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Børnenes Lykke
Der ligger et Hus paa min daglige Tur 
med mosgroet Straatag og hvidkalket Mur, 
men kigger man ind under Træernes Skygge, 
saa ser man et Navn. Det er »Børnenes Lykke«.

De kunstige Navnes stortalende Brus
i Guldskrift paa Rigmænds og Borgeres Hus 
fordunkles saa grelt som det uægte Smykke 
mod Ægthedens Visdom i »Børnenes Lykke«.

For Børnene tilhører Fremtidens Land, 
de høster alt det, som vi evner og kan, 
og Fædrenes Land skal forsvinde og vige 
for Børnenes Land, som er Fremtidens Rige.
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Thi saadanne hører Forjættelsen til,
som tænker paa Barnet i alt, hvad de vil, 
som former dets Fremtid og fjerner dets Sorger 
og giver det Menneskeretten som Borger.

Der ligger et Hus paa min daglige Vej
i Larmen af Børnenes sorgløse Leg.
Det ligger og drømmer i Poplernes Skygge.

■s.Jeg kender dets Navn. Det er »Børnenes Lykke«.

Som saadan et lille fredsommeligt Hus 
staar Danmark i Verdensorkanernes Sus 
og glemmer sin Fortids krigsmærkede Skygge 
for Drømmen om Danmark som Børnenes Lykke.

Anders W. Holm

1948 er for forfatteren Anders W. Holm et dobbelt festår. Dels 
har han og hans hustru boet her i 40 somre, dels fylder han (21. 
decbr.) halvfjerds. — Forfatteren, lektor A. Kragelund har (i 
Arbog 1945) gjort omhyggeligt rede for hans Gillelejedigtning. 
— Ved andre lejligheder er Anders W. Holms indsats for kyst
sikringen og naturfredningen fremdraget. — Vi skal derfor nøjes 
med at takke for de digte, vi i årenes løb fik lov at bringe i år
bogen, og for forfatterens assistance ved vore fester og møder, 
sidst ved den svensk-danske fiskerihistoriske kongres. — Vi 
ønker forfatteren fortsat lykke til at skildre Gillelejes natur og 
psyke i sin digtning.----------Gyldendal udsender i efteråret A. W.
Holms Gilleleje-vers, tilegnet hans Gillelejevenner med tak for 40 
sommerhalvår; bogen illustreres af Axel Nygaard.------ H. C. T.
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Den svensk-danske fiskerihistoriske 
kongres på Gilleleje

I. — 2. juli 1948

Denne blev årets store begivenhed. Kongressen var bragt 
i stand på Gilleleje museums initiativ. Dens formål var at 
styrke fællesskabet mellem de skånske og nordsjælland
ske fiskerlejer, fremme samarbejdet i studiet af Øresunds 
og sydlige Kattegats fiskerihistorie, fiskerlejernes og fi
skernes kultur. Deltagerne bestod af danske og svenske 
museumsfolk og andre videnskabsmænd samt repræsen
tanter for skånske og nordsjællandske fiskere. De saglige 
forhandlinger fandt sted i sognerådets sal, der velvilligst 
var stillet til rådighed, de offentlige møder på Gilleleje 
Badehotel og i Biografen. Kongressen*) indledtes 1. juli 
kl. 9, idet sognerådets formand A. Chr. Pedersen bød vel
kommen på byens vegne og åbnede Kongressen (se neden
for), hvorefter Harry Hansson som Höganäs stads vice- 
ordföranda for stadsfullmäktigen talte (se nedenfor).

De udenbys kongresdeltagere**) var fiskeriminister Chr. 
Christiansen, museumsinspektørerne mag. Holger Rasmus
sen og C. J. Becker fra Nationalmuseet, rektor Olaf S. 
Eriksson, Fru Klara Wijkander, fil. kand. Inger Quiding 
fra Kullens hembygdsförening, fil. dr. Ingemar Ingers fra 
Lunds universitets folkemålsarkiv, dr. phil. Kr. Møller fra 
Udvalg for Folkemål, Laurits Larsen, Vinderødskov ved

*) Kongressens indledning blev optaget af red. Carstensen fra 
Statsradiofonien og udsendt 2. juli med sognerådsformandens og 
Harry Hanssons taler samt interviewet med professor Sigfrid 
Svensson, skipper Carl Bæk, direktør Knud Klem, Terslin og ar
kivar Hans Ellekilde.

