelsen skaffet til Veje. At det blev gjort, er i
sig selv en lille Bedrift. Der blev ogsaa af andre unge i
Gilleleje modtaget og uddelt Blade, og det Stykke Ar
bejde med at sprede Oplysning om faktiske Forhold og
Begivenheder var ganske vist Tyskerne en generende
Torn i Øjet, men det blev til Gengæld af de mange Mod
tagere hilst med Tak og Anerkendelse.
„Men,“ som Poul Larsen siger, „Blade og derigennem
Oplysning var ikke nok. Der maatte skrappere Midler
til. Kort sagt: Vaaben og Sprængstoffer maatte skaffes;
men det var ikke nogen helt let Sag i en Tid, hvor en
Pistol omtrent var sin Vægt værd i Guld. Selv om dette
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Arbejde havde slaael paa i nogen Tid, maa den 29. Aug.
1943 i delle som i langt mere betydningsfulde Forhold
betegnes som en skelsættende Dato. Fra den Dag fik
det hele mere fast Form. Allerede nogle Uger efter var
vi i Besiddelse af 3 Rekylgeværer (Model Madsen), 7—8
Karabiner, 4 Suomi Maskinpistoler, 4 Pistoler og ca. 100
Haaiidgranater samt rigelig Ammunition, altsammen ta
get fra den danske Hærs Depot i Grib Skov, som Ty
skerne havde overtaget. Da Gruppen paa det Tidspunkt
bestod af en Snes Mand, maa den siges at have været
svært bevæbnet.“
Om disse Vaaben, som paa Finn Marlensens (fra
Hedsbjerg) Initiativ blev skaffet til Veje, fortæller Ohr.
Christensen følgende spændende Beretning: Vaabnene
blev 'først gemt i en Skrænt ved Kanalen ved Villingebæk; men da en Jordhule ikke maa anses for at være
noget helt ideelt Sted for Opbevaring af Vaaben i del
lange Løb, blev de snart efter gemt i Thorkild Nielsens
Ejendom i ITedsbjerg. Her fik nogle af Gruppens Med
lemmer mange Timer beskæftiget dels med at holde
Vaabnene i forsvarlig Stand og dels med at lære dem al
kende. Paa dette Tidspunkt blev der for Resten holdt
Vaabeninstruktion i Fru Hoffs Hus i Hedsbjerg. Senere
blev Vaabnene flyttet til Vandværket i Gilleleje og gemt
i en gammel Boring, der omhyggeligt blev indrettet til
et veritabelt Vaabendepot. Det var et farligt Arbejde,
som helst skulde udføres ved Nattetid, da det skulde
foregaa saa ubemærket som muligt; men det kunde dog
ogsaa op lives af muntre Tildragelser. Poul Larsen for
tæller herom: „Fra de mange Nætter, vi tilbragte der
ude, kan der fortælles adskillige morsomme Episoder.
Alene det, at saa mange forelskede Par absolut skulde
kikke paa Maanen fra Kanalstien, var tit temmelig ge
nerende. En Aften f. Eks. skulde der nødvendigvis hen
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tes noget paa Vandværket; men desværre sad der et
Par og holdt hinanden i Haanden i Vejkanten lige over
for Laagen. Jage dem væk var jo umuligt; saa var der
ikke andet at gøre end at simulere gevaldig stærk Tra
fik paa Stien; men det generede aabenbart ikke de to
forelskede særligt; altsaa var den sidste Udvej, at en
Mand gik hen og stillede sig op ad Stakittet, hvorfra han
ufravendt stirrede paa dem. Saa gik de endelig.
Eller mon ikke en sen Nattevandrer havde knebet sig
i Armen, hvis han havde set en lille Fiat Værnemagt
vogn komme kørende ad Kanalstien med en Mand paa
Taget til at dirigere Farten, hvad der ogsaa nok kunde
være nødvendigt, eftersom Førerens hele Rutine bestod
i en halv Times Kørsel paa en Gaardsplads.“
Gruppen raadede iøvrigt over 3 Vogne, hvoraf de to
var Værnemagts vogne. Det var den initiativrige Finn
Martensen, der havde skaffet dem, og de var meget nyt
tige i Arbejdet, idet man ved Hjælp af dem kunde be
fordre baade Frihedskæmpere og Vaaben og Spræng
stoffer hurtigt og mere sikkert fra Sted til Sted. Men
Vandværket var altsaa i det meste af 1944 at betragte
som en dansk Frihedskæmperfæstning; og selvfølgelig
var Vandværksbestyrer Stefan Frederiksen underrettet
om, hvad der — for det meste i Nattens Mulm og Mørke
— foregik paa hans fugtige Domæne ved Kanalen. Paa
sin egen lidt tørre Maade fortæller han selv lidenskabs
løst om sine Oplevelser fra den Tid:
„Det begyndte med, at Blikkenslager Aksel Hansen,
en af Frihedskæmperne, en Dag, da han var ude at repa
rere noget ved Værket, spurgte, om han maatte faa Lov
til at grave en gammel Boring paa Vandværkets Grund
fri for en Del Jord, lægge Tag over den m. m., da Grup
pen godt kunde faa Brug for et saadant Gemmested. Jeg
sagde naturligvis ja og hjalp ham og Broderen Kaj Han-
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Udsnit af „Studenternes Efterretningstjeneste“.

Vandvcerksbetyrer Stefan Frederiksen peger paa Lemmen til
Vaabenkælderen.

sen med al faa „Kælderen“ gravel. Den blev imidlertid
indrettet med Hylder og elektrisk Lys (fra Balleri), og
Indgangen lil den foregik gennem en lille Lem i det
ene Hjørne. Del hele blev derefter overdækkel med
Sand og Jord, saa „Hulen“ var fuldstændig skjult for
nysgerrige Øjne. Jeg spurgte ikke om, hvad de vilde
bruge den til; del kom jo ikke mig ved. Snart efter var
der Vaaben og andre rare Sager i Kælderen. Saadan gik
del lil, at Vandværkel blev Samlingssted for Friheds
kæmperne i Gilleleje. Jeg saa dem ikke, for de arbejde
de her om Natten og jeg om Dagen. Del var em fortrin
lig Arbejdsdeling. — Hvad de ellers foretog sig her? Jo, se, oppe paa Loftet over Vandværkets Maskinhus,
hvortil der er Adgang gennem Lemmen der, sad de for
mørkelagte Vinduer og havde Vaaben instruktiom og lag
de Planer; men det kender jeg i øvrigt intet til, for jeg
spurgte som sagt aldrig om noget. Men ellers kunde jeg
jo nok en enkelt Gang finde Spor af deres natlige Virk
somhed, som f. Eks. den Morgen, da jeg kom derud og
fandt en Karabin staa nok saa nydelig ved Stakittet lige
ud til Stien, glemt som dem formodentlig var i Nattens
Mørke. Det gav et helt Sæt i mig, da jeg opdagede den.
Jeg saa mig om, for den Karabin maatte jo helst hurtigst
skaffes af Vejen, da det kunde blive lidt for farligt baade
for mig og de unge Mennesker, om alt for mange fik
det Vaaben at se; men inden jeg kunde faa Karabinen
fjernet, var den imidlertid blevet opdaget af en anden
Mand, som ogsaa var kommet til Stede. Vi blev nu ret
hurtigt enige om, at den „gamle Skyder“ skulde afleve
res til Politiet, hvilket skete. Jeg fortalte kort efter Af
leveringen Politiet, at Karabinen hørte til paa Vandvær
ket, og om Aftenen blev den atter ført tilbage til „Vaabenkammeret“. Se, det endte godt den Gang; men jeg
maatte jo give de unge Mennesker en lille Paamindelse
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om at passe bedre paa. En anden Morgen, jeg kom der
ned, var der uden for Maskinhuset anbragt en stor
Trækasse, som Gruppen i Nattens Løb havde tømret
sammen. Hen paa Formiddagen kom 3—4 unge Menne
sker med en Trækvogn og hentede Kassen. Jeg lod som
ingenting og passede mit.“
Kassen var imidlertid fyldt med Ammunition; den
blev kørt op paa Stationen og som Fragtgods sendt til
Ørbæk, hvortil den ogsaa naaede i velbeholden Stand;
men da Frihedskæmperne hentede den der, skete det
beklagelige Uheld, at et Bræt gik løs paa Kassen, og
Patronerne væltede ud paa Gulvet for Øjnene af Jern
banepersonalet. De unge Frihedskæmpere samlede dog
roligt alle Patroner op og kørte af Sted med Kassen,
som snart efter bragtes i Sikkerhed.
Men Gruppen havde travlt med mange andre Ting. En
Gang var de paa en natlig Udflugt i Bil til Holbæk, hvor
de sammen med Frihedskæmpere fra København, der
havde en Tankvogn med, skulde forsøge at hente noget
Benzin paa Havneomraadet. Aktionen mislykkedes paa
Grund af Vagtposters Skyderi, og Frihedskæmperne
maatte køre derfra i ret hurtig Fart og med uforrettet
Sag. En anden Gang skulde Gruppen være med til el
Kup paa tyske Værnemagtsbiler, der kørte Ammunition
fra Grib Skov til en Jernbanestation. Dette Kup, som var
planlagt i alle Enkeltheder, blev aldrig udført, fordi Le
deren af Aktionen blev arresteret af Tyskerne Dagen for,
det skulde foregaa.
Derimod lykkedes del. nogle af Gruppens Medlemmer,
en Del unge Baadebyggere, at „lamme“ en stor Blande
maskine, som Tyskerne skulde bruge ved Anlæggelsen af
Hedsbjerg-Batteriet. Den hen s tod nogle Dage paa Ham
pen ved Gilleleje Jernbanestation, og da den var ganske
ubevogtet, var del en alt for slør Fristelse for Friheds
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kæmperne, altsaa hældte Baadebyggerne en sen Aften
1/2 kg st. Melis i Benzinbeholderen og „behandlede“ Mag
neten med Syre, saa Maskinen blev aldeles ubrugelig.
Tyskerne transporterede den senere under stort Besvær
til Hedsbjerg, hvor andre Frihedskæmpere pillede yder
ligere ved den. Resultat: Maskinen kom aldrig i Arbejde.
Saa oprandt den 22. Oktober 1944, som blev en betyd
ningsfuld Dato for Frihedskæmpernes Arbejde i Gille
leje, idet „en Del af Medlemmerne efter en „Skovtur“
blev nødt til at gaa under Jorden og slaa sig ned i Raageleje, hvor i Forvejen nogle af Gruppens ledende Med
lemmer holdt til“. Købmand Chr. Christensen beretter
herom:
Vi bringer en Særmelding ...
Disse Ord var Indledningen til et Afsnit af Tilværel
sen, der meget let kunde være endt som en Tragedie;
men som i Stedet for blev en overmaade interessant om
end overvejende dystert præget Oplevelse.
Søndag den 22. Oktober 1944 blev der lyttet som sæd
vanligt til den danske Udsendelse fra London, og atter
var det Særmeldingen, der havde den største Interesse.
Vi havde ventet Kodeordene, der angav Nedkastnings
stederne i Grib Skov, i flere Dage, nu kom de endelig.
Det magiske Ord (Ivan) udløste en feberagtig Travl
hed. Vaaben blev hentet frem, Mandskabet tilsagt, Lom
melygter tilvejebragt og sidst et Par Cykler fremskaffet.
I Løbet af IV2 Time var alle 7 Mand klar til Start.
Formaalet med den natlige Ekspedition var hemmelig
holdt, og først ved Maalet blev Sløret løftet. En talmæs
sigt tilsvarende Styrke ankom kort efter fra Hillerød, og
da Tiden nærmede sig, blev Mandskabet hurtigt fordelt
paa de 2 Pladser. 2 Mand skulde opretholde Forbindel
sen mellem de 2 Grupper, og allerede paa den første
Tur gennem den nattemørke Skov kom den første Flyve-
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maskine og passerede lige hen over vore Hoveder; vi
haabede alle var paa Plads, saa de kunde afgive Lys
signalerne, og samtidig ærgrede det os, at vi ikke var til
Stede, naar Maskinerne lettede sig for deres Last, men
vi var som de mest stedkendte blevet udpeget til det van
skelige Job at finde Vej gennem Skoven, kun ved Hjælp
af et daarligt Kort. Omsider lykkedes det, og vi kom i
Kontakt med den anden Gruppe, der opholdt sig i et
Mosedrag i den nordvestre Del af Skoven. Flyvema
skinen var passeret hen over Mosen, og de havde blin
ket, men Maskinen var fløjet videre uden at aflevere
noget. Atter tilbage til de andre paa Multebjerg; der
havde Resultatet været lige saa ringe. Nu hengik et Par
begivenhedsløse Timer med utaalmodig Venten paa Fly
vernes Tilbagekomst; men Kl. 3x/s samledes vi for at
vende hjem med uforrettet Sag.
Cyklerne blev hentet frem, og meget trætte og søv
nige startede vi paa Hjemturen ad de daarlige Skovveje.
Der var flere, der skulde møde tidlig Mandag Morgen
paa Arbejde, saa da vi var vel ude af Skoven, blev vi
enige om at følge Hovedlandevejen, der gaar fra Hillerød
over Esbønderup til Gilleleje, i Stedet for at benytte de
daarligere, men som det senere viste sig mere sikre Bi
veje. Det mest tiltrækkende ved Hovedlandevejen var
den lange Bakke, der strækker sig i en Længde af 2—3
Kilometer fra Skoven ned mod Søborg Sø. Selv de ele
mentæreste Sikkerhedsforanstaltninger var ikke truffet.
3 Mand havde hver sin Maskinpistol hængende paa Ryg
gen, og 3 Mand havde tyske Karabiner anbragt paa sam
me skødesløse Maade; kun besjælet af Tanken om at
komme i Seng og faa sovet et Par Timer, før Hverdagen
igen kaldte, rullede vi i rask Fart ned ad Bakken. Der
var en Afstand af ca. 50 m. mellem den første og
sidste Mand, da vi ved Korsvejen ved Esbønderup plud