**) Kongresdeltagerne var gratis indkvarterede hos byens og 
egnens folk.
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Frederiksværk, professor, fil. dr. Sigfrid Svensson fra 
Lunds universitets folkelivsarkiv, proprietær Victor Lar
sen, (M. F.), Amanuens C. G. Lekholm (Kulturh. museet i 
Lund), arkivar, mag. Hans Ellekilde (Dansk Folkeminde
samling), museumsintendent, fil. lic. G. Åberg fra

Redaktør Sv. Carstensen og Professor Sigfrid Svensson 
ved Mikrofonen. I Forgrunden Direktør Knud Klem, 

Kronborg, og (t. v.) Arkivar Hans Ellekilde.

Simrishamn, Øhlenschlæger fra Esbjerg Fiskerimuseum, 
museumsinspektør N. A. Olsen (Dansk Fiskerimuseum), 
direktør Knud Klem (Handels- og Søfartsmuseet), fhv. 
lods J. A. Hansen, fisker P. Juul Olsen (Taarbæk-Vedbæk 
fiskeriforen.), strandfoged Carl Jørgensen, Rungsted (Den 
fri Fiskeriforen, af 1903 på Sletten), fiskerne Fr. Frederik
sen og Edm. Magnussen, Humlebæk, Amanuens L. G Kind
ström (Hälsingborgs museum), overlærer L. Hesselholt 
(Skagens Fortidsminder), brofoged Pichardt, Aalsgaarde, 
toldassistent G. Nilsson, Höganäs, fisker Marius Jensen, 
Aalsgaarde, Poul J. Christiansson, fiskehandl, (repræsen
tant for Råå), Harry Hansson, viceordför. f. stadsfullmäk
tigen i Höganäs, skipper Har. Andersen og skipper Laur. 
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Olsen (Hundested Fiskeriforen.), Lektor Pahlsson, Ler
berget og fisker P. Berg i Råå.

Overlærer Terslin indledte de to dages arbejde ved at 
udtale håbet om, at de svenske og danske museumsfolk og 
fiskere måtte få et godt kammeratligt samvær under kon-

Redaktør Sv. Carstensen og Skipper Carl Bæk ved 
Mikrofonen. Bagved ses Arkivar Hans Ellekilde (t. v.) 

og Professor Sigfrid Svensson, Lund.

gressen. — Han understregede vigtigheden af at få skil- 
dret fiskeriet skriftligt som musealt, omtalte arbejdet, der 
er gjort og ønskede et dansk-svensk samarbejde. At fisker
nes repræsentanter var indbudte, skyldtes, at de ikke kan 
undværes i dette arbejde. Begrundelsen til et fælles arbej
de med öresundsfiskeriets historie ligger i, at de skånske 
og nordsjællandske fiskere har det fælles farvand som 
arbejdsplads, at de folkeligt har været samhørende fra 
arildstid, at de kender hinanden, er indgiftet i hinanden, 
har sproglig fællesarv, og at de kulturelt har påvirket hin
anden.

Samarbejdet begrundes tillige i det forhold, at vore fi
skerlejer er blevet sommerferiebyer, hvilket medfører ind
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pas af fremmed kultur og glemsel af det oprindelige sær
præg; en stor del fiskerlejer har endda næsten helt op
givet fiskeriet, hvorfor det er i yderste øjeblik, vi prøver at 
indsamle materialet.

Terslin pegede dernæst på de opgaver, han mente burde 
tages op: udgravninger, som kunne illustrere oldtidens 
fiskeri og bopladserne ved øresundskysten, udgravninger 
af de senmiddelalderlige spor af de oversandede fisker
lejer. Byplaner og huse bør opmåles, tegnes og modelle
res, og interiører med stilarter bør undersøges, bådenes 
og fiskeredskabernes udvikling skildres, landingspladser, 
havne og stejlepladser samt fiskepladserne (og de gamle 
betegnelser for fiske-med) beskrives, fiskearternes navne, 
fiskens afsætningsforhold o. s. v. nedskrives. — Fiskerbe
folkningens afstamning, indvandring, slægtsforhold, sprog, 
folketro (spee. vedr, fiskeriet) o. a. kulturelle forhold vi- 
dereundersøges, tilligemed bygdens politiske og økonomi
ske struktur. — Som hjælpemidler kunne ofte anvendes 
fotografering, film, høreplader (til dialektoptagelser), mo
deller og tegninger af både, redskaber, huse o. s. v. Hu
senes historie skildres bl. a. ved hjælp af matriklerne. 
Til slægtsforskning anbefales at udarbejde stamtavler 
over fiskerfamilierne.

Direktør Knud Klem indledte en forhandling om vær
dien af opmåling af fiskerbådene, der gav anledning til, 
at man også kom ind på bådebyggeriernes historie.

Maskinfabrikant Carl Petersen redegjorde for sine måle
metoder for bådene.

Fhv. lods J. A. Hansen talte om Gilleleje-lodseriets op
rindelse.

Arkitekt Willy Nielsen fortalte om Gillelejes fiskerhuse 
og fremviste ved hjælp af museets lysbilleder exteriører 
fra Gilleleje.

Amanuens C. G. Lekholm talte om kastfisket i skånske 
søer og viste lysbilleder herfra.
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Dr. phil. Kristen Møller og fil. Dr., Ingeniør Ingers (Lund). 
Bagved t. h. Fyrmester Beidring, Nakkehoved, og i Døren 

Forfatteren Erik Bertelsen.

Af Laur. Larsen, Vinderødskov, var der et indlæg om 
den store stormkatastrofe 2. okt. 1852, hvorunder 42 fiskere 
fra Halsnæs omkom.

Forøvrigt bød de offentlige møder på følgende program:
1. juli mag. C. A. Becker om fiskeriet i oldtiden, belyst 

gennem nyere fund (ledsaget af lysbilleder). — Sømands
sange udført af Græsted-Gilleleje sangkor under ledelse 
af dirigent Orla Nielsen. — Rektor Olaf S. Eriksson: I Carl 
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von Linnés fotspår genom några fiskelägen i Skåne. — 
Forfatteren Erik Bertelsen: Øresundsfiskerne i dansk digt
ning. — Fru Klara Wijkander: Kullamannen. — Dr. phil. 
Kristen Møller: De nordsjællandske kystdialekter.

2. juli. Forfatteren Anders W. Holm*) oplæste egne Gil- 
lelejedigte. — Professor fil. dr. Sigfrid Svensson: Något 
om kustbornas klädedräkt och fiskelägenes årsfester (led
saget af lysbilleder). — Arkivar Hans Ellekilde om strand
vaskere. — Fil. dr. Ingemar Ingers om dialekterne i Vest- 
Skåne (med oplæsning). — Fiskeriminister Chr. Christian
sen holdt afslutningstalen (se denne!), og endelig gav ma
gister Holger Rasmussen et resumé over kongressens 
forløb.

Kongressen sluttede med en fællesmiddag på badehotel
let, hvori foruden kongresdeltagerne deltog medlemmer af 
sognerådet med formanden i spidsen samt andre af byens 
folk. Her blev rettet tak til forskellig side, og proprietær 
Victor Larsen (M. F.) slog kraftigt til lyd for skabelsen af 
en ny bygning til Gilleleje museums samling.

Kongressen har foruden i danske aviser været omtalt og 
refereret i følgende svenske Blade: Helsingborgs Dagblad, 
Sydvästra Skånes Tidningar, Stockholms-Tidningen, Göte
borgs Handels och Sjöfarts-Tidning, Skånska Social-Demo- 
kraten, Göteborgs-Posten, Skånska Dagbladet.