seligt opdagede, at Vejen var spærret af o 7 Skikkelsei
i de velkendte grønne Uniformer. Til alt Held var Over
raskelsen aabenbart lige stor hos begge Parter, saa i
Forvirringen lykkedes det fire Mand at slippe forbi dem
og efter samme Indskydelse dreje af ad Vejen mod Sal
trup. Den første fortsatte paa Cyklen, saa stærkt han
kunde, den næste havde næppe passeret Svinget, for han
drejede Hovedet og saa de tre sidste holde stille lige
overfor Tyskerne. Han sprang af Cyklen, smed den ind
paa Marken, trak Pistolen frem og vendte tilbage for at
komme Kammeraterne til Hjælp. Næppe havde han
vendt sig, før 2 Mand fo’r forbi ham, han kaldte sagte
paa dem, og sammen bevægede de sig forsigtigt tilbage
mod Korsvejen for at se, hvad de kunde gøre. Ved Kors
vejen var alt mørkt og stille, men saa blev der tændt Lys
i et af Husene, det var aabenbart Tyskernes Hensigt at
tilkalde Assistance telefonisk. Efter et kort Krigsraad
opgav vi at udrette noget og haabede, at Kammeraterne
var sluppet bort. Vi lod Cyklerne ligge og skyndte os op
mod Skovkanten for at følge denne. Et Stykke Tid fulgte
vi Skovbrynet, men for ikke at komme for nær alfar Vej
niaatte vi ind i Skoven. Kort efter horte vi Skud fra
Vejen, og inde i Skoven ventede der os en ny Forskræk
kelse; til alle Sider syntes vi at se Lygter lyse mellem
Træerne, vi kastede os fladt ned paa Maven; men efter
at have ligget og lyttet i 5 Minutter blev vi enige om, at
Lysene stammede fra St. Hansorme. Vi fortsatte mod
Vest, og snart blev det nødvendigt at forlade Skoven, vi
passerede Landevejen Hillerød-Maarum-Græsted lidt
Nord for Græsted Brugsforening, og i en Halmstak inde
paa en Mark skjulte vi de to lyske Karabiner og beholdt
Pistolen. Det var nemlig ved at blive lyst, saa det vilde
nok vække for megen Opmærksomhed, hvis Folk saa os
saa drabelig! bevæbnet. I en stor Bue nærmede vi os
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Græsted og kom ind i Byen fra Vest. Vi forsynede os her
med en stor Pose Kager og hver en Liter Mælk, som vi
konsumerede, inden vi startede paa den sidste Etape over
Søborg hjem.
Ved Gilleleje Vandværk mødte vi Stefan Frederiksen,
der fortalte, at 3 Mand var kommet hjem, og som i den
Tro, at vi var blevet taget, havde forberedt en ny Tilværel
se „under Jorden“. Da vi mu var 6 Mand, der var kommet
velbeholdne hjem, var vi naturligvis spændt paa, hvor
ledes den syvende havde klaret sig; ganske vist var han
i det kriminelle Øjeblik ganske ubevæbnet, men vi kunde
ikke regne med, at han i en Fart kunde finde paa en
nogenlunde sandsynlig Forklaring paa sin Tilstedeværel
se paa Landevejen paa den Tid af Natten. Op ad Dagen
fik vi at vide, at han ogsaa var kommet hjem og var kørt
paa Arbejde. Nu, da den øjeblikkelige Fare var overstaaet, morede vi os sammen over det Held, vi havde haft
til at undslippe. 2 Mand var vendt om lige for Næsen af
Tyskerne og kørt op ad Bakken igen, drejet af mod Maarum og havde trukket Cyklerne langs Banelinien til Græ
sted, hvorfra de var cyklet hjem over Søborg. I en Halm
stak nær Søborg Slotsruin havde de gemt 2 Maskinpisto
ler. En Mand var som nævnt spurtet videre mod Saltrup,
og ogsaa han var kørt over Søborg, men der blev han
stoppet af 2 Tyskere; han havde i sidste Øjeblik faaet
set dem og derfor kastet sin Maskinpistol i Grøften. Han
forklarede dem, at han skulde paa Arbejde, hvorefter de
lod ham køre. En Kropsvisitation vilde have bragt en
svær 9 mm Pistol for Dagen. Den syvendes Historie var
næsten den bedste. Han var den eneste, der var standset
ved Korsvejen, og da Tyskerne aabenbart ikke syntes, at
han saa ud til at være farlig for det tredie Rige, fik han
Lov at passere. Intet Under, at vor Respekt for Værne
magten havde faaet et alvorligt Knæk. Enden paa Hi
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storien blev, at vi skyndsomst flyttede Vaabenlageret, og
Halvdelen af os foretrak at skifte Bopæl og Navn.
Hertil føjer Poul Larsen om Begivenheden ved Kors
vejen, at da Tyskerne havde „sundet sig lidt, begyndte
en Del Skyderi, og Gestapo blev alarmeret. Gestapo til
kaldte Assistance for S.S. Kasernen i Jægersborg. Ialt var
ca. 500 Mand ude for at fange os den Nat og den følgende
Dag, heldigvis uden andet Resultat, end at nogle af os
maatte gaa under Jorden i Raageleje og nærmeste Om
egn, hvor vi blev modtaget med den største Gæstfrihed“.
— Ogsaa Stefan Frederiksen har noget at berette om
denne Begivenheds Følger: „Da jeg den 23. Oktober om
Morgenen kom ud paa Vandværket, sad Aksel Hansen i
Lysthuset og ventede paa mig. Med faa Ord satte han
mig ind i Situationen, og vi blev hurtigt enige om, at
gemme de tilbageblevne Vaaben et andet Sted end i Kæl
deren. Først pakkede vi dem ned i en Zinkbalje, lagde
en anden Balje over og gravede det hele ned i en Vold
ved Kanalen. Derefter hentede jeg et Par Spande Frugt
og bredte ud over Hylderne i „Kælderen“. De følgende
Nætter flyttede Gruppen Vaabnene til Raageleje, men
der var endnu ikke gjort helt rent Bord. Et Par General
stabskort gemte jeg i en Bordskuffe i Lysthuset, og en
Dunk Benzin satte jeg ind i Værkets Redskabsrum, saa
var der heller ikke flere Spor.“
To Gange efter Begivenheden var Gestapo paa Vand
værket for at foretage Undersøgelser. Første Gang var
Aksel Larsen, som de havde arresteret, til Paavisning
derude. „Mejeristen (Georg Holm Christensen) fungerede
som Vejviser og Tolk. Stefan Frederiksen blev hentet og
forhørt derude, men kunde „naturligvis“ ingen Oplys
ninger give dem. — I Februar 1945 var Gestapo atter
derude, denne Gang med „Sliberen“ (Poul Milek) som
Fører. Da Stefan Frederiksen kom derud, vilde de
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laane en Skovl, som de ogsaa fik, hvorefter de be
gyndte at grave. Der udspandt sig da følgende korte
Ordskifte: Stefan Frederiksen: „Har I taget Mad med?“
— „Hvorfor det?“ — „Jo, for der er 60 m til Vand“, lød
Svaret. Derefter kastede Tyskerne Skovlene og begyndte
i Stedet at undersøge Jorden med en Jernstang, som det
kneb dem at faa tilstrækkelig langt ned. Da Vandværks
bestyreren saa dette, hentede han en stor Hammer, som
han rakte Tyskerne. Saa opgav de ogsaa den Form for
Undersøgelse. Til Slut koncentrerede de sig om „Kælde
ren“. — „Hvad gemmer De der?“ — „Aa, der har jeg
lidt Frugt liggende.“ — Og da Tyskerne fandt de to Span
de Frugt liggende paa Hylderne endnu, opgav de videre
Undersøgelse og forlod Værket. Den danske Ro og det
danske Lune havde sejret endnu engang.
Efter Episoden den 22.—23. Oktober 1944 kom Grup
pens Arbejde snart igen ind i den sædvanlige Gænge, og
Løjtnant Poul Larsen beretter: „Forbindelserne med de
tilbageblevne Medlemmer i Gilleleje — (Chr. Christensen
var Kontaktmand til sin Arrestation) — og med Amts
ledelsen blev hurtigt genoprettet. Og samtidig krævede
den stadig voksende Modtagelse af Vaaben en omfatten
de Rekruttering til de egentlige Militærgrupper. Foruden
i Gilleleje blev der dannet Delinger eller Grupper føl
gende Steder: Helsinge, Tisvildeleje, Vejby, Blistrup,
Koldsbæk og Raageleje. Alt i alt blev der organiseret
en Styrke paa 200 Mand, udstyret med Rekylgeværer,
Geværer, U. S. Karabiner, Maskinpistoler, Blizovka (ame
rikansk Anti-Tank Raketvaaben), Haandgranater og Pi
stoler, altsammen fuldt ud tidsvarende Modeller, saaledes at hver Gruppe var i Besiddelse af en betydelig
ildkraft. — Det kan nævnes, at Politiets Grupper mod
tog en Del Vaaben fra os, men Samarbejdet blev afbrudt,
fordi Politiets Grupper nægtede at deltage i det daglige
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Arbejde og passivt vilde afvente det tyske Nederlag. —
Af Hensyn til de overordentlige Forsigtighedsforanstaltninger, det var nødvendigt at tage, maatte der stoppes
for Tilgangen, da Antallet var koin-met op paa 200, selv
om der havde været Mulighed for at faa adskilligt flere
med.“
Man har fra forskellige Steder i Landet hørt om Fri
hedskæmperes eventyrlige Bedrifter. Det Spørgsmaal
melder sig da, om Frihedskæmperne herfra kan berette
om lignende eventyrlige Oplevelser. Spørger man dem,
faar man blot en let Hovedrysten som Svar. Nu maa man
tage i Betragtning, at Nordsjælland havde faaet tildelt
sin særlige Rolle i Frihedskampen, nemlig Vaabenmodtagelserne i Grib Skov. Derfor krævede A nitsledelsen, al
der skulde være Ro i denne Egn af Landet. Der maatte
f. Eks. ikke foretages Overfald paa Tyskere. Og selv om
der mange Gange var oplagte Chancer, rettede Grupper
ne sig naturligvis efter den øverste Ledelses Ordrer. Del
betød ikke, at man laa paa den lade Side, tværtimod,
det er i sig selv en glimrende Bedrift, at der alene i Grib
Skov blev modtaget Vaaben og Udrustning til ca. 5000
Mand. Størsteparten af Vaabnene gik til Kobenhavn, men
Grupperne i Nordsjælland fik ogsaa deres Part. Grup
pen i Raageleje forsynede saaledes Vejby og Helsinge
med de nødvendige Vaaben. Det var forbundet med en
betydelig Risiko at hente Vaaben i Skoven. Engang skul
de Gruppen efter en Nedkastning bringe ikke saa faa
Vaaben fra Skoven til Kysten. Det foregik almindeligvis
ved Hjælp af Lastbiler, men denne Gang forlød det, at
Tyskerne visiterede alle Biler, der kørte til og fra Sko
ven. Derfor laante man et Hestekøretøj, som i Skoven
blev tungt læsset med Vaaben, der nogenlunde dækkedes af Brændestykker. En Frihedskæmper kørte Heste
ne, og et Par andre sad paa Læsset parat til at bruge et
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Frihedskæmpere i Kirkedoren

ô. Maj o in Morgenen.

Den forste engelske
Officer i Gilleleje.

Den forste engelske Jeep i Gilleleje.
Officerer forhandler paa Kroen med Sogneraad og Gruppeleder.

Par Maskinpistoler, der laa mellem Brændet. Men mens
alle Lastbiler blev standset og undersøgt, slap Hestekøre
tøjet uanfægtet gennem Tyskernes Linier og naaede Be
stemmelsesstedet med den farlige Last i god Behold. En
anden Gang skulde et Par Mænd hente en Kasse Vaaben
i et Sommerhus ved Raagegaarden. Da de kom gaaende
med Kassen gennem Plantagen, mødte de pludselig et
Par tyske Soldater. Alle fire standsede øjeblikkelig og
betragtede prøvende hinanden. Overraskelsen var aabenbart lige stor paa begge Sider. Spændingen udløstes ved,
at en af Frihedskæmperne raabte: „Hvem der?“ —
„Strejfpatrulje!“ svarede Tyskerne. Uden et Ord spændte
Frihedskæmperne derefter Hanerne paa deres Vaaben.
Det Klik, der herved lød, var aabenbart for meget for
Tyskerne, for den ene af dem for hen og greb den anden
i Armen, hvorefter de skyndsomst foretog et temmelig
planløst Tilbagetog. Frihedskæmperne bragte Kassen til
Bestemmelsesstedet, men var derefter nødt til at flytte
hele Lageret, da de kunde befrygte en Undersøgelse
efter Mødet med Tyskerne. Saadanne smaa Episoder var
der flere af i Tiden til 5. Maj 1945. Paa denne i Dan
marks Historie saa uforglemmelige Dato kom den ille
gale Hær frem i Dagens Lys, og Frihedskæmperne var i
Kraft af deres Uddannelse og Udrustning i Stand til at
løse en Række 'forskellige Opgaver i Overgangstiden.
Begivenhederne i Gilleleje formede sig kort fortalt som
følger: Om Natten mellem den 4. og 5. Maj ringede
Gruppens Leder i Raageleje til Kontaktmanden i Gille
leje, Henning Hansen, Gasværksvej, at han skulde give
Ventegruppen (som var blevet organiseret af Entrepre
nør Valentin Villumsen inden hans Arrestation) Ordre
til at møde hos Overlærer H. B. Petersen paa „Aatoftegaard“ i Fjellens-trup, hvortil Udrustningen fra Raage
leje blev transporteret i Bil. Efter Uddeling af Vaaben

22

Vaaben hentes paa Gestapos Hovedkvarter „Lysglimt“.

Frihedskæmperne paa Vej til Festen paa Gilleleje Kro.

Hver enkelt Frihedskæmper fik overrakt et Takkediplom ved
en Fest, som Byen afholdt for dem paa Kroen.

og’ Armbind blev der givet en sidste Instruktion, hvor
efter Gruppen afventede det af de Allierede fastsatte
Tidspunkt, Kl. 8 Morgen, da den illegale Hær skulde
overtage Kontrollen og Vagttjenesten i Danmark under
de Allieredes Ledelse. Præcis Kl. 8 rykkede Friheds
kæmperne under Ledelse af Delingsføreren, Flyverkvartermester Schmidt, ud og besatte deres Poster; bl. a.
blev der posteret Vagtposter ved Kirken. Det lykkedes
Gestapo paa „Lysglimt“ at skjule sig blandt tyske Værnemagtssoldater, men „Lysglimt“ blev ryddet for Vaaben og de enkelte Papirer, som var blevet efterladt der.
I de følgende Dage havde Gruppen Hovedkvarter i
Kystpolitiets tidligere Lokaler paa Havnen, ligesom de
raadede over et Fartøj til Patruljetjeneste i Sundet.
Samtidig begyndte de talrige Arrestationer af tyske
Haandlangere og mistænkte Personer, hvoraf dog flere
ret hurtigt blev frigivet. Efter nogen Tids Tjeneste blev
Opgaverne overdraget andre Instanser, og de fleste Fri
hedskæmpere vendte atter hjem til den normale Til
værelse.
De fem Krigsaar var til Ende, men Sammenholdet
mellem Gruppens Medlemmer gav sig Udtryk i Dannel
sen af en ny særpræget Forening „Søstjernen“, som
imidlertid vil uddø med den sidste Frihedskæmper fra
Gilleleje og Omegn.

Fiskerhusene ligger gemt bag Hegnenes Syrén. Hyld og Bukketorn. Kirken knejser paa Bakken.

H. C. TERSLIN

SAGN OG FOLKETRO
Den forheksede Køjehalm. — Fisker Rudolf Rasmus
sen (død 1943, 79 Aar gammel) havde Baaden „Anne
Marie“ og fiskede sammen med Niels Jørgensen. Denne
kom en Dag med nyt Køjehalm, som han havde faael
hos en Mand i Byen, der havde daarligt Ry; man be
skyldte ham for Hekseri, hvorfor Niels Jørgensen havde
været betænkelig ved at modtage Halmen. Han sagde,
at Manden havde staaet længe og rystet denne Halm og
samtidig mumlet noget uforstaaeligt. Saa Niels Jørgensen
mente selv, at Halmen var forhekset, hvilket var meget
uheldigt nu i Sildefisket. Halmen kom dog i Køjerne.
Men de fik ikke Held i Fiskeriet, lige meget hvor de tog
hen. idet de fiskede alle mulige Steder mellem Anholt og
Møn. Hvor andre fik indtil 100 Ole Sild, fik de kun 10.
Begge var nu klar over, at den forheksede Halm var
Skyld heri — En Dag kastede Rudolf den derfor ud bag
nordre Arm ved Havnen og brændte den. — Folk korn
naturligvis til og spurgte hvorfor. Og Rudolf svarede, at
Halmen havde været muggen. Men man vidste jo nok den
egentlige Grund. Nu fik de Held i Sildefisket.
Om al mane. — Bjørn Andersen paa Aalsgaarde var
Petersborglods og fiskede ogsaa lidft. Han var Søn af Fi
sker Anders Bend tsen paa Gilleleje. En Dag han var paa
Gilleleje i Anledning af Fisker Lars Andersens Kones
Begravelse, kom de gamle til at tale om at mane, og
Bjørn fortalte da om en Oplevelse, han havde haft. Han
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havde lodset en Italiener (italiensk Koffardifartøj) til St.
Petersborg. Han var da kommet sammen med nogle an
dre italienske Skippere, der laa i Petersborg. En Aften,
de sad sammen i Kahytten, kom de til at tale om at
mane. Men Bjørn udtalte sin Tvivl, hvortil de andre
svarede: Kom du i Morgen Aften, saa skal du blive over
bevist. — Og næste Aften, de sad i Kahytten, blev denne
med eet fuld af Djævle, og alt omkring dem rumsterede,
Skabe, Stole o. s. v. Da Bjørn blev ilde til Mode, stand
sede de andre det. Men de gav ham en Opskrift paa at
mane. Han benyttede sig dog aldrig af den. Den laa i
mange Aar hjemme i en Skuffe. — Men en Dag fik hans
Kone fat i Opskriften, som hun dog heldigvis ikke kunde
læse; hun kom og spurgte Bjørn om, hvad det var. Saa
maatte Bjørn brænde den (der var egentlig 2 Opskrifter:
en til at mane med og en til at faa standset Hekseriet
med igen). Meddelt af afdøde Fisker Chr. Andersen 1934.
Zigeunere. — I gammel Tid hændte det, at Zigeunere
paa Gennemrejse besøgte Gilleleje. De var ikke velsete,
men Gillelejeme turde ikke sige nej, naar de bad om
Indkvartering. Engang blev de indkvarteret i Meddelerens
Hjem; de fik anvist Laden med Paalæg om ikke at bruge
Ild, hvad de ikke ænsede. Men man turde ikke bebrejde
dem noget, ligesom man maatte finde sig i, at de stjal;
de levede ellers af at klinke. Paa deres Vej vestpaa over
nattede de i Stubben (Bondens Stubbe er en Rest af en
Egeskov ved Nakkehoved), og Dagene efter kunde man
se deres aflagte Rake (Klude) derude.------ Til sidst for
bød Kongen Zigeunerne Ophold i Landet. De blev vrede
og sagde, at Danskerne skulde faa det, der var værre.
Og siden den Tid indvandrede de brune Rotter til Lan
det. — Medd. af Anna Christensen Bjørnsen.
Spidsrodsrenden i Hornbæk. — Fra Kroen til vestre
Bæk var der for nogle Menneskealdre siden en Rende,
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der kaldtes Spidsredsrenden. Naar en eller anden havde
forset sig, blev han dømt til at løbe nede i Renden, og
Fiskerne tog Opstilling langs denne, hver med en Pisk,
og silog paa den dømte, det bedste de kunde. Det kom
an paa Brødens Størrelse, hvor mange Gange Synderen
skulde løbe Spidsrod. — — En Fisker var blevet Fader
til et Barn, men vilde ikke gifte sig med Pigen; i den
Anledning skulde han løbe Spidsrod 3 Gange i Renden.
Straffen skulde foregaa ved Kirketid, og Pigen skulde gaa
6 Gange avet om Kirken med en Ræverumpe bundet
bagpaa; den forsamlede Menighed havde Lov at spytte
paa hende. Under Gudstjenesten skulde hun sidde uden
for Kirken paa den saakaldle Smædesten. Det var efter
Tidens Skik. — 1 det nævnte Tilfælde ynkedes Krokonen
over den stakkels Pige og satte sig ved Siden af hende
paa Stenen for at trøste hende. — Medd. af Folkeminde
samleren Arn. Olsen, Esrum, efter Vald. Nielsen, Horn
bæk, hvis Moder, Inger, født paa Hornbæk 1856, har for
talt Begivenheden.
Jens Bjørs den urene Pil. — Bækkehesten i Hornbæk
kommer op af et Hul i et Piletræ om Natten, naar Maanen skjuler sig bag en Sky; den udstøder et forfærdeligt
Hyl, saa Folk er ved at gaa fra Sans og Samling. — En
Fisker havde hørt disse Hyl, men blev kun til Nar, då
han fortalte en anden Mand herom. Derfor lavede han
følgende Smædevers over den vantro: Den Æreskænder,
som her ved min Side staar, skal have Paalæg med den
Pariamide, at jeg skulde have set et uhyre Monstrum
ved Jens Bjørs den urene Pil. Pilen stod ved nordre Bæk.
— Meddeleren er samme Inger Nielsen.
Guldbægeret. — Afd. Jens Chr. Petersen, „Petersborghuset“ i Passebæk, Søborg Sogn, var født i Aagerup.
Han har det kendte Sagn oan Guldbægeret fra sin Fader,
Hans Pedersen, der var født i Paarup og døde 1907 i
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A ager up, 79 Aar gl. — 1 Højene ved Bakkebjerg, ikke
langt fra Raageleje, var der ofte Spektakel, Dans og
Lystighed af Troldene. Karlen i en af Gaardene sagde
en Dag i Overmod, at han gerne vilde ride derop en
Aften og se Spektaklet. Han fik Husbondens Hest. Da
han kom til Højene, gjorde Troldene ham intet, men vil
de række ham et Bæger. Hvis han havde drukket af det,
vilde de kunne tage ham. Men han red med Bægeret, og
de efter ham! Han red markløs over (o tværs over Mar
ker og Furer), mens Troldene maatte løbe paa langs ad
Furerne. Karlen kom derfor godt hjem, hvor Folkene
stod paa Vagt for at hjælpe ham ind og sætte Kors for
Porten, for at Troldene ikke skulde komme ind. J. Chr.
Petersens Fader har selv set Guldbægeret paa Gaarden.
Mere fra Bakkebjerg. — Samme J. Chr. Petersen har
fortalt om Konen, der blev taget af Troldene derude. Da
hun ikke kom tilbage, giftede Manden sig igen. Men da
han to Aar efter en Dag gik og pløjede paa sin Mark,
kom hun hen til ham og bad om hans højre Hosebaand;
hvis han havde givet hende det, vilde hun være løst af
Troldenes Magt. Men han gav hende ikke Hosebaandet.
Og da man senere bebrejedede ham det, svarede han, at
lian jo ikke kunde have to Koner! — Hun gik da fra
ham med de Ord: „Saalænge der er noget igen af mig.
skal der blive old efter old“; ø: de skal ikke have Held
i Ægteskaber paa den Gaard. — Meddeleren har Sagnet
efter sin Moder Birte Lorensen, som har faaet det over
leveret fra sin Moder, der var fra Bakkebjerg. — De
omtalte Høje — der er bevaret en Snes af dem — hører
til Nordsjællands smukkeste Højgruppe.
Diverse Folketro. — Firbenet kan tabe sin Hale veil
Forskrækkelse. 1 Smidstrup (Blidstrup Sogn) siger man.
at Firbenets Hale ikke dør, før Solen gaar ned. — De
gamle i Søborg fortæller, at der findes en underjordisk
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Gang fra Søborg Slot, over Marbækgaards Jorder
(nuværende Østergaard) til Esrum Kloster (Gdr. Ar
ne Larsen, Søborg). — — Den svenske Kongekrone
findes i en Mose i Søborg, ved Marbækgaard. Som
bekendt vandt Dronning Margrøte den svenske Kro
ne. (Samme Meddeler). — — Man skal læse et
Stykke af Bibelen samtidig med, at man putter Blod
pølser i Gryden, ellers vil de gaa itu. (Helsinge). Og i
Græsted koger man i samme Hensigt Milten sammen med
Blodpølserne.------ Man skal blæse ad den første Svale,
man ser om Foraaret, saa skal man i Aarets Løb kunne
rede alt uredt Garn op. (Haagendrup). — — I Græsted
Præstegaardshave laa en Sten med en Fordybning som
af en Fod. Det var Fanden, som havde traadt den. (Fru
C. Thomsen til Dansk Folkemindesamling). — — Paa
Bakken ved Blotagergaard, der nu hedder Bakkegaard,
over for Krigsagergaard i Søborg, stod Svenskerne i siii
Tid og skød paa Søborg Slot (Gdr. Axel Nielsen).-----Personnavnet Bjørn (Bjørnsen) har været almindeligt i
Gilleleje gennem Tiderne. Man siger, at den første Bjørn
indvandrede hertil fra Norge. — —
Fra Arildsleje. — Bengt Persson, der er Fisker og Fi
skehandler og født paa Arild, kommer af og til til Gille
leje. Han har fortalt følgende: En Dag, han som Dreng
var med ude at fiske og havde Æg med til Maden, ka
stede han Skallerne i Søen. En gammel Fisker, som saa
det, for da mod ham og var lige ved at slaa ham: Ved
du, hvad du gør? Ved du ikke, at man ikke maa kaste
Æggeskaller ud? Fanden har ikke noget bedre Sted at
gemme sig i! — —
Hvis man ikke havde Held i Sildefisket, skød man
med arvet Sølv (Mønt eller Sølvknap) i Garnene, det
skulde nok hjælpe.-----En Torsdag Nat lian var alene hjemme sammen med
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sin Mormor, ruskede det med eet — det var ved 2—3
Tiden — i Halvdøren, som om nogen slog paa den. Mor
mor var især ængstelig, fordi det var en Torsdag. —
Næste Torsdag hændte det samme; Mormor stod op, men
der var ingen udenfor. Tredie Torsdag stod Mormor
Vagt ved samme Tid. Og ganske rigtig bankede det;
men der var ingen udenfor. — — Mormor troede, det
var et Varsel og ventede at høre om en ulykkelig Hæn
delse; men der skete intet, som Varslet kunde henføres
til.-----En ældre Broder til Bengt kom en Dag ind til Moderen
og fortalte, at han havde set Fader gaa op ad Vejen.
Det kunde ikke passe, da Faderen paa dette Tidspunkt
var paa Sejlads mellem Halmstad og Aarhus. Sludder,
Dreng! sagde Moderen. Men han holdt paa sit og for
talte endog, hvad Slags Tøj han havde set Faderen med.
Kort efter fik de den sørgelige Meddelelse, at Faderen
var omkommet, og da Moderen saa efter, savnede de
netop det af Drengen beskrevne Tøj.