I forbindelse med kongressen var der i skolens lokaler 
arrangeret en særudstilling af Carl Petersens bådmodeller, 
billeder og fiskeredskaber og af minder fra besættelsesti
den, specielt vedr. Gilleleje fiskerflådes flugt til Sverige 
(se G. Nilssons artikel herom).

Fil. dr. A. Eskeröd, Nordiska museet, var forhindret i 
at deltage i kongressen. På en studierejse til svenske mu
seer havde Terslin lejlighed til i Stockholm at høre om 
hans store Planer til studiet af de svenske fiskerlejer, bå-

*) Begge dage sang forsamlingen Anders W. Holms »Sang for 
Sverige«, der var trykt i kongressens programhæfte.
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dene, fiskeredskaberne, landingspladserne m. v., et arbej
de, der også skal omfatte lejerne ved Øresund.

På svensk side er der et mangesidigt arbejde i gang på 
flere hænder i studiet af fiskeriet; bl. a. er amanuens C. G. 
Lekholm ved at udarbejde en afhandling om det svenske 
krogfiskeri.

Sogneraadsformand A. Chr. Pedersen:
Aabningstale ved den svensk-danske fiskerihistoriske 

Kongres.
Museumsfolk fra vort Broderland Sverige og fra vort eget Land, 

tillige med Videnskabsmænd og Repræsentanter for skaanske og 
nordsjællandske Fiskere er samlet her i Gilleleje i Dag og i Mor
gen for i Fællesskab at fremme Samarbejdet i Studiet paa Øre
sunds og sydlige Kattegats Fiskerihistorie, samt Fiskerbyernes og 
Fiskernes Kultur. Saaledes staar der paa Kongressens Programs 
1ste Side. Det lyder spændende og er det sikkert ogsaa. Det er jo 
saaledes, at det, som er vanskeligt tilgængeligt, ofte udøver en 
særlig Tiltrækning paa os Mennesker. Dette oplevede vi her paa 
Nordsjællands Kyst i de onde Aar i Krigens Tid. Hos os var alt 
mørkelagt, og Tyskerne kæmpede paa den danske Jord og paa 
Steder, som for enhver Dansk rummede Minder om Fædrenes fre
delige Færd saavel som om Kampen for at leve og virke.

Men de trampede paa mere end dette, de trampede paa Dan
skernes Ret til at tale og færdes frit, de trampede paa danske 
Mænd og Kvinder, saa de knustes under deres Jernhæl. I den 
Tid vendte vi ofte vort Blik mod den straalende oplyste svenske 
Kyst; i den Tid oplevedes det, at denne vanskeligt tilgængelige 
Kyst øvede en stærk Tiltrækning paa Mennesker, og mange 
tilbød alt, hvad de ejede, for at komme derover.

Jeg maa ved denne Lejlighed have Lov til at mindes dette og 
samtidig sige vore svenske Brødre saa hjertelig Tak for den 
Modtagelse, danske Flygtningen fik, og for Opholdet i Sverige 
til Krigens Slutning; det betød Livet for den største Del af disse 
Mennesker. Denne Modtagelse i Sverige var i Sandhed Sam
arbejde i den skønneste Form, som man kan tænke sig.

I disse Dage er De samlede for at samarbejde paa et andet 
Felt, for i Forening at aabne for Menigmand Fortidens Historie
bog om Fædrenes Gerning; dette Samarbejde har allerede be-
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staaet længe, og vi har oplevet, at for hver Gang det lykkes 
Videnskaben at løfte en Flig af det Slør, der dækker Fortiden, 
eller vende et Blad i Historiebogen, øges Interessen hos den me
nige Mand. Denne Interesse kendes derpaa, at Mennesker, som 
finder Fortidsminder, hvad enten det er i Jorden eller i Havet, 
varsomt bringer disse Ting til kyndige Mænd paa dette Felt (i 
Gilleleje er det til Overlærer Terslin), for at den Historie, som 
hver enkelt Ting kan rumme, maa blive kendt.

Jeg skal paa Byens og Sognets Vegne ønske Dem til Lykke i 
Deres Gerning for denne Sag og byde Dem hjerteligt Velkommen 
til Gilleleje. Og hermed erklærer jeg denne Kongres for aabnet.