*
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REBSLAGER CARL FREDERIKSEN
ARL JENS FREDERIKSEN er født 14. Januar 1853
i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen.
Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand.
Den gjorde et uudsletteligt Indtryk paa Eleverne, der i
Undervisningstiden — en Dag i November — opskræm
tes af et heftigt Tordenskrald. Lynet var slaaet ned i
den store straatækte Bygning, der ikke stod til at redde.
I sin Fritid maatte Carl dreje Hjulet paa Rebslager
banen for sin Fader, hvad der ikke morede ham. Hans
Hu stod til Søen. Og efter Konfirmationen kom han 15
Aar gammel med Briggen „Tjalfe“ og foretog med den
seks Rejser til Grønland. Det var noget for en rask og
videbegærlig Dreng, som havde Smag for Livet. Og det
havde Carl Jens, som han kaldtes. Han oplevede mangt
og meget paa Grønland, hvor han besøgte alle Kolonier
ne. Grønlænderne boede dengang i Jordlhytter, og han
blev gode Venner med dem og inviteredes i deres origi
nale, men gæstfrie Hjem. Man maatte kravle paa alle fire,
naar man skulde ind, saa snæver var Indgangen til Hu
lens eneste Rum, som husede hele Familien. —-----Grønlandsrejserne var langt fra ufarlige. Mange Gange
mødte Skibet store Isbjerge, og naar disse med torden
lignende Brag kælvede og satte Havet i stærk Bevægelse,
var det bedst ikke at være dem for nær. Engang var det
nær gaaet galt. „Tjalfe“ var i Mørket lige ved at slødé
mod et Isbjerg, og først i yderste Cjeblik lykkedes det al
komme klar af det. -

C
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Rebslager Carl Frederiksen paa. Reberbanen.

Grønlandsfarterne varede i 3 Aar. Saa mønstrede Carl
Jens og hans Ven, en ung Gilleleje-Fisker Martin Han
sen, ud med en Svendborg-Bark, der i Riga lastede Props
(Tømmer til Afstivning i de engelske Kulminer). Og
Returlasten fra England var Kul til Danmark eller Øster-
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søhavnene. Mandskabet mistede dog Lysten til videre
Sejlads med Svendborg-Barken. Thi en Dag, da Propslasten var losset, blev Skibet ved Flodtid sat uden for
Kysten paa en Banke for, naar Ebbetiden kom, at blive
gjort rent i Bunden.----------Folkene opdagede da, at Fartøjet var en gammel, raadden Kasse, og blev ænstelige for at sejle mere med den.
Og da der nu skulde lastes Kul, forlangte de at faa Ski
bet kondømt.
Kondemnation betyder, at den forsikrede opgiver Ret
ten til Fartøjet til Fordel for Forsikreren mod at faa For
sikringssummen udbetalt, nemlig naar Skibet ikke er
værd at istandsætte.
Mandskabet søgte da at faa Kommissionen til at er
klære det usødygtigt eller at faa det repareret. Skippe
ren maatte bøje sig for Knaveit, men var iikke til Sinds
at gennemføre den store Reparation. Og da Kommissio
nen kom om Bord, blev den budt ned i Kaptajnens Ka
hyt, hvor den rigelige Spiritus blev grundigt undersøgt i
Stedet for Skibet. Og saa fik det Sødygtighedspas! Saa
blev der lastet Kul; men Folkene rømmede en mørk Nat,
men maatte efterlade det meste af deres Tøj. Og da de
blev eftersøgt, maatte de gemme sig i Land, indtil Ski
bet sejlede.
Derefter blev de paamønstret med en stor engelsk
Fuldrigger, „Set. Louis“. (Se Billedet af Fartøjet, som
Carl Frederiksen har modelleret om Bord). Der kom de
sammen med Mandskab af næsten alle Nationaliteter.
„Set. Louis“ var lastet med Kul til Valparaiso paa Vest
kysten af Sydamerika.
Carl Frederiksen og Martin Hansen samt deres Fæller,
der ikke havde faaet meget Tøj med, døjede af Kulde,
men maatte klare sig, saa godt de kunde. Og Rejsen gik
godt, til de naaede Kap Horn paa Sydspidsen af Ameri-
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ka, hvor der raser heftige Storme. I hele seks Uger
maatte de krydse om dette Forbjerg, men naaede velbe
holdne Lossepladsen, hvor de ankrede op paa Rheden

Gilleleje Reberbane i ostlige Byende (nuv. Østergade ligger bag ved Reberhuset). 1875. — Ydersi t. h.: Rebslager Carl Frederiksen, derefter Faderen,
Rebslager Frederik Jensen.

og lossede Kullene i Pramme. Derefter sejlede de til
Guanoøerne for at laste Guano (Fuglegødning fra Hav
fugle, der ruger i Mængde paa disse øer). De laa her i
6 Maaneder og lastede, og saa gik Rejsen til Antwerpen,
hvor Gødningen blev afleveret. Og her blev Mandskabet
afmønstret..
Efter det lange Ophold om Bord slog Matroserne Gæk-
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ken løs, og mange af dem brugte den sammensparede
Hyre og maatte endda laane Penge af Kammeraterne
for at kunne rejse hjem.
En Matros fik dengang 60 Kr. om Maaneden i Hyre,
og Rejsen havde varet i 14 Maaneder.
Da Carl Frederiksen kom hjem, blev han stoppet, som
det hed, d. v. s. taget til Marinesoldat og kom som saadan ud med Fregatten „Jylland“, der sejlede til Vest
indien. Efter Hjemkomsten vilde han læse til Styrmand,
hvad hans Moder dog var imod, idet hun erklærede, at
naar Faderen havde kunnet leve af at være Rebslager,
saa maatte han vel ogsaa kunne det. Carl strittede imod
længe, men slog sig saa paa Rebslageriet. Men om Efteraaret deltog han som alle andre Mænd i Sildefiskeriet
ved Gilleleje og ved Sjællands Odde.
Fortjenesten ved Rebslageriet var i de Tider ikke stor,
ifølge de gamle Rebslagerbøger ca. 400 Kr. om Aaret, og
saa maatte Pengene for Arbejdet endda staa ude om
kring et Aar, idet mange Fiskere ikke havde Raad til
at betale før i Sildefisket.
Carl Frederiksen lavede i mange Aar Vodtov til Fiske
fartøjerne. Det var i Aarene efter 1895, da Kvaserne blev
lavet om til Snurrevodfiskeriet. Tidligere havde de væ
ret benyttet til Garnfiskeri.
Carl Frederiksen var gift to Gange. Hans første Kone
døde efter et Par Aars Ægteskab, og han giftede sig i
1885 med Caroline Bendtsen, der var Enke efter Fisker
Svend Bendtsen. Hun blev ham en god Hustru, og intelli
gent, som hun var, blev hun ham en udmærket Støtte.
Carl Frederiksen blev en meget brugt Mand i det of
fentlige Liv. Han blev Medlem af det første Menighedsraad og var en Tid Medlem af Sogneraadet. Men især
ofrede han meget af sin Fritid for Luthersk Missions
forening, i hvis Bestyrelse han sad. Han var en af Mis-

37

sionens Førere. Han saavel som hans Hustru var ejen
dommelige Typer. De tog deres Kristendom yderst alvorvorlig, men var ikke tunge og triste, tværtimod livlige,
levende Mennesker med et storartet Humør. Især holdt
Børnene i Søndagsskolen meget af Carl Frederiksen, der
havde store pædagogiske Evner og kunde holde sine
sma-a Tilhørere i Aande med Fortællinger om sine dra
matiske Oplevelser og Ungdomsaarenes Farter til frem
mede Kyster.
For Fiskerne betød Carl Frederiksen meget, da han i
20 Aar var Formand for Gilleleje Havne- og Bjærgelaug.
Han døde den 4. Juli 1929, 76 Aar gammel.
(Tildels efter Carl Frøderi'ksens Søn, Vandværksbestyrer Stefan Frederiksen).

Engelsk Fuldrigger „Set. Louis“.

Modelleret af C. Frederiksen, da han var Matros om Bord 1871.
(Findes nu paa Gilleleje Museum).
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DREJEREN OG MISSIONSMANDEN

SVEND HENRIKSEN
REJEREN, den senere Missionsfører Svend Henrik
sen, var født i Gilleleje 1836. Hans Fader var Hen
rik Larsen, der fødtes 1798 og døde 1884. Henrik Larsen
var Styrmand, Petersborglods og Tømmerhandler. Men
han havde ikke Tid til at fiske, idet han ofte maatte
foretage tre Lodstogter paa Østersøen om Aaret. Der var
dengang en Trafik gennem øresund, som man i vore
Dage ikke gør sig Begreb om. Og der var flere Lodser i
Gilleleje. Naar man saa Koffardiskibene gaa forbi ude
ved Gilleleje, gik Lodserne den lange Tur til Helsingør
for at melde sig til Tjeneste paa Lodskontoret. Henrik
Larsen var en optaget Mand; som nævnt var han tillige
Bræddehandler og solgte Tømmer til Egnens Folk. Der
var forøvrigt i de Tider endnu en Bræddehandler i Gille
leje, Lars Bendtsen.
Efter Konfirmationen sendtes Svend Henriksen i
Drejerlære hos Rokkedrejeren K jorting i Helsingør, hvor
han var i 5 Aar, til han blev Svend. Her søgte han en
Tegneskole om Aftenen. Desværre kneb det at faa den
Mad, han trængte til, hvorfor han ofte maatte gaa ud til
sin Bedstemoder i Espergærde for at faa stillet Sulten.
Da han derefter kom til Faaborg for at lære Blokke
drej eri et (Blokke til Skibe), fik han det betydeligt bedre
hos Drejermester Hulevad, hos hvem han var i 5 Aar.
Folk var dengang overtroiske, og en Aften, Svend Hen-

D
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riksen havde været paa Landet og var paa Hjemvejen,
gik han, skønt han var advaret i Forvejen, ad en ensom
Vej. Da han kom til en Korsvej, forskrækkedes han af
en sort Hund og endnu mere af en Stemme, der flere
Gange sagde: God Aften! Efter Hjemkomsten fortalte
han Tildragelsen, og man sagde, det ikke var saa sært
det, han havde oplevet, for en Mand havde engang hængt
sig i et Træ dér.

Efter Faaborgtiden nedsatte Svend Henriksen sig som
Drejer i Gilleleje, i de første 4 Aar i Faderens Hjem paa
Hovedgaden (hvor nu Isenkræmmer Kristensens Ejen
dom ligger, og hvor Tømmerpladsen laa). Og til sin Død
i 1909 drejede han Blokke, Rokke o. s. v. og ogsaa finere
Ting. Men i Sildefisket forlod han Drejebænken. Først
fiskede han sammen med sine to Svogre med Baaden
„Birgitte“. Men da han i 1871 var blevet hellig, som det
dengang hed, gik han fra Borde, fordi han ikke vilde
fiske om Søndagen. Han købte da, vistnok i Lerhamn i
Skaane, en lille Sildebaad, der hed „Hilma“, men om
døbtes til „Henriette“ efter hans ældste Datter. Det var
den Baad, Folk spøgefuldt eller spottende kaldte Kapel
let for at drille Svend Henriksen, der som hellig ikke
gjorde en Røverkule af sit Hjerte, men prædikede for
sine Kammerater.
«

Svend Henriksen havde alle Tider været en from ung
Mand, der ikke forsømte sin Kirkegang. Og paa Fade
rens Tømmerplads traf han mange af Egnens gudfryg
tige Bønder, der var blevet opvakte af Græstedpræsten
Jeanssons Prædiken, og som derefter var blevet religi
øst paavirkede af Lægprædikanter, saaledes svenske, der
fra Helsingør bragte Missionen, der senere skulde blive
til Luthersk Mission, til store Dele af Nordsjælland. Ca.
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1871 blev Svend Henriksen omvendt ved at møde disse
Bønders Kristendom, der havde den svenske Lægprædi
kant Rosenius’ Skrifter som Kilde.
Og samtidig kom den luthersk-missionske Lære til Gil
leleje gennem to unge bornholmske Piger, Pogeskole-

Svend Henriksen (1836—1909),

Eisker, Drejer og Missionsfører i Gilleleje.

lærerinden Jomfru Grønbæk og Syjomfruen Rønning,
hvorved den fromme Lærer i Gilleleje, Peter Olsen, blev
vakt. Han og Svend Henriksen blev nu Missionens Bæ
rere i Gilleleje i Resten af Aarhundredet. Især Svend
Henriksen; han var jo „en af vore egne“, forstod Folket
og Folkets Sprog og Psyke. Han var endvidere, trods
Modstanden, han var ude for af sine egne, agtet, fordi
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„hans Liv fulgte med“, soin de sagde, d. v. s. han levede
sit Liv i Overensstemmelse med sin Tale.
Modstanden, han mødte,, kunde gøre sig de mærkelig
ste Udslag. En Kvinde i Byen, Jane Jørgens, sagde ær
gerlig: Gid den Præst og Biskop (o: Svend Henriksen)
aldrig var blevet født. Han gør dem tossede allesammen.
En anden Kvinde svarede: Du skulde alligevel gaa der
hen og høre. Du kan tro, det er godt, hvad de siger. Men
Jane svarede: Nej, du kan tro nej, jeg bliver ved den
gamle Tro, selv om den gaar ad Kina til!
I 13 Aar holdt Svend Henriksen og hans Hustru Søn
dagsskole i deres Hjem (Svend Henriksensvej 2), som de
byggede i 1873.

*

Hans Kone hed Oline Bendtsen og var Datter af Lods
og Fisker Bendt Christiansen. T deres Hjem holdtes de
første Missionsmøder. Svend Henriksen eller fremmede
Lægprædikanter fra forskellige af Landets Egne talte.
Men om Søndagen samledes man i Lærer Olsens Hjem
paa Skolen. Olsen oplæste i Reglen Luthers Prædikener;
derimod var det blevet forbudt at lade Lægprædikanter
ne tale i Skolen.
Da Missionshuset blev bygget i 1886, holdt Møderne i
Hjemmene op. Og fra den Tid optraadte Svend Henrik
sen som Prædikant; han havde altid fuldt Hus, idet Be
vægelsen efterhaanden vandt Sejr i Gilleleje. Folk kunde
godt lide at høre ham tale. Han var yderst livfuld og
brugte et rigt Billedsprog, som Folk kunde fatte. Og i
de mange Aar til 1908 rejste han Landet over og prædi
kede hver Vinter og tillige om Sommeren ved større
Møder.----------Men især vandrede han ofte til Fods og tit sammen
med Lærer Olsen til gudelige Møder i en eller anden
Gaard i Nordsjælland. Det kunde blive sent, inden han
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begavÆ sig paa Hjemvejen. En Aften efter et saadant
Møde i Paarup mødte han efter egen Formening den
Onde. Han hørte hans Skridt bag sig. Men Svend Hen
riksen var ikke bange; han vendte sig om og sagde højt:
„Kom kun, du! Men Jesu Blod er os imellem“. Saa for
svandt den Onde.
Samme Svend Henriksen havde i sin Ungdom været
en rigtig Kommersfugl, som det hed, fuld af Løjer, elske
de Baller og holdt af fortælle lystige Historier; der
imod nød han aldrig stærke Drikke. Hvor ikke Svend
var med, var der ikke rigtig Morskab. Han var lille og
spinkel, bleg af Hudfarve og mørkhaaret. Hans store,
blanke, blaa og straalende, men tillige stærke Øjne do
minerede Ansigtet. Og hans Væsen forandredes natur
ligvis ikke, da han blev hellig, hvorfor hans gamle Ven
ner ikke svigtede ham. En af hans mest trofaste var
Bendt Bjørnsen, som vedblev at komme i hans Hjem.
Med Rette kundie han sige: Før da han var med os, løb
alle efter ham, og nu løber de alle efter ham i Missions
huset.
Svend Henriksen vil sent glemmes. Vejen, hvorved
hans gamle Drejerhus ligger, er efter hans Død i 1909
blevet opkaldt efter ham.

*
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'Olivia Svendsen, Gillelejehuset, fylder 90.

Se Anders W. Holms Omtale paa Omslagets 3. Side.
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Poul Branner.

H. C. TERSLIN

GRAASPURVE OG ANDRE
det nye Fiskerimuseum i Gilleleje, No-rdsjællandskystens Museum, vil vi iflg. Tegninger faa en Sal
paa 17 Meters Længde eg ca. 5 Meters Bredde, der skal
rumme Præparater af Kaittegiats Dyr, Strandens Fugle
og Dyrene fra Kystlandets Tørvemoser, Dyr, der har
levet samtidig med Oldtidens Kystjægere og Fiskere.
Saa vore mange Indsamlere fra Hellebæk til Tis
vilde imaa ikke blive trætte af stadig at sende os
Materiale til denne store Samling. De bliver ikke
trætte. De mindste Drenge kommer med døde Graaspurve, de har fundet. Men naar de bliver store, kom
mer de med Sjældenhederne. Utallige Oplevelser med
Børn og Dyr har jeg fra 1909 til Dato.

I

*

Det er fra en Dreng, jeg har Beretningen om Skaden
og Flagspætten.
En Dag i April 1936 hakkede en Spætte fredeligt efter
Larver i Bjerring Larsens Træer ved Solbakken, da en
Skade kom til og greb den i Halen. En Spættehale er
lang og kraftig; der er noget at tage fat i. Det var en
slem Forskrækkelse. Spætten forsvandt og Skaden med.
Men da Forskrækkelsen havde lagt sig, kom Spætten
frem fra sit Skjul og fortsatte sin Dont. Men Skaden,
der havde fattet en morderisk Plan, kom igen, og denne
Gang fik den fat i Spættens Strube. 1 en Haandevending
var den dræbt, og Morderen forsvandt med den. Nogle
Dage efter fandt Drengen de sørgelige Rester, nogle Fjer
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af Spætten, under et Træ. Den Dreng fik noget at tænke
paa. Han er nu Medlem af Dansk ornitologisk Forening.

*
Og her er Beretningen om den vrede Perleugle: Det
var i de Aar, den sjældne Perleugle foretog Invasion i
Landet. I 1930 traf en Dreng’ ude paa Gilbjerg en Perle
ugle, der sad i sine egne Tanker paa en Træstub. Nu
er det saadan, at disse Ugler kommer fra Egne, hvor de
ikke er vant til at se Mennesker og opleve deres Ond
skab. Den rullede derfor slemt med Øjnene, da Drengen
bevæbnede sig med en Gren i ond Hensigt Men da
han slog efter den, blev da ogsaa den lille Ugle vred.
Den fo’r til og bed i hans Træsko. Efter at have givet
denne ham Lektion fløj den bort, glad over at Drengen
havde faaet en Forskrækkelse.
Historien har jeg ikke fra Drengen selv, for han skam
mede sig jo.

*

En Taarnfalk har boet i Søborg Kirketaarn i mange
Aar og hører saaledes til Gejstligheden. Mens Storken,
soim hvert Barn ved, hører hjemme paa Bondens Tag.
Der er Forskel. Men nu havde Storken længe haft Kik
paa Kirketaget. Naar Naboens Storkefamilie havde Rede
paa Græsted Kirketag, hvorfor skulde der da ikke være
en saadan Lejlighed paa Søborg Kirke! Men denne Plan
forpurredes af Taarnfalkehannen, der fo’r paa Storken,
som skyndsomst maatte bene af Sted. Hvorefter han
skyndte sig op i Taarnet for at laa Ros af sin Kone.

*
En Sølvmaage saa det første Glimt af denne onde Ver
den i 1930. Det var paa Hallands Väderö, hvor afle
Fugle er fredede. Til sin Dødedag kunde den derfor
ikke begribe, at de Mænd havde Lov til at gaa fra Rede
til Rede og give hjælpeløse Unger Ring paa. Den prote-
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sterede kraftigt, da Turen kom til den. Men nu sad Rin
gen der og var ikke til at faa af. Og der stod den 21.
Juni 1930 paa den Ring. Velsagtens for at den lille Maageunge ikke skulde glemme den fordømte Dato! Det var
dens første Møde med Menneskene. Men det skulde ikke
blive det sidste. Og saa var det endda dens Landsmænd,
Folk fra Göteborgs Museum; de havde snakket noget oim
at studere Maagernes Trækveje. Ikke underligt, at Maagen,
da den blev stor nok, forlod Egnen for at drage til det
venlige Danmark. Og nu laa den da i Maj Maaned næ
ste Aar og fiskede ud for Gilleleje. Desværre laa der en
Fisker i samme Øjemed med sine Laksekroge. Laks er
godt. Det skulde være et sært Væsen, der ikke kan
lide Laks. Og vor unge, livslystne Maage dannede ingen
Undtagelse. Desværre fik den kun Krogen i Næbbet, og
det gjorde ondt, især da Fiskeren trak til. Men det skete
jo bare for at hjælpe den stakkels Fugl. Næbbet briste
de. Men kanske den kunde komme sig! Han tog den
med sig, dog ikke uden Protest, og anbragte den — i
Hønsegaarden, en slem Nedværdigelse; blandt saadanne
Landkrabber! Heldigvis fejlede Maagen ikke noget, hvor
Maden skulde ligge. Og saa kom den store Dag, da den
skulde slippes ud. Fiskeren var lige saa spændt som hans
Smaabørn. Den eneste, der ikke var spændt, var Maa
gen. Da den blev anbragt midt ude paa Hovedgadens
Asfalt, nægtede den pure at lette. Med den Begrundelse,
at man naturligvis ikke kunde starte med den fordømte
Landjord under sig. Processionen maatte derfor værsgo’
begive sig til Havnen, før Fuglen sagde Farvel, skuffet
over Danskerne, hvilket var uretfærdigt, for den var jo
blevet behandlet honnet.
*

Den blaa Krage vil vække stor Opmærksomhed og for
anledige megen Diskussion, naar den kommer paa Mu-
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seet. For Krager skal være graa. Men -den er blaa. Vi
maa begynde med Begyndelsen, som H. C. Andersen si
ger. Og den var nede i Tyskland, hvor de et Sted i Østprøjsen — det var den 14. April 1935 — havde faaet den
snurrige Idé at fange Krager, der intetanende, glade og
foraarsberusede var paa Vej i raabende og hujende
Flokke nordpaa. Og efter Fangsten dyppede disse Ornito
loger Staklerne i grøn eller blaa Cuprinol, der lugtede
fælt. Og hvor de saa ud i Spejlet bagefter! Hvad mon
de andre vil sige, naar man møder i den Mundering!
Men ikke nok med det. Bagefter stuvedes Selskabet i
Kasser som Brevduer og sendtes med Toget. Ankomne
til Flensborg blev de sluppet løs. Taknemlige over at
være sparet for de mange Mils Vingeslid var de langt
fra. En af dem bed den uskyldige Stationsforsitander i
Fingeren, da han lukkede op for Kassen. — Nu vilde jeg
gerne have sparet Læserne for den tragiske Afslutning.
Men det kan jeg ikke, for hvis vi ikke havde faaet den
Afslutning, vilde vi intet vide om Begyndelsen. Altsaa:
fem Dage efter, den 19. April, passerede en Flok Kra
ger Gilbjerg, blandt disse et Par grønne og blaa Krager.
Som sædvanlig i Kragetrækket laa der en Flok Jægere
derude. Og navnlig de mærkeligt farvede Krager vakte
Opmærksomhed. En af dem blev hentet ned ved Hjælp
af en velrettet Kugle. Ringen paa Foden gav Anledning
til Mysteriets Opklaring. Se, denne stakkels Krage var
startet med Hjertet fuldt af søde, ubestemmelige Følel
ser om en Lykke, der ventede ham langt mod Nord, et
Sted hinsides Gilbjerg. Det var vist noget med en sød
lille Kragepige. Men maaske vilde Livet kun have bragl
ham Skuffelser! Maaske vilde hun have fundet ham for
aparte i den Frierd-ragt. For Kvinderne ser sommetider
mere paa det Ydre end paa et godt, ædelt Kragehjerte.
*
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Sulen er en smuk Fugl af Størrelse med Gaåsen, men
med langt Næb og Hale; en -smuk Flyver af ædel Byrd.
Men dens Unge er et udpræget Enebarn, idet Sulen kun
lægger eet Æg. Den Sule, jeg skal fortælle om, saa
Lyset, saa vidt jeg véd, ved Skotlands Kyst, hvor der bor
nogle af denne aristokratiske Familie, som har det maje
stætiske Atlanterhav bil Tumleplads. Efter at have faaet
en standsmæssig Opdragelse kom den Stund, da den opnaaede den ulykkelige Lømmelalder. Farvel, Far og
Mor, jeg vil ud og se mig om i den vide Verden! Er At
lanterhavet ikke stort nok til dig, min Dreng? s^gde den
bekymrede Mor. Men der var intet at stille op. Peter
vilde af Sted. Men pas nu godt paa, min Dreng, og glem
ikke din fornemme Æt og Opdragelse! — Desværre kom
Peter ud for en slem Vestenstorm, som Kræfterne ikke
kunde holde til. Han blev drevet over Vesterhavet. Men
da han saa det flade Jylland under sig, angrede han for
sent Færden og prøvede at vende sig mod Vinden. Men
Enebarnets blødagtige Opdragelse hævnede sig. Mod
gang var han ikke hærdet til at taale, og som et vilje
løst Fnug drev han med Vinden tværs over Jylland og
Kattegat, til han udmattet sank ned paa Stranden ved
Gilleleje. Han, der var vant til at have fast Klippegrund
under Fødderne, blev ude aif sig selv ved at træde i del
vigende Sand, og da nogle Folk kom til, tabte han Be
sindelsen som en gammel Kone, der s'k-al passere Køre
banens Malstrom i en stor By. Med det Resultat, al
han helt glemte at kunne flyve. Han glemte ogsaa al
hakke efter de nærgaaende Drenge trods sit kraftige
Næb, som han ellers nok kunde næbbe op med derhjem
me. Folk troede naturligvis, at han var dødssyg, og han
blev forsmædelig aflivet. For det hjælper ikke, man er
af fornem Byrd, naar man ikke kan klare sig blandt
Hoben.
4
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Se, saadan en Fugl kalder man Tossefuglen. Og da
alle Suler tér sig som denne, naar de kommer i Land, er
det ikke underligt, om denne fornemme Slægt er paa
Retur.
*

De kender alle den lille Fugl med den røde Hals. Den
fik sit Navn, fordi den vilde pille Naglerne ud af Jesu
blodige Hænder og Fødder, da han hang paa Korset. Det
er saaledes en from lille Fugl. Og i den Familie er det
ikke som i saa mange andre, hvor de fromme er i Faatal, men de onde er de mange. Tusinder af disse fromme
Fugle besøger, omend kortvarigt, Gilleleje i Træktiden
Foraar og Eftenaar. I Tiden 1899—1932 er de rapporte
ret som faldet 50 Gange ved Nakkehoved Fyr og Gille
leje Flak Fyrskib; ialt 112 af disse Rødhalse har i den
Tid mistet Livet ved om Natten at flyve mod disse Fyr.
Saa det gælder altsaa her, som i saa mange andre Til
fælde, at det gaar de gode daarligt. Og saa kan jeg endda
fortælle, hvad de lærde Ornitologer ikke ved, at Mandefaldet blandt disse Smaafugle sikkert er meget større,
end man aner. Og det skyldes den gamle Fyrpassers
Hunid, at ikke alle de døde kom med paa den sørgelige
Tabsliste.
Jeg husker den stille, skønne 1. Aprilmorgen i 1923,
jeg gik ud til Nakkehoved. Tusindvis af Rødhalse sad i
Buske og Træer langs Fyrstien og i Bevoksningerne ved
Fyret. Aldrig 'har jeg set saa mange Rødhalse. De fleste
var chokerede af Nattens Hændelser. De uhyre Skarer
var fortryllede og forvirrede af Fyrlanternen fløjet
ustandseligt om Lyset og i Lyset uden at kunne bekvem
me sig til at fortsætte Rejsen. Med det Resultat, at en
Mængde knækkede Halsen ved i fuld Fart at flyve mod
Lanternens Ruder for i Desperation at forcere det for
bandede Lys. Nu laa de døde om paa Græsset og Skræn-
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terne. I et Øjeblik optalte jeg et halvt Hundrede smaa
Fuglelig. Da opdagede jeg Fyrpasserhunden. Den aad
sig en bedre Frokost i alle disse lækre Fugle. Og hvor
mange den havde ædt, inden jeg kom, vidste dens Herre
ikke.
Det tog nogle Dage, inden Fugleskaren kom til Hæg
terne efter Nattens frygtelige Oplevelse og fortsatte mod
Sverige med Undtagelse af de faa Par, der blev for at
yngle. Sært nok, at nogle kunde lide at bosætte sig her,
hvor den frygtelige Katastrofe havde kostet saa mange
Liv og Førlighed og Forstand. Men heldigvis har Ung
dommen let ved at glemme. For den ligger Fremtiden
nemlig lys og lykkelig.