Höganäs stadsfullmäktigens viceordförande
Henry Hanssons svartale:

Herr Ordförande, mina damer och herrar! — Såsom repre
sentant för Höganäs stad ber jag att få uttala ett hjärtligt tack 
för den inbjudan vi fått att närvara vid denne kongress. — Jag 
ber också få tacka för de vänliga ord som ordföranden här har 
riktad till oss.---------- Förbindelserna emellan Höganäs stad och
Gilleleje ha ju städse varit synnerligen hjärtliga och goda. Man 
skulle kunne säja, att mellan dessa båda orter har samarbe
tet och vänskapen varit av samma goda slag som mellan Hel
singør och Hälsingborg, respektive Köpenhamn och Malmö. Vi 
få hoppas att det försök till regelbunden båtförbindelse, som 
gjordes för ett 10 tal år sedan, kan återupptagas och även 
vidmakthållas, då normala förhållanden i umgänget mellan våre 
länder återinträder. — — Den stora världsbranden, som drog 
olycka över många länder och däribland över Danmark, satte i 
flera år stopp för umgänget oss emellan; men Ni kan vara över
tygade om, att vi inte voro okunniga om det stora mod och kamp
vilja, som Ni visade mot inkränktarna. Den insats från vår sida 
varum ordföranden nyss talade, var en kär plikt, och vi betrak
tade det som en förmån, att just vi hade fått dette tillfälle att 
hjälpa dessa förföljde och jagade vänner. Men vi skola minnas, 
att Ni här på denna sidan sundet gjorde det ojämförligt största 
insatsen. —-------Jag vill med dessa ord ännu en gång tacka
Eder och hoppas at Edert arbete här måtte lede til framgång för 
det syftemål Ni strävar för, och att vänskapen mellan oss grannar 
måtte fördjupas och stärkas.
förmän: ære, ojämförligt: uden sammenligning, inkräntarne: fjenderne.
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Professor, fil. dr. Sigfrid Svenssons radiotale.
I mitt lilla föredrag*) om »Kustbornas klädedräkt och fiske

lägenas årsfester* vill jag försöka att i koncentrerad form be
lysa ett par högst motsatta drag i fiskarkulturens historiska 
särart. Denna uppvisar både et statistiskt og ett dynamiskt kyn
ne **) Det statistiska är det konservativa. Jag skall tala t. ex. 
om en så prosaisk sak som fiskardräktens byxor.***) På äldre 
avbildningar se vi fiskare som ha sina långa byxor samman
dragna med band under knäna. Men samma detalj finna vi redan 
på de romerska monumentens avbildningar av germaner. Utmed 
Bottniska vikens, Östersjöns och Nordsjöns kuster finna vi ännu 
sent under 1800-talet här och var i bruk hos fiskarna också ett 
slags korta öppna byxor. Redan****) på en norsk vävnad från 
1100-talet avbildas de heliga tre konungar iklädda sådana byxor. 
Men trots denna konservatism ha fiskarna genom att de under 
sina fiskefärder ofta kommo i kontakt med andra bygder tagit 
med sig främmande seder därifrån. Och det tänkte jag belysa 
med exempel från de skånska fiskelägenas årsfester.

Havnelaugsformand Carl Bæks Radiotale.
Den Udvikling, der er sket paa saa mange Omraader siden 

Aarhundredskiftet, har i høj Grad medvirket til at ændre Fiske
riets Vilkaar ikke alene her paa Kysten, men overalt i Danmark. 
Indtil Motoren blev taget i Brug omkring 1895, foregik Fiskeriet 
overvejende i de hjemlige Farvande, for Gillelejes Vedkommende 
i det sydlige Kattegat.