★
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SKOLELÆRER
AF

H. C. TERSLIN
N skønne Morgen v aagn er inan op og er Skolelærer.
800 Kroner i aarlig Løn plus 100 Kroner for at
spille i Kirken, plus 20 Kroner for Afsavn af Have, som
det hedder i Skrivelsen, endelig Brændsel til den ugifte
Andenlærers Lejlighed, der bestaar af et Værelse op ad
eus Skolestue og et Loftskammer. En god Løn for en
23-aarig Lærer i 1909.
Provsten, nu afdøde Barfod i Skævinge, sagde ogsaa
den Dag, jeg som den lykkelige Indehaver af Embedet
præsenterede mig for ham, at jeg havde skudt Papegø
jen. Det samme omtrent sagde Pastor Peter Krag i Sø
borg, der havde været med til at vælge mig, men til
føjede, at jeg nok fik Kval af de ustyrlige GillelejeD renge.
Og nu vaagnede jeg altsaa hin Seplembermorgen op
til disse Herligheder og med bævende Hjerte, som ingen
maatte mærke, til Mødet med disse Drenge.
Naar jeg nu, de mange Aar efter, ser llibage paa
Skolelærertiden, mindes jeg kun faa ustyrlige GillelejeD renge. Men nogen maa der have været. Noget ni aa de
have bedrevet. I et hvert Tilfælde ifølge Sagnene. Selv
de skikkeligste af dem vil nu bagefter naturligvis ikke
staa tilbage for de mere agressive. Naar de som voksne
yderst agtværdige Mænd og Familiefædre opfrisker de
res Skolebedrifter, undres man over, hvor meget de var
med til i deres Skoletid overfor deres Lærere. Jeg har
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endnu aldrig truffet en forhenværende Elev, som ikke
har været meddelagtig i de mere forvovne Drengestre
ger. —-----Det er rent ud sagt utroligt, at der i Skoletiden har
været levnet Tid til mere alvorlige Sysler. Alene de
timelange Planlæggelser af Aktionerne maa have slugt
en Masse af Tid og Energi. Og dertil kommer saa Lære
rens endeløse Anstrengelser for at finde Gerningsmændene gennem det Væv af Traade, der fører til Maalet, og
navnlig de Traade, som alligevel ender blindt.
Hvis alle disse Drengestreger, som selv agt værdige
Mænd har været med til i deres forsagte og uskyldige
Skoletid, virkelig er passerede, og som Offeret, Læreren,
ikke kan erindre at have oplevet, hvis de virkelig er
passeret, undrer det en, at man endnu lever, 38 Aar
efter at man hin Septembermorgen i 1909 gjorde sin
Entré i Skolestuen.
Jeg erindrer endnu tydeligt Lugten i denne Landsby
skolestue. Jeg har ikke truffet den noget andetsteds. Og
der gik lange Tider, inden jeg opdagede, hvorfra den
hidrørte. Den er vanskelig at karakterisere, den var no
get syrlig og hang ikke alene i Luften, men i alt det
tarvelige Indbo, i Katederet, de aarhundredgamle Femmandsborde med Generationers indskaarne Initialer og
Bomærker i den sorte Maling, den duftede ud fra de
tykke Lag blaa Kalkpuds paa Væggene, som, hvor de
var afskallede, ledte Tanken hen paa geologiske Aflej
ringer.
Omsider lykkedes det at finde denne særegne Lugts
Oprindelse, idet den lukkede Tørvekasse ved Kakkel
ovnen viste sig at indeholde ufattelige Masser sammenstuvede Madpapirer, af hvilke de nederste Lag med samt
deres Indhold af fordærvede Madrester maa have været
af høj Ælde. Og i lange Tider, efter at Kassens Indhold
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var fjernet, hang endnu Lugten i Stuen, hvor den maa
have befundet sig yderst vel, selv om der vistnok hver
Sommerferie blev smurt et nyt geologisk Lag blaat Kalk
vand. ud over Væggene.
I denne hyggelige Skolestue henlevede jeg mine før
ste elleve lykkelige Aar, der skal ganges med 246 Skole
dage og derefter med 6 Skoletimer for at naa et astro
nomisk Tal, man kan være bekendt at præstere. Religi
on, Dansk, Regning og Fædrelandshistorie samt Sang
var de Fag, jeg beherskede. Især dyrkedes — det var i
de gamle Tider — Teologien.
De stakkels Elever fik undertiden deres teologiske
Evner prøvet under Fortolkning af vanskelige Skrift
steder. Og det kunde hænde, at de kom til overraskende
Resutater. Som den Dreng, der blev spurgt: „Hvad skal
det betyde, at der staar: „I dit Ansigts Sved skal du æde
dit Brød“? Uden smaalig Hensyntagen til tidligere Ti
ders lærde Fortolkere fremsatte han en ny Udlægning:
„Det betyder, at du ska’ æde, til du sveder.“ Det er af
døde Overlærer L. Hansen, der har fortalt det. Mange
andre ypperlige Udlægninger af Skriften og af Salme
vers kunde have Interesse, men maa her forbigaas.
For ogsaa andre Fag bør omtales.
Undertiden fik jeg listet lidt Naturhistorie ind mød
Snyderi — Faget stod nemlig ikke paa min Timeplan.
Af min ikke svimlende Gage fik jeg Raad til at anskaffe
et Skab, hvori jeg opbevarede udstoppede Fugle og Dyr
i Sprit. Og talrige var de Næseaftryk, der kom paa dette
Glasskab.
Denne lille Natursamling blev af alle Eleverne omfat
tet med særlig Veneration. For Peter var kommet med
den sjældne Fisk, Hans havde fundet den interessante
Sten, og lille Ole havde foræret den døde Fugl o. s. v.
Og selv om man ofte kunde være haardhændet over for
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Skolens Inventar, og der engang imellem kunde gaa en
Rude i Løbet, skete der aldrig Skade paa dette Glas
skab, og endog Mahognimalingen er den Dag i Dag næ
sten saa frisk og pæn, som da dette Inventar blev anskaf
fet. For det gælder om at komme i personligt Forhold
til Tingene. Og endnu den Dag i Dag sker det, at en gam
mel Elev kommer op til dette Skab, der forlængst er
blevet for lille, for at hilse paa de udstoppede Fugle, der
gjorde Barneøjnene store engang.
Blandt de Fag, jeg beherskede som ung Lærer, var
Sangen; dertil krævedes en Violin. Min var af sæd
vanlig Violin-Ælde; der stod paa en indklæbet Seddel i
den det ærværdige Aarstal 17 og bagefter 2 Prikker i
Stedet for Tal, sandsynligvis 1768 eller et andet Tal.
Alle de Violiner, jeg har truffet, var fra 17-Hundredelallet. Mærkeligt, at man ikke før og siden har bygget
Violiner. Nu er der det ved Violinspil, at man kan ken
de Mesteren paa Grebet. Det er ikke ligegyldigt, hvor
man sætter Fingeren paa Strengen. Naar jeg i mit Mu
seum fremviser gamle Mester Olsens Violin — Olsen
var Lærer fra 1858 til 1909 — siger Gillelejerne, at der
er spillet mange falske Toner paa den Violin; ander
ledes med mig, for jeg havde den agtværdige Karakter
mg -4- til Eksamen i Violinsipil og kunde i Enrum spille
Sange, der vel at mærke skulde staa i D-Dur, udenad.
Ikke desmindre fandt jeg i min første Sangtime min
Overmand i en af mine Elever, som kunde spille udenad
i flere Tonearter. Det er den nuværende Sogneraadsfor
mand Chr. Pedersen; at han saa noget nedladende, over
bærende paa mine Præstationer, er naturligt, og at Klas
sen som Helhed saa op til ham som Virtuos og tilsva
rende ned paa mig, er naturligt. Jeg var ikke langt fra
at ønske, at jeg med Tiden kunde faa en Klasse Elever,
der ikke vilde tage det saa nøje, om man greb lidt ved
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Siden af paa Strengene. Som en Vismand engang har ud
tryk sig: Det er forunderligt, hvilken Forskel det gør, selv
om man bare griber en Tomme ved Siden -af! Jeg tror,
det er en Gilleleje-Vismand, der har sagt disse Ord. —
Jeg skal forøvrigt ikke komme ind paa de forskellige
Fag, Eleverne skal indøves i. Jeg er bange for at trætte
Læserne. Et Fag maa jeg lige nævne, Gymnastikken. Vi
lever jo i Gymnastikkens og Sportens Tid. Herude drev
bare Drengene Gymnastik og kun om Sommeren, og
paa Legepladsen, fordi vi ingen Sal havde. Derude stod
den karakteristiske Klatremaskine. Det var den, en ældre
Generation engang havde svajet saa længe med, at det
til sidst lykkedes dem at vælte den. De allerældste her
ude har den gysende Beretning herom fra deres Fædre.
Der var Klatretovet, og den, der kunde naa helt op, hav
de herfra et vidunderligt Panorama over Byen. 1 min
Gymnastiklærertid var det, N edspr ingsstedet blev opfun
det og beordret indført ogsaa herude. Nedspringsstedet
var et Hul i Jorden, som fyldtes med Sand. Drengene
skulde slaa Hovedspring over en Plint og derefter dale
blødt ned i Sandet. Desværre skulde Læreren sidde paa
Plinten og tage imod. I de Timer gjorde man Gymna
stik iført sømbeslaaede eller jernpansrede Træsko. Dis
se dalede ofte ned i Hovedet paa Læreren. De Træsko
var nemlig saa tunge, at det kneb for Eleven at faa
tilbørligt Sving i dem; kun ved den yderste Kraftan
spændelse lykkedes det ham at faa dem op i Zenit
højde. Eleven dumpede naturligvis stille ned igen i Ud.gangsstilling; men Træskoene kom først og landede med
stor Kraft paa Lærerens Hoved. —
Jeg har engang i en Mose truffet et Menneskehovede
med ualmindelig tyk Pandeskal. Jeg har aldrig før set
saa tyk en Pandeskal. Men det er dog ikke derved givet,
at den Oldtidsmand har været Gymnastiklærer og siddet
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paa en Plint og modtaget neddalende Træsko, som jeg
maatte det.
Til mine lyseste Minder hører Botanikturene med mine
Elever. De er, fra dengang Naturhistorie blev mit Ho
vedfag. Vi kaldle dem Botanikture, selv om vi efterhaanden inddrog de Dyr, vi traf, og Stenene ved Stranden i
vore Undersøgelser. For kort Tid siden modtog jeg et
Brev fra en af mine tidligere Elever, han er nu Politi
mand, og han mindedes disse Ture, da han lærte Plan
terne at kende; det var kommet ham til Nytte, mens
han var „under Jorden“ og havde Tiden for sig. Natur
ligvis lærte vi meget mere paa disse Smaature end i
Skolestuen, idet der blev Tid til at prøve, hvem der
kunde trille hurtigst ned ad Strandbakkerne. Naturlig
vis kunde saadan en Klasse, der var sluppet løs i det
fri, virke saa chokerende, at et eller andet Firben, vi
traf, tabte Halen. Men efterhaanden kunde en vis Kultur
indøves, saa der kunde udskrives en Konkurrence om at
omgaas disse sarte Haler, saa de ikke faldt forskrækket
af. — Som bekendt sker der intet nyt under Solen. Heller
ikke den moderne Lejrskoleidé er noget nyt. Min Facon
startedes i 1915 med, at Drengene — vi var i Reglen 15
— foretog Ture i Omegnen om Søndagen. Ogsaa længere
Udflugter i Ferierne. Udgifterne dækkede vi selv. Der
var ikke Tale om Tilskud fra Sogneraadet, vi søgte ikke
andre end vore Fædre om Tilskud; men Reglen var, at
Drengene selv havde tjent Pengene som Bydrenge, Avis
drenge eller saadan noget, eller ved at sælge Fisk, de
selv havde pilket eller fanget fra Baad.
Desværre klagede de i Søndagsskolen over, at jeg tog
Drengene fra dem; men det gav mig ingen daarlig Sam
vittighed, thi dels foretoges Søndagsturene om Efter
middagen efter Søndagsskoletid, dels var disse Drenge
over Søndagsskolealderen; ingen Dreng paa 12 Aar og
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derover og med Respekt tor sig selv -deltog i Søndags
skole udover et Par Søndage før Jul for at komme med
til Juletræ..
Vor berømmeligste Tur var 8 Dages Udflugten til
Kulien, hvor Naturen skulde studeres, d. v. s. Planter
og Klipper. Det var den Gang, jeg kom galt af Sted i
An ledning af, at jeg 'havde pralet med at kunne vende
Pandekager i Luften. Hvorfor jeg maatte demonstrere
Kunsten; det lykkedes mere end een Gang at vende Pan
dekagen i Luften og gribe den paa Panden, selv om en
kelte endte i Baalet. Det tager lang Tid at bage Pande
kager til 15 Drenge; jeg begyndte en Aften ved 6-Tiden
og var næppe færdig med at bage de sidste ved 9-Tiden;
i Mellemrummene mellem Pandekagebagningen badede
Drengene, og det van* det, der gav mere Appetit paa de
lækre Kager. —
Forøvrigt er det meget besværligt for en Leder at
starte en saadan Udflugt. Alt skal jo være i Orden, in
den vi starter. Om de nu har husket Tandbørste, Kniv,
Gaffel og Ske, Haandklæde o. s. v. Imens havde jeg Æg
under Kogning; jeg var dengang Ungkarl og holdt mig
selv med tør Kost. Mit Gasbord var en Kasse fra Brug
sen. Desværre glemte jeg de kogende Æg til Dagen
efter, og imens havde vi haft en glimrende Natmanøvre
uden for Helsingborg, og vi havde været nede i Kulgru
berne i Höganäs. Da Ernst spurgte mig, hvordan det gik
med Æggene, om jeg havde faaet dem med!
Aldrig har nogen Telefonventetid forekommet mig saa
lang, som den Dag jeg ventede paa Samtalen mellem
Höganäs og Gilleleje Brugsforening. Der var alt for rige
lig Tid til at gennemgaa en Brandstifters Kvaler og Ud
sigterne til en Tugthusstraf for at have brændt Gilleleje
Skole af. Heldigvis havde Uddeler Poulsen set Røg stige
op af Tagvinduet over mit Gasbord og faaet standset Æg-

59

kogningen. Aldrig siden har jeg sei saa haardkogte Æg
som dem, jeg blev konfronteret med ved Tilbagekom
sten. Men Skolen var reddet. Naar jeg og Drengene se
nere har genopfriske! Kullenturen — og det er ikke
længer siden end forleden Dag, en af Deltagerne, Fiske
handler John Lund mindedes den — skal det nok passe,
at vi paa et eller andet Tidspunkt, uden at jeg har øn
sket det, kommer til det med Æggene. „Kan De huske,
Terslin, da De kogte Æggene!“
Mine bedste Oplevelser med Gi 1 leleje-Drengene i Lø
bet af de 38 Aar har ikke været de tusind Stunder, jeg
har siddet over for dem som Dommer over deres Salme
verspræstationer, Stile-Resultaterne, Regnestykkerne. Men
de mange Ture i Selskab med dem, hvor vi gensidigt
lærte hinanden at kende som Mennesker, i Situationer,
der vanskeligt forekommer i Skolestuen.

*
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EN DAG I MUSEETS TJENESTE
AF

H. C. TERSLIN
ET er en Dag i Sommeren. Solen er i fuldt Sving
med at opvarme Termometret til 30 Grader. Og
Klokken er endda ikke 8. I en <af de Bunkers, Gilleleje
skal have*), har svedige Mæ»nd fremgravet Rester af et
Gi 1 lelejehus, der gik til Grunde under den store Sand
flugt i 1770’erne og blev manet i Jorden af et l1/.» Meter
tykt Sandlag. Nu graver vi Resterne af Indboet op, saasoni Kakelskaar fra Ovnen, Stumper af sværtede Jyde
potter fra det aabne Ildsted, Stykker af Kander, Fade
og Skaale blinkende i gule, grønne, røde og brune Far
ver, lige saa f ni ske som for 175 Aar siden — og rustne
Knive, Fiskekroge og Klinker fra Fartøjerne. Hundreder
af Smaating. Og der er Portstenen, hvor paa Portstolpen
har hvilet. Den er hul i Midten som et Vievandskar, Saa
mange Gange, den Stolpe er gaaet op og i, indtil Flyve
sandet sagde Stop og trykkede Bindingsværkshuset i
Kvas! — Formiddagen gaar sagtens med at si det meste
af alt dette frem af Sandet. Og Sommergæsterne ser in
teresserede til. Men mest interesserede er alle Smaadrengene, som gaar i Vejen og finder meget interessant.
Men Kirkeuret slaar 12. Middagen venter. Mens vi ved
Bordet drøfter, hvorvidt vi skal tilbringe Eftermiddagen
med at dase ved Stranden eller cykle paa Landet, melder
Telefonen, at jeg skal ud til nogle Tørvearbejdere, der i
Esrum-Aadalen har fundet en Oldtidskrukke og el Men-
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*) Skrevet i 1944.
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neskeskelet. Jeg kommer! — Heldigvis har jeg* faaet er
stattet de hullede Dæk, der regelmæssigt eksploderede
een Gang paa Udturen og een Gang paa Hjemturen, med
splinternye 100 pCt.s Celluldsdæk. Saa jeg er godt kø
rende.
Varmen staar tyk over Mosen og véd ikke, hvor den
skal trække hen, og derfor bliver den staaende, som H.
C. Andersen vist vilde sige. Med det Resultat, at Mændene maa arbejde næsten nøgne.
Og der sitaar den sorte, revnede Krukke og i en Kasse
fra Brugsen Resterne af Oldtidsmanden, som en mente
havde været Neger, da Knoglerne var saa mørke. Men
nu skal Videnskaben fremkomme med en Udtalelse. For
man vil naturligvis have Besked! Det højtidelige Øje
blik sænker Stilhed over Rundkredsen af svedige, brune
Kroppe omkring mig og Fundet. Selv den hostende, hak
kende Maskine tier, som vil den lytte med. Men den vi
denskabelige Udenomssnak om Pollenanalyse og forestaaende mikroskopiske Undersøgelser gør ikke synder
ligt Indtryk. En omtrentlig Alders opgivelse — Stenalde
ren — giver derimod et stærkt og tilfredsstillende Ind
tryk. Og snart larmer atter hele Moseapparatet og sum
mer dets særprægede Liv, mens Stenaldermandens Skov
hentes op fra Dybet i koncentrerede Tørvestykker.
Som følger jeg Lig trædes Pedalerne forsigtigt hjemad
med de sjældne Sager i Cyklekurven. Der forestaar nu
en nærmere Undersøgelse og Konservering.
Hjemkomst! Et Brev er indløbet «skrevet af en utrænet
Pennehaand. Om jeg vil komme ud at se paa nogle
gamle Sager, et Dødsbo paa Raagelejeegnen? Klokken
er 15. Det kan naas inden Aftensmad!---------Den samle Gaard ligger hegnet af Poppel og Hyld
langt fra Asfaltvej — i en Lavning ved en Ellemose.
Ubegribeligt, at nogen har kunnet vælge et saa afsides
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Sted. Maaske fordi det er meget skønt! I Baggrunden ses
Toppene af Hesselbjergs mange skaldede Broncealderhøje. Oven over raader den dejlige blaa-graa-varme Him
mel, i Horisonten dog nogle stillestaaende, dynetykke,
blaasorte Tordenskyer i Sydvest, det rigtige Uvejrshjørne.
Stuen er et helt lille Museum og har staaet saadan fra
Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Her er Stolpeskabet
i Bonderenæssance, Langbænken ved Vinduerne, det
svære Fyrretræsbord foran med tykke, drejede Ben, der
henne Dragkisten, der synes sprækkefuld af Linned fra
Tider, der var rigere end vor. Og Jomfru Maria og Jesus
barnet i Guld og mange Farver i Ramme paa Væggen.
Udenfor tindrer Varmen paa den stejle, sandede, enkelt
sporede Hulvej. Hyldens afblomstrede Stilke stritter sonn
tynde Fingre udenfor de smaarudede Vinduer. Men her
inde er svalt og halvdunkelt som i en Kirke. Sindet stem
mes til Andagt af alt dette simple Indbo, der ikke er Møb
ler, men Bohave, som er skønt, fordi det er ægte, født i en
Landsbyhaandværkers sunde Fantasi, formet af hans
sikre Haand.
Det blev til mange Sager. De maa køres i Hestevogn
til Museet ved første Lejlighed! Et Par sjældne skrøbe
lige Smaating faar jeg dog op i Cyklekurven. Ved Gen
nemgangen er der megen Snak om hver Ting. Hver af
dem har sin Historie: Hvor Væguret med Porcelænsski
ven og det malede gyldne Lam er købt? Hvem der har
baaret det gamle Skørt: Da hun var ung, den fattige Tje
nestepige, vilde hun naturligvis med til det Bal i Blidstrup, og hun maatte da først væve og farve Stoffet til
Kjolen og bagefter sy den. Men den gjorde Lykke. Og
hun med! Hendes Kaar blev dog ikke stort bedre som
ung Kone. Ungdomsdansene blev snart forbi. Da hun
som Bedstemoder fortalte Kjolens Historie for de smaa,
var den forlængst blevet degraderet til Skørt. Nu sover
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hun den evige Søvn paa Blidstrup Kirkegaard. Men Skør
tet findes nu paa Museet. Og dets Historie kunde nok
fortjene en Roman. — Jo, der er mange Sager og megen
Snak, og Klokken er ha.lv atten. Farvel og Tak! Jeg kom
mer en anden Dag og fortsætter Passiaren. For jeg skal
aabne Museet Kl. 19 i Aften. I maa huske at komme,
naar vi har aabent! Husk Tirsdag og Fredag Kl. 19—21!
De Landsbyveje er herlige. Gammel hullet Asfalt. Det
er 8 Aar siden, de Huller sidst blev stoppet. Vejene
drejer- og svinger paa det besynderligste og maa uden
Tvivl betage en fremmed hans Orienteringssans. Koldsbæk, Unnerup, Udsholt, Smidstrup. Og mellem Villaha
verne og Plantagerne ved Stranden tusind Sniaagi.imt at
blaahvidt varmt Hav. Fra Grøften alle Sommerens kryd
rede Dufte af Blomsteroverdaadigheden. Den høje, stær
ke, gulgraa Rug. Og langt foran Cykl es tyret det høje, hvi
de Vandtaarn paa Gilbjerg, og fjernt bagved Kuliens
blaa Vesuvprofil, som Gillelejes Digter, Anders W. Holm,
karakteriserer den.
Nu er det oplivende at faa en kold 01 til det lækre Brød
med det bløde Smør, inden Museet aabnes paa Skolens
tropiske Loft. 40 Grader i Skyggen deroppe. Vi anbefa
ler altid vore Gæster at møde i Badedragt. Forbavsende,
af de Københavnere kan holde ud deroppe i Varmen i
de to Timer, det varer at se paa Samlingen inklusive
Foredrag af Omviseren. De to Timer gaar, og saa bl i ver
der alligevel gerne Samtale bagefter til Kl. 23 med en
og anden særlig interesseret om Udsigten til at faa el
passende Museumshus til de 8—10000 Genstande.
Oven paa en vel-tilbragt Sommerferiedag i Museets
i1 jeneste er det dejligt at gaa en Tur paa Havnen og
sige Godnat til Kuliens Fyr, der aldrig svigter, og paa
Vejen gennem Gyderne nikke til et og andet gammelt
Fiskerhus med Minder — husker du det! . . . glem nu
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ikke -at fortælle vor Historie, vor Hemmelighed i jert
Museumsarbejde, saa Folket kan blive ved at elske og
pleje vor gamle Idyl!
Men saa kommer jeg i Tanker om, at et Brev om et
museumsteknisk Spørgsmaal skal besvares og i Postkas
sen, der tømmes i Morgen Kl. 5,15. Alle Badegæsterne
er gaaet til Ro — eller tager de Natbad nede ved Bade
hotellet? Jeg synes at høre fjern Latter.
Da jeg gaar ned ad Svend Niels’ Bakke paa Hoved
gaden, ser jeg endnu Solnedgangsskæret over Byens
Straatage i Nord. Rettere sagt er det Midnatssolskinnet.
Brevet lægges i Købmand Eltangs Postkasse. —
Jeg er alligevel ikke ene. To lister stille i Strand-stræ
de, Arm i Arm vist. En Symbolik Ligger heri. Saa intim
maa Forbindelsen med det gamle Fiskerleje være, om
man skal kunne trænge ind til dets aarhundredgamle
Hemmeligheder bag Husenes sprøde Bindingsværk.

*
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Vilh. Nielsen og Hustru boder Garn. (Gilleleje).

Chr. Clausens Hus paa Hovedgaden Øst, Gilleleje. 1915.

.

(Foto Carl Petersen)

H. C. .TERSLIN

VEGETATIONEN PAA
GILLELEJE STRAND
(MED 2 TABELLER)
Aarbogen for 1938 skildrede jeg Vegetationen paa
Gilleleje Strandklinter. Her skal fortælles om Floraen
paa Strandbredden, som jeg undersøgte i Aarene 1930-32.

I

I. STRANDENS TOPOGRAFI
Stranden er smaastenet og Stenene gennemsnitlig af
Størrelse som en knyttet Haand; enkelte store Sten fore
kommer, et Sted ved Nakkehoved endog i Mængde. Navn
lig i Strandens inderste Del ses Grus og Sand mellem Ste
nene, og Terrænet tæt Vest for Havnen er særlig sandet.
Fra Havet tilføres nyt Materiale i Form af Smaasten,
Grus og Sand. Og efter Anlægget af talrige Høfder langs
Gilbjerg Strand dannes her ny Strandbred. Men Havet
virker ogsaa nedbrydende. Inden Høfdean lægget gik det
især ud over Gilbjerg Klint, hvor Nedbrydningen endnu
ikke helt er standset. Ogsaa de lave, sandede Arealer
mellem Gilbjerg og Nakkehoved, Strandmarken kalder
jeg dette Omraade, er Genstand for Nedbrydning. Alle
disse Sten-, Grus-, Sand- og Lermasser væltede ud over
Strandbredden, sorteredes af Bølgeslaget, og tilbage blev
Stenene. Da den lange Østmole byggedes for nogle Aar
siden, bevirkede den, at en ny Kyststrøm under Storm
begyndte at nedbryde sa-avel Nakkehoved Klint som
Strandmarken Øst for Fiskerlejet, hvorfor man ogsaa
5*
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der er nødt til at bygge Høf der. — Strandens Undergrund
er Ler, der sine Steder træder frem i Overfladen, og saadanne Steder udsiver Kildevæld. Hvor Vegetationen har
nogenlunde Ro, træffes da Phragmites communis, C ha
mae nerium angustifotium, Batrachium sceteratum, Tussilago Farfara, krybende Equisetum arvense (Ager-Pad
derokke) o. fl. Arter. — Forøvrigt ligger Gilleleje-Stran
den ved et uroligt Farvand (det nordlige Øresund) og er
prisgivet dets Naade eller Unaade. Ved Paalandsstorme
skabes Sten volde, der maaske udtværes ved næste Storm
eller opbygges længer inde. Ved Tøbrud styrter udhæn
gende Klintpartier ned, ligger en Tid paia Stranden og
sorteres siden af Bølgeslaget. Disse Forhold skaber uro
lige Kaar for Vegetationen. En enkelt Paalandsstorm med
Højvande kan ødelægge Plantedækket, som det har taget
en Sommer, maaske Aaringer at opbygge. Mest udsat er
naturligvis Planterne i Strandens ydre Afsnit, hvor der
væsentlig trives enaarige Arter. Paa de høje Stenvolde
længer inde har Vegetationen mere Ro, og her kan ogsaa
fleraarige Aider trives, og Plantedækket er tættere; og
tættest er det i Strandens inderste Afsnit, hvor Havvan
det sjældnere naar ind.

II. STRANDENS FLORA OG LIVSFORMER
Mine Undersøgelser paa den 4—5 km lange Strand
begyndte med en simpel Optælling af Arter af Blomster
planter. Resultatet ses i Analyse V og VI (Tab. 1); den
første er fra Nakkehov eds t randen mellem Strandbakke
skoven og det gamle Fyr, den anden fra Gilbjerg Strand.
Antallet af de fundne Arter er henholdsvis 78 og 85, og
ialt fandtes 108 Arter langs hele Gilleleje'kysten.*)
*) Arterne er alle hentede fra Arealer, der er mindst paavir
kede af Menneskets Færden; saaledes er Planter fra By- og
llavneomraadel ikke laget med paa Lislen.
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Floraen er naturligvis paavirket af Vegetationen i de
tilstødende Klint- og Strandmarkomraader; især findes
i Strandens inderste Afsnit, som jeg kalder Blandings
arealet, Arter herfra. Den egentlige Strandflora har størst
Interesse. En Gennemgang af Floralisten (Tab. 1) viser
Forskelle i Artssammensætningen i de to Analyser. Her
skal peges paa enkelte: Agropyrum junceum, Eryngium
maritimum og Phleum arenarium ses kun paa Gilbjerg
Strand, A triplex littorale, Salsola Kali og Suaeda mari
tima kun paa Nakkehoved Strand. Sidstnævnte Sted ses
af de spydbladede Mælder (Atriplices hastifoliae): Atri
plex glabriuscula, A. calotheca, A. glabriuscula. X A. patula, A. hastata og A. hastata X A. calotheca, (i Tabel
len er disse beregnet til eet Artstal); men paa Gilbjerg
Strand er af disse blot fundet A. glabriuscula.
Det bedste Indtryk af de Kaar, hvorunder Planterne
lever, faar vi ved at samle Arterne i Grupper efter de
Livsformer, de har. Ved en Plantes Livsform förstaas
her dens Tilpasning til at kunne overleve den ugunstige
A årstid, nærmere betegnet den Maade, hvorpaa den be
varer Knopperne, sonn skal sikre Artens Eksistens. Hos
nogle Arter sidder Knopperne paa Stængler 25—200 cm
over Jorden, og de kaldes Nanofanerofyter (N), andre,
nemlig de saakaldte Jordflad eplanter, Chamæfyterne
(Ch), har Knopper paa Stængler indtil 25 cm over Jor
den. Jordskorpeplanterne, Hemikryptofyterne (H), har
de overvintrende Knopper i Jordskorpen. Jordplan
terne, Geofyterne (G), har Knopperne i Jorden, og ende
lig overvintrer de enaarige Planter, Therofyterne (Th),
kun ved Frø, af hvilke nogle dog spirer allerede om Efteraaret.
T Tabel 2 ses, hvor mange af Strandens Planter, der
findes af hver af de nævnte Livsformer, talmæssigt som
procentisk. Vi ser, hvilke Livsformer der i særlig Grad
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egner sig for de Kaar, hvorunder Planterne lever. Der
findes 1 F, 4 Ch, 42 H, 10 G og 21 Th paa Stranden øst
for Gilleleje, 3 Ch, 51 H, 9 G og 22 Th Vest for Gilleleje.
Der er ingen større Forskelle i Antallet af Arter i de
respektive Livsformer de to Steder. Hemikryptofytarter 
ne er de talrigste i begge Analyserne (Nr. V og VI). Med
sine 60 pCt. Heinikryptofyter synes Gilbjergstranden
bedst egnet for denne Livsform.
Af Gillelejestrandens 108 Arter er 1 N (Salix cinerea),
4 Ch (Artemisa campestris, Cerastium caespitosum, Se
dum acre og Thymus serpyllum), 59 H, 11 G og 33 Th,
og Tabel 2 viser, at Hemikryptofyterne udgør 54,6 pCt.
og Therofyterne 30,6 pCt. af samtlige Arter.
Den nu tilvejebragte Undersøgelse viser Forskelle i
Artsvalg og Livsformer, og Forskellene understreges ved en
umiddelbar Betragtning ved Færden paa Strandbredden.
Plantedækket er nogle Steder tættere end andre, og Arts
tallet er ogsaa svingende trods Strandens ringe Bredde.
Planterne lever nemlig under yderst forskellige Kaar,
som er bestemt af Afstanden fra og Højden over Havet.
Mest ugunstige er Kaarene nærmest Havet, bedst nær
mest Klinten og Strandmarken. Man kan derfor ikke
bestemme Strandbreddens Flora som een Formation;
den bestaar af flere.
Dette Forhold førte til, at jeg inddelte Stranden i 4
naturlige Formationer (Analyse I—IV i Tabellerne) efter
Afstanden fra Havet, nemlig Nr. I: Strandens yderste
Rand, II: Bæltet faa Skridt indenfor o. s. v., inderst (Nr.
IV) : Bæltet langs Klint og Strandmark (Blandingsarea
let). Og Lokaliteterne for Undersøgelsen var Stranden
mellem Villa Kongeskrænten og Nakkehoved gamle Fyr,
Stranden tæt vest for Havnen og Stranden ved Gilbjerg
Børnehjem. Ialt noteredes 95 Arter.
Analyse I er Strandens yderste Bælte, et lavt og stenet
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Areal, ofte med Stenvolde. 1 gode Somre kan her findes
en meget spredt Vegetation. Typiske er her AtriplexAr terne, C akile, Galium Aparine og Matricaria indora,
der er Therofyter, samt enkelte Hemikryptofyter (især
Crambe og Honckenya), hvor der er nogenlunde Ro. Af
denne Formations 12 Arter var 5 Th og 5 H (41,7 pCt.).
Analyse II er det lidt højere Areal, oftest kun faa
Skridt inden for foregaaende. Bunden er stenet, af og
til tillige sandet og forsynet med Stenvolde. Den lidt stør
re Afstand fra Havet og den lidt højere beliggende Over
flade begunstiger den ofte et Par Aar gamle Vegetation,
hvortil ogsaa bidrager henraadnende Tang og knuste
Havdyrskaller. Hemikryptofyterne er i Fremgang og ud
gør 18 Arter (46,2 pCt.) af denne Formations 39 Arter,
mens der kun er 11 Th-Arter (28,2 pCt.). Af Arter skal
foruden de i Analyse I nævnte peges paa Agropyrum
junceum, Ammophila, Elymus, Atriplex patula v. longipes,
Corynephorus, Plantago maritima, Senecio viscosus og
Se dum acre. Nogle Arter er indvandret fra Strandmar
ken. Endvidere ses en Del tilfældige Gæster og ind
slæbte Arter.
Analyse III er fra det stenede Strandareal faa Skridt
længer inde; ligesom foregaaende udgør det i Reglen
et stærkt Voldsystem af Sten, iblandet noget Sand. Ma
terialet hidrører dels fra brudte Klint- og Strandmark
partier, dels fra Havet. Vegetationen er nu ældre og har
forholdsvis Ro. Havet oversvømmer sjældnere Arealet. Af
Artstyper lægger man Mærke til Strandplanter som
Atriplex-Krtenvt, bl. a. Atriplex littorale samt Cakile,
Crambe, Plantago maritima og Honckenya; endvidere ses
mange Matricaria inodora og Galium Aparine. Af Sand
bundsplanter skal nævnes Carex arenaria, Elymus, en
kelte Eryngium, endvidere Ammophila, Senecio viscosus
og nogle Armeria vulgaris. Artstallet er 66, deraf 37 H
(56,1 pCt.) og 18 Th (27,3 pCt.).
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Endelig er Analyse IV fra Blandingsarealet. Bunden
er stenet-sandet; Vegationen er tættere. En broget Sam
ling Arter findes, rekrutterede fra Klint og Strandmark.
Artssammensætningen i dette Omraade er forskellig paa
de forskellige Lokaliteter af dette Blandingsareal. Af
Strandplanter ses endnu enkelte Atriplex-Arter, Cakile,
Crambe og Plantago maritima. En Mængde Sandbunds
arter fra Strandmarken er indvandret; Senecio viscosus
er ret almindelig, og Phleum arenarium, der vokser i
Mængde paa Strandmarken Vest for Havnen, træffes og
saa her. Artstallet er nu 79; deraf er 50 H (63,4 pCt.) og
21 Th (26,6 pCt.). Geofyteme repræsenteres af 5 Arter
og udgør 6,3 pCt. af Artstallet.
Vi har nu set, hvorledes Arterne veksler og Livsform
spektrene forandres i de 4 Formationer, og vi ser Arts
tallet stige paa den korte Strækning fra den ydre til den
indre Del af Strandbredden. Hemikryptofytprocenten sti
ger jævnt; mest bemærkelsesværdigt er det pludselige
Fald i Th erofy tprocenten, saa snart vi forlader Strandens
vderste, mest udsatte Bælte, hvorefter den holder sig
nogenlunde konstant. — Saa snart Omstændighederne
tillader det, sikrer Vegetationen sig saaledes sin Bestaaen ved Hjælp af fleraarige Arter, af hvilke Hemikryptofyterne synes bedst egnede.
Vi har nu faaet et vist Kendskab til Strandens Flora
og dens Livsformer samt Formationernes Sammensæt
ning og Alder, der formentlig kan være til Nytte for
mange fremmede, der besøger vor Kyst, og for Egnens
botanisk interesserede. Men det er klart allerede ved en
umiddelbar Betragtning af Strandfloraen, at Helhedsbil
ledet af de 4 Formationer er dannet af en Mængde En
keltheder, en Række Smaaformationer, hver med sit Sær
præg, der overses ved en umiddelbar Betragtning. I en se
nere Artikel skal vi se dette Fonhold nænmere belyst.
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Min hjertelige Tak til Professor, Dr. pliil. P. BoisenJensen og til Professor, Dr. pliil. Kai Gram, der som
mine Lærere ved Statens Lærerhøjskole førte mig ind i
Studiet af Gilleleje-Strandens Flora, og som ogsaa efter
Højskoleaarene har fulgt mit Arbejde.
Litteraturhenvisninger vil fremkomme i næste Artikel.
Tabel 1.

Floraliste over Gilleleje Strandbred 1930—32.
Analyse I—IV: Strandens 4 Formationer. V: Nakkehoved Strand som een Analyse.
VI: Gilbjerg Strand som een Analyse.

Artsnavn
Alriplices hastifoliæ, Spydbladede Mælder..
[Atriplex glabriusciila, Tykbladet Mælde ..
A. calolheca, Skønbæger-Mælde ..........
.4. glabriuscula X A. patula, ..........................
J. hastata, Spydbladet Mælde ....................
.4. haslala X A. calolheca]....................................
.4. patula, Svine-Mælde ......... .. ..................
/I. patula v. longipes...................................................
A. littorale, Strand-Mælde ........... . ..............
Ammophila arenaria, Sand-Hjælme .............
Agrostis canina, Hunde-Hvene ....................
.4. tenuis, Almindelig Hvene ............ .
.4. stolonifera, Krybende Hvene ................
Avena elatior, Draphavre ................ ..
.4. pubescens, Dunet Havre...........................
A. pratensis, Eng-Havre ..............................
Agropyrum repens, Almindelig Kvik .........
A. junceum, Siv-Kvik ............................
Artemisia, vulgaris, G raa Bynke ................
A. campestris, Mark-Bynke ........................
Achillea Millefolnim, Almindelig Røllike ..
Aira praecox, Tidlig Dværgbunke ............
Anthoxanthum odoratum, Vellugtende Gulaks
Anagallis arvensis, Arve ..............................
Anthyllis Vztlneraria, Rundbælg ................
Armeria vulgaris, Engelskgræs ....................
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Artsnavn
Bromus mollis, Blød Hejre ......... .. ...........
Batrachium sceleratum, Tigger-Ranunkel ..
Cakile maritima, Strandsennep ....................
Crambe maritima, Strandkaal ............ ..
Carex arenaria, Sand-Star ...........................
Campanula rotzmdifolia, Blaaklokke ........
Cirsium arvense, Ager-Tidsel ....................
C. vulgare, Lancetbladet Tidsel .............. ..
Carduus acanthoides, Tornet Tidsel ............
Corynephorus canescens, Sandskæg ...........
Chamaenerium angustifolium, Gederams ..
Cerastium caespitosum, Alm. Hønsetarm ...
C. semidecandrum, Femhannet Hønsetarm ..
Chenopodium album, Hvidmelet Gaasefod..
Capsella Bursa-pastoris, Hyrdetaske .........
Cochlearia danica, Dansk Kokleare ............
Dactylis glomerata, Alm. Hundegræs .........
Deschampsia caespitosa, Mose-Bunke .........
Elymus arenarius, Sand-Marehalm .............
Eryngium maritimum, Strand-Mandstro ....
Euphrasia brevipila, Kirtel-Øj entrust .........
Festuca rubra. Rød Svingel ...........................
F. ovina, Faare-Svingel ..............................
Galium verum, Gul Snerre ...........................
G. Aparine, Burre-Snerre ...........................
G. Mollugo, Hvid Snerre ..............................
Gnaphalium arenarium, Gul Evighedsblomst
Geum rivale, Eng-Nellikerod .......................
Geranium molle, Blød Storkenæb ................
Ilieracium Pilosella, Haarrig Høgeurt .........
II. umbellatzim, Smalbladet Høgeurt .........
Honckenya peploides, Strandarve ................
Hypochoeris radicata, Aim. Kongepen .......
Jasione montana, Blaamunke .......................
Lotus corniculatus, Aim. Kællingetand ....
Luzula campeslris, Mark-Frytle ................
Leontodon autumnalis, Høst-Borst ............
L. hispidus, Stivhaaret Borst .......................
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Analyse Nr.

Matricaria ino dor a v. salina, Lugtløs Ka-

mille ...........................................................
Me dieago lupulina, Humle-Sneglebælg ....
Myosotis micrantha, Rank Forglemmigej ..
M. collina, Bjerg-Forglemmigej ....................
Ononis repens, Mark-Krageklo ....................
Papaver dubium, Gærde-Valmue ................
Poa pratensis, Eng-Rapgræs .......................
Pimpinella Saxifraga, Alm. Pimpinelle ....
Plantago lanceolata, Lancetbladet Vejbred..
P. maritima, Strand-Vejbred .......................
P. major, Kæmper .........................................
Pulsatilla pralensis, Nikkende Kobjælde ..
Polygala vulgare, Alm. Mælkurt ................
Phragmites communis, Tagrør ....................
Potentilla anserina, Gaase-Potentil .............
Polygonum aviculare, Vej-Pileurt ..............
Phleum arenarium, Sand-Rottehale .............
Rumex crispus, Kruset Skræppe ................
R. Acetosa, Alm. Syre ..................................
R. Acetosella, Rødknæ ..................................
Ranunculus acer, Bidende Ranunkel .........
R. bulbosus, Løg-Ranunkel ...........................
Senecio viscosus, Klæbrig Brand bæger ....
*S. vulgaris, Stolt Henrik ..............................
Sonchus arvensis, Ager-Svinemælk .............
S. oleracezis, Aim. Svinemælk ....................
Sedum acre, Bidende Stenurt .......................
S. Telephium, Stenurt ..................................
Salix cinerea, G raa Pil ..................................
Salsola Kali, Strand-Sodaurt .......................
Suaeda maritima, Strand-Gaasefod .............
Stellaria media, Alm. Fuglegræs ................
Saxifraga granulata. Kornet Stenbræk ....
Taraxacum vulgare, Mælkebøtte ................
Tussilago Farfara, Følfod ...........................
Trifolium pratense, Rød Kløver ....................
T. arvense, Hare-Kløver ..............................
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II

12

39

108

I I I I I I II
III III Illi

6(5 1 79
95

VI

Illi

FI
Th
Th
II
Th

V

II

Th 1 H

IV

III

IT
II
Ch
II
Th
II

TH

II

Samlet Artstal .........

Analyse Nr.
I

lill

T. repens, Hvid Kløver..................................
Thalictrum minus. Frøstjerne .....................
Thymus Serpyllum, Smalbladet Timian ....
Tanacetum vulgare, Regn lang ......................
Urtica urens, Brænde-Nælde .......................
Viola canina. Mark-Viol ................................
V. tricolor. Alm. Stedmoderblomst ............
V. hirta, Haaret Viol ....................................
Vicia, anguslifolia, Smalbladet Vikke .........
V. lathyroides, Vaar-Vikke .........................
V. Cracca, Muse-Vikke ..................................
Valerianella. Locusta, Tandfri Vaarsalal ....

Livs
form

1

Artsnavn

1

78

85

Noter til Tabel i :
Anal.

1: Matricaria inodora, v. saline er i Reglen II.

Anal. II: Matricari inodora v. saline er II. og Th. Viola. tricolor er Th; al’ Cirsium ar
vense ses kun v. incana.
Anal. Ill: Matricaria inodora v. salina er H-Th. Festuca rubra c. arenaria ses. Viola
tricolor er Th. Armeria, vulgaris v. maritima, og Equisetum arvense ses.

Anal. IV: Festuca rubra v. arenaria, Armeria vulgaris v. maritima og Plantago mari
tima forma, dentala ses. Viola tricolor er Th-11, Matricaria inodora v. salina
er H (Th).
Anal. V: Matricaria inodora v. salina er Il-Th. Armeria vulgaris v. maritima og Cir
sium arvense v. incana ses. Viola tricolor er Th (H). Equisetum arvense ses,
ligeledes (paa Sten i Strandkanten) Enteromorpha. Opskyllede Arter se
Anal. VI.
Anal. VI: Matricaria inodora v. saline er H-Th. Plantago maritima forma dentala, Festuca
rubra v. arenaria, Armeria vulgaris var. maritima og Cirsium arvense v.
incana ses. Viola tricolor er Th. Opskyllede Arter: Zoslera marina (Aalegræs),
Odonthalia, dentata (Tandtare), Fucus serratus (Savtang), F. vesiculosus (Blæ
retang), Furcellaria fortigiata (Gaffeltare), Delesseria sanguine a (Blodrød
Ribbeblad), D. simiosa, (Bugtet Ribbeblad), do. paa Phyllophora rubens
(Bodblad), Cystoclonium purpurascens fKnudetare), Chorda Filum (Strenge
tang), Dilsea edulis (Kødblad), Laminaria digitata (en Art Bladtang). Engel
sød, Laver, Mosser og Bægersvampe ses paa de indre Strandvolde.
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Tabel 2.

Livsformspektre for Strandbreddens Formationer ved Gilleleje.
Analyse I-IV: Strandens 4 Formationer. V: Nakkehoved Strand som een Analyse.
VI: Gilbjerg Strand som een Analyse. Nederst i Rubrikken: Hele Gilleleje Strand
(108 Arter) som een Formation.
Analyse
Nr.

Samlet
Artstal

I
II
III
IV

12
39
66
79

V

78

VI

85

108

Livsformspektrum pCt.

Artstal
Ch

H

1

2
2
3

1

4

N

!

1

3

1

!

4

G

Th

5
18
37
50

2
8
8
5

5
11
18
21

42

10

21

51
59

9

22

11

33

i

N

Ch

H

G

Th

1,5

5,1
3
3,8

41,7
46,2
56,1
63,4

16,7
20,5
12,1
6,3

41,7
28,2
27,3
26,6

1,3

5,2

53,8

12,8

26,9

3,5

60

10,6

25,8

3,7

54,6

10,2

30,6

0,9

De gamle Baade. Ved den ostre Mole (bagest i Billedet) ses fra venstre: Marie, Emma, Karolus, Dana. 1 Havnen fra
venstre: Dannebrog, Alfa, Haabet, Fremad. Paa Land til venstre: Lykkens Prove, yderst til hojre Henriette („Kapellet“).
Paa Beddingen ses en Hornbækkutter; det store Baadebyggeri er ikke bygget endnu, i Stedet ses et Skur og Maskinværkstedet.
I Forgrunden: Julius Svendsen i Skjorteærmer og Anton Madsen (Læsøboen). Foto o. 1915.

CARL PETERSEN OG H. C. TERSLIN

BAADEBYGGERE OG BAADEBYGGERIER
PAA GILLELEJE
E ældst kendte Baade (fra forr. Aarh.) i Gilleleje var
for Størstedelen fra Råå og Viken; det var gamle
Baade, Gillelejerne købte. De var lave i Bygning. Sildebaadene var ca. 22—28 Fod lange, 9—10 Fod brede og 3
Fod dybe, meget affladede i Bunden, men med høj Køl,
og de havde brede Stævne for at hindre Afdriften, naar
man krydsede. De var beregnet til at trækkes paa Land,
da man ikke havde Havn (før i 70’erne). De kaldtes Råbaade eller Øresundsbaade. Fragt- og Handelsbaadene,
som ogsaa købtes i Skaane, var 28—32 Fod lange, 10—11
Fod brede, 4—6 Fod dybe. Forskibet var foroven fyldigt,
fordi Stævnen løb stærkt frem foran Kølen, tit lige over
Vandlinjen, hvor der var et brat Knæk, saa at den stod
lodret op til Overkanten. Baadene var stærkt hulede i Bo
ven, og naar de sejlede i haard Sø, kunde det banke
haardt i dem. Agterenden var meget spids, og det kneb
med at holde den oppe ved Lænsning. — Rigningen be
stod af et Sprydsejl; for de smaa Baades Vedkommende
var Sprydstangen løs; de større Baade havde fast Spryd
med Udhaler. Forøvrigt var der Stagfok, Klyver og Top
sejl paa en lang Stage. — Fiskerbaadene var aabne, d. v.
s. uden Dæk. — Ogsaa de ældst kendte Fragtbaade var
aabne, men dog forsynet med et Forhus (de større ogsaa
med et Agterhus). Her var et lille Opholdsrum med et
Par Brikse at sove paa, og der var en lille Luge til Ned
gangen. Naar man sejlede med Last (Kreaturer, Smør,

D
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Ost, Sæd eller Kul), lagdes der Planker over mellem Tof
terne og derover en Presenning. — — Man vil saaledes
forstaa, at ikke alle Gillelejere var Fiskere, men at
nogle af dem drev Søhandel; de købte og solgte selv Va
rerne. Blandt andet skal nævnes Anders Larsen, kaldet
Anders Jyde, fordi han handlede paa Jylland. Han havde
Jagten „De tre Svogere“; den var paa 83A Coanmercelæster. De var oprindelig tre Svogre om Banden; senere
fik den ene af dem, Anders Nielsen (kaldet Villingebækkeren, fordi hans Slægt stammede fra Villingebæk), sin
egen Baad, Jagten „Juliane“ (73/4 C. L.). Og saa var der
Anders’ Broder Ole Larsen (Bæk), der havde en Jagi
paa 4 C. L.
Gillelejes Baade byg gere. Paa Folketællingslisten 1840
ses en Søren Nielsen at være Baadebødker (Familie Nr.
52) ; samme benævnes Bødker paa Folketællingslisten
1834 (Fam. Nr. 14). Og samme Aar nævnes en Tømrer
Frederik Karl Nielsen, sikkert Tømmermand, altsaa Baadebygger. Sandsynligvis har saavel Bødkere som Tøm
rere og* Snedkere kunnet lave Baade, eftersom de var
Specialister i at arbejde i Træ. I Folketællings! isterne
for 1840 nævnes ingen egentlig Baadebygger paa Gille
leje, skønt man sagtens har lavet Baade herude. Men
derimod har der været Bødkere, 1801 saaledes Fredericas
Julianus Düring (Fam. 80), 1787 en Tømmermand Søren
Rasmussen (Fam. 62. Han kaldes Tømmersvend 1801.
Fam. 76). Paa Mandtallet til Kvæg- og Kopskatten 1687
nævnes Oluf Bødkers Enke; paa Ekstraskatten 1653 og
1657 nævnes en Peder Bødker. — Men egentlige Baadebyggere har der næppe været, og man har vel i Regien
som nævnt købt Baadene i Skåne, skønt man ikke der
havde specielt uddannede Baadøbyggere, idet det var
Fiskere og Folk fra Landet, der byggede Bandene.
Den ældst kendte Baadebygger paa Gilleleje var Jens
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Bendtsen, som havde lært Faget hos Snedker og Baade
bygger M. N. Nærum paa Humlebæk; Nærum skal have
begyndt Baadehyggeriet dér i 1829. — Jens Chr. Bendt
sen var Søn af Fisker Bendt Bendtsen paa Gilleleje
og var født 1823. Han har rimeligvis lært Haandværket hos Nærum i Aarene omkring 1840; thi han fin
des likke paa Gilleleje Folketællings-liste det Aar. 1850
er han imidlertid atter paa Gilleleje (Fam. 56), er 27
Aar og benævnes Fisker og Tømmermand; han har rime
ligvis ikke kunnet leve af at tømre Skibe (og Huse).
Efter faa Aars Forløb flyttede han imidlertid til Humle
bæk, efter Sigende fordi hans Hustru, soan var derfra,
ikke kunde trives paa Gilleleje. Men forinden fik han lært
Ferdinand Carlsen (f. 1828, d. 1915) Faget og tog ham
til Kompagnon, og han virkede som Baadebygger herude
til sin Død. Omtrent samtidig med Ferd. Carlsen fik
Gilleleje endnu en Baadebygger, nemlig David Andersen.
Ifølge Skudsmaalsbogen er han født 2. Maj og døbt 6. Maj
1832 i Gilleleje Kirke. Han udskreves af Gilleleje Skole
i Efteraaret 1845 med Hovedkarakteren godt og konfir
meredes 1846, iflg. Præstens Skudsmaal med god Religi
onskundskab; lians Forhold har været godt, og han var
Gæst ved Herrens Bord Søndag’ efter Konfirmationen. —
29. April 1847 skriver Provst Raaschou i Skudsmaalsbo
gen: David Andersen har opført sig vel og var Gjæst ved
Herrens Bord sidste 3. Søndag efter Paasken. Han anmel
der Afgang til Humlebæk. (Dat. 29. April 1847). 1. Maj
melder han Afgang hos 10. Kystpolitidistrikt, og samme
Dag ankommer han til Humlebæk. Han var nemlig an
taget af Nærum i Baadebyggerlære. — I Museet er opbe
varet Papirerne fra Læretiden. Den foreløbige Kontrakt
er allerede udfærdiget 19. Jan. 1847, skønt David først
skulde tiltræde 1. Maj. Kontrakten lyder saaledes: Da jeg
undertegnede Snedker og Baadebygger Nærum paa Hum6
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lebæk har under Dags Dato, afsluttet Acort med Fisker
Anders Bensen af Gilleleje for at Modtage hans Søn,
Davit Andersen i Lære som Baadebygge. Lære Contrakten skal nærmere blive bestemt Lære Aaren er bestemt
til 4 Aar og Begyndelsen Tiden er besteimt til 1. Mai 1847.
— Humlebæk den 19. Januar 1847. M. N. Nærum. — —
Den egentlige Lærekontrakt, der er udfærdiget paa
stemplet Papir til 84 Rigsbankskil liing, er først udstedt
1849 og er saalydende: Jeg Sneker og Baadebygger M.
N. Nærum erklærer, herved at have, taget Fisker Anders
Bentsens Søn, David Andersen af Gilleleie, 16 Aar Gam
mel i Lære, og Tieneste for paa følgende Vilkaar at Op
lære ham i Baadebyggeriet. David Andersen, har tiltraadt,
sin Lære den 1. Maj, 1847, og skal blive i samme til den
1. Mai 1851, da, hans, Lære tid, ansees for endt. For disse
4, fire, Lære, Aar eriholder leg M. N. Nærum 40 Rd, som,
Aarlig udbetales mig med 10, siger tie Rigsbankdaler. —
David Andersen, faar af mig i den, Ovennævnte, Lære
Tid fri Kost og Logie samdt, Vask, derimod, holder han
sig selv med Klæder. Med, Hensyn til det, stemplede, Pa
pier Ansættes den Aarlige underholdning, til 150 Rd. Den
ne Contract have vi i Drengen David Andersen Overvæ
relse, og med, hans, Widende og Willie Oprettet Under
skreven og forseglet. Humlebæk, dn, 12. Januari, 1849.
M. N. Nærum. — Drengen David Andersen har under
skrevet; Vitterlighedsvidner var Anders Larsen og Carl
Christiansen. Kontrakten er forsynet med Nærums Segl.
— — — 12. Juni 1851 skriver Nærum følgende Vidnes
byrd om David i dennes Skudsinaalsbog :
Før anførte David Andersen af Gilleleie har hværet i
Baadebygger Lære hos mig undertegnede i 4. Aar, nem
lig fra l.ste Mai 1847 til l.ste Mai 1851, og i den Thid i
alle henseende hværet til min tilfrished og Lærvillig, saa
jeg har Aarsag til at Anbefale bemeldte D. Andersen og
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Recommandera (ham til en hver soin for fremthiden inaae
behøve hans Arbeide, som Baadebyggesvend. — Bevid
nes af M. N. Nærum. David Andersen har saaledes ar
bejdet efter Læretiden hos Nærum, nemlig i Tiden 1.
Maj til 12. Juni 1851. Samme Dag er han paa Vej hjem,
men afmeldes først 14. Juni hos 4. Kystpoliti di strikt i
Helsingør, hvorefter han Dagen derpaa tilmeldes 10.
Kystdistrikt og s. D. tilmeldes hos den gejstlige (øvrig
hed, nemlig Præsten i Søborg (Raaschou).
Da David Andersen kom hjem, virkede Jens Bendtsen
i Kompagni med Ferdinand Carlsen endnu som Baade
bygger. — Jens Bendtsens Værksted laa paa Hoved
gaden, hvor nu Mejeriet findes. — 1852—54 bygge
de Bendtsen og Carlsen her den aabne Baad „Emma“,
der var 28’ 6” lang, d. v. s. 28 Fod 6 Tommer (dansk), 9’
bred og 3’ dyb; den maalte 42/a Tons; de udbød den til
Salg i København, men den blev overtaget af Ferd. Carl
sen, der tillige drev Fiskeri. — Endvidere byggede de
Baaden „Kalifen“. Da Jens Bendtsen ca. 1855 flyttede
til Humlebæk, fortsatte Fend. Cartsen Baadebyggeri et
alene. Hans Virksomhed saavel som David Anderøens
bestod væsentligst af Reparationer. Men skulde der byg
ges Baade, arbejdede de ofte sammen.
Ferd. Carlsens Baadebyggeri laa, hvor den nuværende
Reberbane findes, men da Jernbanen kom i 1895, maatte
det flyttes; Fiskerne bar Værkstedets store Skur hen, hvor
senere Røgeriet kom til at ligge. Her brændte det nogle
Aar senere. 1916 blev det ny Baadebyggeri anlagt, nem
lig Øst for Havnen, hvor det laa langs østre Havnemole.
I en Orkan ledsaget af Højvande blev det ødelagt Nytaarsnat 1921—22, men genopførtes paa Østsiden af den
nye Ophalerbedding.
David Andersen havde sit Baadeværksted omtrent, hvor
den nuværende Toldbygning ligger; det bestod af et stort
6*
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Skibsruf, der fandtes endnu o. 1915. Det var saa stort, at
der var Plads til Joller; men større Baade maatte byg
ges paa Ferd. Carlsens Baadebyggeri. David Andersen
døde 1917. I Museet opbevares hans Værktøj------ Ferd.
Carlsen vedblev bil sin Død at arbejde paa sit Værk
sted. Han havde optaget sin Søn Rudolf Ferdinandsen (død 1942) i Baadebyggeriet, og dennes Søn Her
man Ferdinandsen og Aksel Andersen har drevet de
res Virksomhed op til et større Foretagende; Gilleleje
Baadeværft har i de sidste 30 Aar bygget en Mængde
Baade til Ind- og Udland. Den ansete Bedrift beskæftiger
nu c. 25 Mennesker.
Nærværende Artikel bilægges følgende Fortegnelse over
Fiskerbaade, som Ferd. Carlsen og David Andersen byg
gede (undertiden i Fællesskab):
1881 Kvasen „Kattegat“ (till Niels Svendsen), 27’ 9” 1.,
11’ bred, 4’ 9” dyb, 8.96 Tons. 1882 Kvasen „Felix“ (til
Bendt Petersen af Lemvig, født paa Gilleleje). 1883 Kva
sen „Dannebrog“ (til Fisker Peter Bendtsen Petersen),
ca. 30’ 12’’ 1., 13’ 2” br. 4’ 7’’ dyb, 9,45 Tons. 1884 Kvasen
„Øresund“ (Fisker Niels Larsen), 30’ 1” L, 12’ 2” br., 4’
9’’ dyb, 9,92 Tons. 1886 Dæksbaaden „Dannebrog“ (Mads
Nielsen) 23’ 6” lang, 10’ bred, 3’ dyb, 4 Tons.
1887 Kvasen „Niels Juel“ (F. Wassard), 38’ 5” lang,
14’ 4’’ br., 5’ 3” dyb, 16,45 Tons. — I Aarenes Løb blev
en Del af vore Baade forlænget, saaledes blev „Øresund“
forlænget 6’ i 1888, Dæksbaaden „Marie“ ombygget til
Kvase (i 1882) og ligeledes Dæksbaaden gamle „Dan
mark“ (1885). Gamle „Danmark“ var bygget o. 1809; den
var fra Hornbæk. „Forsøget“ ombyggedes 1884; 1890 blev
nye „Danmark“ forlænget og forhøjet. Den havde op
rindelig tilhørt den fra Drachimanns Digtning kendte
Store Bjørn og havde været Postbaad til Anholt. I 1892
blev Kvasen „Svanen“ ombygget til Stenfiskeri, i 1896
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atter ombygget til Kvase og fik installeret Motor. 1897 fik
„Øresund“ Motor. 1896 fik „Martine“ Motor og ombygge
des fra Fragtbaad til Kvase; „Sjælland“, „Nordstjernen“
og „Odin“ fik Motor i 1898. 1902—03 blev Dæksbaaden
„Alfa“ bygget (til Carl Nielsen). Efter Julestormen 1902
blev der meget at gøre med at reparere de i Havnen hava
rerede Baade. Orkanen blev en Katastrofe for Gillelejeflaaden, og der blev tilkaldt 22 Mand, Tømrere fra Hol
men, til at udbedre Skaden paa Stedet; og de Baade, som
kunde sejle, førtes til andre Havne for at blive repare
ret. — I de følgende Aar fik følgende Baade Motor: 1904
„Alfa“ og „Bethania“, 1905 „Columbus“, „Vilhelm“,
„Thyra“, „Fremad“, „Svea“, „Anna“, „Marie“, „Niels
Juel“, „Dorthea“, i 1906 „Frida“, „Saga“, „Vanadis“,
„Otto“, „Søblomsten“, „Bjørn“, „Dannebrog“, 1907 „Da
na“, „Emanuel“, „Freja“, „De to Brødre“. — 1907 bygge
des en Baad til J. P. Andersen, Raageleje. 1909 een til
Carl Bæk, een til Chr. Petersen, Smidstrup, og een til
Martin Klug, 1910 een til København, 1913 een til Carl
Bæk og i 1914 een til Hornbæk. 1915 blev den første 'ka
ra velbyggede Baad leveret til Sjællands Odde, efter at
Baadebygmester Aksel Andersen var indtraadt i det gam
le Baadeværft. 1916 blev en Baad bygget til Charles Børgesen. 1917 byggedes „Dora“ til Herrn. Thomsen, „Vega“
til P. Andersen paa Hornbæk, „Johanne“ til Chr. Bekker
Jensen, Hornbæk, og en Baad til Ebeltoft, „Trouville“ til
Hornbæk, „Jørn“ til Snekkersten, 1 Baad til København;
Kutteren „Grethe“ til Laur. Henriksen i 1919, „Tuxhain“
til Peter Juliussen, „Kronborg“ til Humlebæk, „Fremad
til Gilleleje og „Fremad“ til Odden.
NB. Om vore Baade læs Aarbogen for 1937.
Inden en Baad bygges, udfærdiges en Kontrakt. 1 Mu
seet findes saadanne. Her gengives en Skibsbygningskon
trakt, udfærdiget 1. November 1885:

Mellem mig undertegnede Ferdinand Carlsen, Baade
bygger i Gilleleie og Mads Nielsen, Martin Nielsen, Al
fred Pedersen, Jørgen Nielsen, Fiskere i Gilleleie, er
Dags Dato oprettet følgende Contract. 1. Ferdinand Carl
sen forpligte sig til at bygge ovennævnte 4 Fiskere en
Fiskebaad paa følgende Betingelser, Fartøjet, der skal
bygges af Eg, og hvortil alene maa anvendes galvaniseret
Jern, skal fuldt udrustet hvad Skrog og Rundholder angaar og skal være færdigt i Midten af Maj Maaned 1886,
dersom ikke Sygdom eller anden utilregnelig Aarsag læg
ger Hindringer i Veien. Til Arbejdet maa alene benyttes
gode forsvarlige Materialier. 2. Mads Nielsen, Martin Niel
sen, Alfred Pedersen, Jørgen Nielsen skulle for oven
nævnte Fiskebaad betale 750 Kr., skriver Syv Hundrede
og Halvtredsindstyve Kroner, som skuille erlægges, naar
Fartøjet afleveres som ovenfor beskrevet. Forudbetaling
af 300 Kr. kunde F. Carlsen gjøre Fordring paa, naar
Arbejdet er paapegyndt og skrider fremad. Herværende
Contract forbliver i Baadebyggerens Værge. Saaledes ved
taget og underskrevet i 2 Vitterligheds vidners Overvæ
relse. — Gilleleie den 1ste November 1885. Ferdinand
Carlsen. Martin Nielsen. M. Nielsen. Jørgen Nielsen. Vit
terlighedsvidner var Christian Frederiksen og Peter
Bendtsen.
Baaden var ovennævnte „Dannebrog“, der blev kaldt
„Mads’ Dannebrog“ og fik Kaldenavnet (Tilnavnet)
„Krøllen“.
— — — Naar en Baad var færdigbygget, blev der af
Baadebyggeren udstedt et saakaldt Bilbrev. Et af disse,
der findes paa Museet, er saalydende: Vi Undertegnede
tilstaar herved, at vi . for Regning af Fiskerne Niels Svend
sen og Anders Svendsen af Gilleleie til fælleds Eiendom
have bygget en Fiskerbaad som Quase, der er givet Nav
net „Kattegat“ og -hvis Hjemsted er Gilleleie. — Gille-
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leie 31. Mai 1881. David Andersen, Baadebygger, Ferdi
nand Carlsen, Baadebygger.
Et Bilbrev (tysk Beilbrief) var tidligere et Dokument,
if. hvilket den, der „forskyder Penge til et nyt Skib at
bygge eller til Folkemis Underholdning imidlertid“ faar
Panteret i Skibet for sit Tilgodehavende. — Nu er Bil
brevet en Skibsbygningsattest, en paa Tro og Love af
Bygmesteren afgivet Attest om, hvor, af hvem og for hvis
Regning Skibet er bygget, samt Skibets Art, Dimensioner,
Drægtighed o. I. — I vore Dage skal Bilbrev affattes efter
en godkendt Formular for at kunne registreres (Salm.
Lks.).
*
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Fisker Christian Frederiksen
fortæller
VAD Søens Folk har at fortælle, kan altid bringe os til at
lytte. — En af dem er Fisker Christian Frederiksen (f.
1875). Hans Fader var Fisker Ulrik Frederiksen (f. 1846) og
hans Bedstefader var Fisker og Skomager Frederik Kristensen
(1805—76), almindeligt kaldet Frederik Skomager. — Nu er
Hovedpersonerne nævnt. Rent i Forbigaaende skal tilføjes, at
de tilhørte Milan-Slægten, idet de nedstammede fra Kristian
V's Guvernør over St. Thomas, Portugiserjøden Don Franco
de Tebas y Cordova, hvis kristne Navn korteligt var Gabriel
Milan. En af dennes Efterkommere, en helsingørsk Borgmester,
havde en Søn, der var Købmand i Helsingør og vist ejede
Nellerup, Gillelejes største Gaard; i ethvert Tilfælde fødtes
hans Datter Louise Ulricha Milan dér. Og Skæbnen eller Ro
mantikken er Skyld i, at den 18—20 aarige Louise indgaar
Ægteskab o. 1794 med den 20 Aar ældre Gilleleje-Fisker og
Enkemand Kristen Nielsen.
Men nok om de gamle, som De kan læse om i min Bog om
Gabriel Milan (1926). Jeg vil hellere fortælle om Frederik Sko
mager, der en Dag gik til Helsingør for at købe Læder; man
gik altid dengang — og hjem samme Dag! Hen ad Aften naaede han paa Hjemvejen Hornbæk Plantage og kom i Snak med
Hegnsmanden der, som raadede ham til at tage en Stok med
under Vandringen! Strandvejen var sandet og besværlig. Eller
tænkte han paa anden eventuel Anvendelse af Kæppen? —
Færdselen var ikke stor i hine Tider. 1 Skoven indhentede
han to Personer. Frederik omtalte dem sidenhen som Lapse:
de var lapset klædt i Forhold til en ordentlig klædt Gillelejer;
en af dem bar høj Hat; den anden gik og røg paa Pibe, for
mentlig en Kridtpibe. — — Hvor han, Frederik, skulde hen?
Hvem han var? — De skulde til Hornbæk; forøvrigt kom de
lige fra Dansen og Folkefesten i Hammermølleskoven. — Det
var da morsomt, at Frederik var Skomager. „Saa kan du jo
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lage Maal til et Par Sko til mig!“ sagde den ene. — Det var
for Resten Plasér at snakke med de to Lapse, mente Frederik,
naar man ikke havde nogen anden fornuftigere at tale med.
For de var fulde af Løjer, og en af den saa sit Snit til bagfra
at pirke ved Læderet, som Frederik gik med under Armen,
saa det faldt paa Jorden. Det syntes Frederik ikke om; saadan
Spas var han ikke vant til. „Aa, det var kun for Løjer,“ und
skyldte Lapsen. Men da han noget efter gentog denne Drenge
streg, blev Frederik synligt vred og lovede stiltiende Fyren
Tærsk næste Gang. Og næste Gang indtraf og dermed Kata
strofen: Fyren fik saadanne Rap af Kæppen, at han faldt om
kuld, og Frederik havde ikke fjerneste Lyst til at indstille
Afbankningen endda. Men omsider drog vor gode Skomager
videre og lod Fyren ligge med samt hans høje Hat. Den anden
Fyr var hurtigst forduftet; og godt det samme; saadanne Lapse!
I Hornbæk var Frederik Skomager saa heldig at træffe Gilleleje-Spillemændene Kristian Jesper og Niels Jørgen (kaldet
Skrædder) ; de var berømte videnom og kunde ikke undværes
til Dansefester. Det var paa Hornbæk Kro, tænker jeg. — Det
blev noget sent, inden de tre gode Gillelejere begav sig paa
Vej hjem. — „Men hvad! Din Haand bløder jo, Frederik,“
sagde en af dem. — Ja, det kunde ikke nægtes; den lille Fin
ger var brækket, og det havde Frederik saamænd ikke opda
get, saa det var godt, de andre havde gjort ham opmærksom
paa det! „Det maa være en af de lo Lapse, der har set sil
Snit til det!“ Og saa fik Kristian Jesper og Niels Jørgen Hi
storien om Mødet med Lapsene i Hornbækskoven.
I Kræfter overgik Store Hans Pe’sen sikkert Frederik Sko
mager. Store Hans Pe’sen har formodentlig været Gillelejer,
eftersom han holdt til med dem ved Gammel Strand. — Og
nu ved enhver, at Slagtere har Respekt for store, stærke Mænd.
Og en Dag kom nogle københavnske Slagtere i Samtale med
nogle Gillelejere nede ved Gammel Strand. Og det var netop
om stærke Mænd, og da de hørte om en vis Store Hans Pe’sen,
blev de naturligvis ivrige efter at høre om hans Storhed; og for
all i Verden maatte han skaffes til Veje; han skulde trakteres
i en Beværtning i Nyhavn! Og vistnok meget andet godt lovede
de. De vilde ikke faa Ro i Sjælen, før de saa Store Hans Pe’
sen! — Med eet rejste en Kæmpe sig ved Bordet et Steds
henne; han havde hørt den højrøstede Tale, sagde han; han
skulde — tordnede han — ikke i Nyhavns Beværtninger! Og
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for at give sine Ord virkningsfuld Effekt slog han i Bordet,
saa det revnede. — Det var Store Hans Pe’sen! — Slagterne
blev matte allerede i Optakten.
Saadanne Beretniger vidste Ulrik Frederiksen at fortælle
sin Søn Christian.
Men han har jo selv oplevet en Del sammen med Faderen
og „Alma“,yderes Baad. Den ejedes først af Niels Bendtsen og
Lars Nielsen, kaldet Lars Jyde, ikke fordi han var Jyde, men
fordi han handlede paa Jylland. — De havde købt Baaden paa
Råå, Viken eller Höganäs. — Den var ingen god Sejler, og
saa hed den „Urbanus“, et kedeligt Navn. Men hvad skulde
den hedde? De kunde ingen Vegne komme i den Henseende,
indtil Niels Bendtsen afgjorde Sagen: „Ja, hvad skal vi kalde
den! Vi kan jo kalde den Alma efter Martin Hansens Dreng!“
Martin Hansens Dreng var altsaa en Pige; men Navnet var
godt og Spøgen med.
Og i Oktober — det var vist i 1900 — laa Gillelejebaadene og
deriblandt „Alma“ paa Sildefiske ved Odden (Sjællands Odde).
Det blev ikke til meget, og Flaaden sejlede hjemad; men det
blev en haard NNO-Kuling. Og Aftenen blev tidlig mørk og
Vejret usigtbart. — Men mens de andre Baade ankrede op for
Natten ud for Raageleje, fortsatte Alma. — „Kan I se Land?“
spurgte Ulrik de andre tre af Mandskabet, nemlig Christian,
Lars Jyde og Laurits Svendsen. Ingen kunde se noget som
helst i det Mørke. Og saa strandede Alma! De var straks klar
over, hvor de var, nemlig paa Rustens Rev, et Stenrev ved
Smidstrup Strand. — Det var kreperligt, at de ikke havde holdt
sig klar af det! — Hullet i Baaden var ikke stort; men Situa
tionen var faretruende alligevel. Christian, den yngste, tilbød
med en Line om Livet at svømme i Land; saa skulde Linen
fastgøres til Klyverbommen, der skulde tages ned og bruges
I il at bjærge de andre med. Men Forslaget blev nedstemt. Al
ligevel stod Christian og Ulrik den ganske Nat klar til Ud
spring, idet de havde kastet Olietøjet — og frøs; thi de blev
vaade af Søerne. Mens de to andre stædigt beholdt Olietøjet
paa og ikke frøs. — Da det klarede næste Morgen, lettede
Gillelejeflaaden for Hjemgaaende, og man saa Almas usikre
Situation, men fortsatte Sejladsen. Kort efter startede dog
Hans Peter Hansen og Julius Petersen igen for at bjærge
Alma, som imidlertid var kommet af Grunden ved egen Hjælp
og var paa Vej hjem. Lækken var blevet betydeligt større; men
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Skibet kom dog i Havn; det var i de Tidei, da Havnen var
delvis tilsandet og vanskelig at besejle.
Blandte de mange Søture, Christian Frederiksen var med paa,
nævner han Farten med Lars Thomsen, der havde Jagten
„Johanne“, som ogsaa var købt i Sverige. Lars Thomsen brugte
den som Fragtbaad. — Det var i 1897, Chr. Frederiksen var
med; de havde lastet Hvede i Holbæk, bestemt til Nykøbing
Sj., hvor de i Stedet fik Majs til Ebeltoft. — I de Dage, de laa
der, fik Chr. Frederiksen Brug for sin Bøsse. — Gillelejerne
var fra gammel Tid Strand jægere — og der var maaske Æn
der i Æbeltoft Vig! En Aften tog de derned i en Jolle, for
det vilde være rart til Afveksling at faa Vildandesteg! — De
opdagede da ogsaa noget, der lignede Halsen af en Rækhals
(Lomvie eller anden langhalset Svømmefugl). Christian Fre
deriksen fyrede Bøssen af. Men det var en underlig Fugl. Det
viste sig at være Halen af et større Havdyr, han havde skudt
paa, en vældig Fisk vist! Og nu var den jo blevet ophidset af
Strejfskuddet; den dykkede ind under Jollen. Kunde de ikke
mærke, hvor den lettede den! Og ikke nok med det: den fore
tog en ny Manøvre, busede lige mod Jollens ene Side; men
( hr. Frederiksen var resolut og fyrede Bøssen af lige i Ho
vedet paa Uhyret, der straks gik til Bunds. — Det var nu
blevet saa mørkt, at de ikke kunde foretage sig mere med det
dræbte Dyr. — Men da de kom i Land og fortalte om Uhyret
og dets formodede Dimensioner, lo de andre dem naturligvis
ud. Saadanne overdrevne Beretninger havde de hørt før! o. s. v.
— Det var naturligvis ærgerligt ikke at kunne sove ved Tanken
om disse Grinebideres Vantro. — Men ved Daggry gik de to
atter ud med Jollen, og langvejs fra kunde de tydeligt se Dyret
paa det lave Vand; det vendte den hvide Bug opad i Mudde
ret — om Aftenen havde det ligget med den mørke Side opad.
— Med en Tang-Rive, som de ellers brugte til at rive Fjord
tangen væk med, fik de Dyrets Hale i Vejret, saa de kunde
i'aa en Trosse om den. — Og saa den besværlige Transport til
Ebeltoft Havn! Det var en Hval, 16 Fod lang, skønsmæssigt paa
1000 Pund. Sikken Opsigt! En Frederikshavnsfisker afkøbte
Chr. Frederiksen den for — 10 Kr.! Det var en ærgerlig lav
Pris; men Chr. Frederiksen, der var 22 Aar og skulde skynde
sig hjem, idet han var indkaldt til Militærtjeneste, havde ikke
haft Tid til at foretage heldigere Handel. Men Frederikshav
neren gjorde gode Forretninger; han var smart. Værsgo, vil l

se Dyrel, inaa I betale derfor! Han tjente 90 Kr. af de gode
Ebeltoftboere paa den Udstilling og bagefter sandsynligvis en
god Sum paa Tran.
Slutforestillingen kom Chr. Frederiksen som sagt ikke til
at overvære. Han sejlede hjem med Karolus (den gamle Baad
Karolus), der laa med Torsk, som var købt og netop skulde
hjem til Gilleleje. Skipperen var Niels Peter Kristiansen, kal
det Tisvildelejeren.
Vi forlod altsaa Lars Thomsen; han fik en anden Mand i
Stedet og gik til Mariager for at laste Cement. Og det var godt,
vi ikke var om Bord i Johanne, for i en Storm strandede Jag
ten ved Fjellerup Strand, der ligger mellem Stavnshoved og
Kanders Fjord. Ulykken fandt Sted paa en Sandrevle; Baaden
fik en stor Læk, og da det skete om Aftenen, maatte Mand
skabet sidde hele Natten i Vand til Livet. Næste Morgen blev
de reddede af Fiskere .fra Tremøller. Men Baaden blev Vrag.
Nu maa vi slutte. En anden Gang kan vi maaske faa Chr.
Frederiksen eller en anden til at fortsætte med de talrige Be
retninger fra Land og især fra Søen.

K. E. Kristensen
Chr. Sørensens Eftf.
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OLIVIA SVENDSEN
GILLELEJEHUSET,
FYLDER 90

Enkefru Olivia Svendsen (født Friberg), Gillelejes ældste
Kvinde, fylder den 1. Marts 1948 90 Aar. Hun blev født i
Pålsjö, Nord for Helsingborg, og tog i 1887 til København for
som saa mange af den Tids unge svenske Piger at tjene. Hun
tjente bl. a. paa Jernbanehotellet, der laa der, hvor senere
Bristol kom til at ligge og hvor der nu er Bank. Efter 3 Aar i
København kom hun til Gilleleje og tjente i 3 Aar hos
F. N. Hansen, „Sorte Hansen“, paa Gilleleje Kro. Her lærte
hun sin Mand, den unge Fisker Julius Svendsen (født 18. Ja
nuar 1869) at kende og giftede sig med ham den 16. December
1893. Julius Svendsen var Søn af Svend Larsen, Svend Gillelejer, og hun var dermed placeret i det rigtige gamle Fisker
aristokrati, hvor hendes fornemme Væsen og Holdning og ret
skafne, hjertelige Tankegang gav hende den smukke Plads,
som hun har forstaaet at hævde op til sin høje Alder. Hun
blev Enke den 27. Oktober 1934 og lever nu i Gillelejehuset,
sammen med sit eneste Barn, Datteren Margrethe Svendsen,
der fik den haarde Skæbne selv at blive Enke efter kun en
Maaneds Ægteskab.
Gillelejehuset har i Aarenes Løb været mange Kunstneres
Sommerhjem. Her malede Albert Gottschalck, her kompone
rede Charles Kjærulf, og her digtede Anders W. Holm, før han
selv i 1920 fik sit eget Hus. Endelig havde Overlæge Kissmeyer i mange Aar sit Sommerhjem her. Familien Svendsen
blev virkelige Venner med dem allesammen, og Venskabet har
holdt i Aarevis, ikke blot med Sommergæsterne selv, men og
saa med en Kreds af Kunstnere, som hørte til Omgangskred
sen: Holger Drachmann, Sven Lange, Julius Poulsen, Peter
Fj elstrup, Oskar Thyregod, Niels Hoffmeyer, Viggo Cavling,
Hugo Seligmann, for blot at nævne de mest kendte.
I alle disse Aar prægedes Husets Aand af Olivia Svendsens
gode Egenskaber. Hun og Gillelejehuset er et, og hun er den
sidst tilbageblevne af Gillelejes gamle, fornemme Fiskerslægter.
Se Billedet Side 44.

Anders W. Holm.
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