Igennem en Aarrække var dog anskaffet nogle større Baade, 
som drev Fiskeriet omkring Anholt, væsentlig efter Rødspætter, 
Tunger og Pighvarrer, og under Sildefiskeriet i den nordlige Del 
af Storebælt; men da Motoren endnu ikke var taget i Brug, fore
gik alt Fiskeri med Sejl og Aarer. — —

Mod Slutningen af Aarhundredet blev de første Motorer an
skaffet, men kun til Brug for Indhivning af Snurrevaad. Da Mo
toren blev installeret for Fremdrift, tog Fiskeriets Udvikling et 
Opsving, der gjorde det muligt at forlægge Fiskeriet til Fiske
pladser længere fra Hjemmet, saaledes at den nuværende Flaade 
her fra Gilleleje, som bestaar af ca. 30 moderne Fiskekuttere, 
driver Fiskeriet overalt i Kattegat, Skagerak, Vesterhavet, og i

•) I årbogen må vi denne gang nøjes med denne korte oversigt over fore
draget. ♦♦) præg. ***) bukser. ♦♦♦•) allerede.
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de senere Aar gaar en Del af Fiskerflaaden paa Laksefiskeri i 
Østersøen med polske Havne som Basis.

Museumsinspektør, magister Holger Rasmussens oversigt 
over kongressens forløb

Det er faldet i min lod at skulle give en oversigt over kongres
sens forløb. Det er ingen let sag, så vist som der time for time 
dukker nye ting op, der ændrer ved billedets karakter. At samle 
alle disse enkeltheder til et helhedsbillede her ved afslutningen 
kan falde svært. Forhåbentlig får man til sin tid et fyldest
gørende referat af kongressen i Gilleleje Museums årbog.

Men til indledning kan det fastslås, at tanken om at samle fi
skere og forskere fra begge sider af Øresund til et fællesmøde 
er fortræffelig og naturlig. Der er til og med de bedste traditioner 
herfor, så vist som sildefiskerierne i Sundet var en realitet, der 
fik folk til at stævne sammen her år efter år i høsttiden. Silden, 
»denne Guds Gave til danskerne«, som Arnold af Lübeck kalder 
den med slet dulgt misundelse, drog bønder og købstadsfolk bort 
fra det hjemlige miljø og gav dem, foruden den materielle ge
vinst, nye impulser og større horisont, som var af ikke ringe 
betydning.

Nu har den ihærdige og idealistisk indstillede Terslin ved hjælp 
af Gilleleje og dets beboere gjort det kunststykke at samle folk 
fra begge sider af Sundet ikke ved at lokke dem med materiel 
vinding ved fiskeri, men ved at kalde til samling om det fælles
skab, som Øresund og Øresundsfiskerieme er udtryk for.

Berettigelsen i at afholde en sådan kongres har allerede vist 
sig. I går aftes sad nogle svenske og danske museumsmænd ufor
melt omkring et kaffebord og talte om fiskerbåde, og det viste sig 
da, at Gillelejeren vidste bedre besked om Svenskekystens gamle 
sildebåde end Lundenseren. Fluks greb manden fra Lund sin 
skrueblyant og noterede de visdomsord ned, som flød fra Gille- 
lejerens læber. Og det er ikke det eneste tilfælde. Gang på Gang 
under formiddagens debat om fiskerbåde og deres udforskning 
var de respektive blyanter i gang.

Nu kan det ikke være meningen, at denne oversigt skal regi
strere time for time, hvad der er sket. Programmet har været 
mangfoldigt. Vi har hørt om troldtøj og hekse, og strandvaskere 
og deres behandling, om kastenet og ruser o. s. v. Terslin har san
delig ikke sparet sine tropper. Hvis ikke deltagerne havde været
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i besiddelse af en usædvanlig kraftig konstitution — og hvis ikke 
Gillelejerne på bedste måde havde sørget for at styrke konstitu
tionen ved gunstig mad og drikke — vilde vi forlængst være 
brudt sammen.

I stedet for at fordybe sig i de forskellige emner må man sna
rere forsøge at vurdere opgaverne i Øresundsfiskeriet og mulig
hederne for at virkeliggøre dem. Og dér må vi begynde med vor 
egen tid. Ganske vist har oldtidsfiskeriet været et af emnerne 
i disse dages forhandlinger, men oldtidsfiskeriet kan ikke for
stås uden et dybtgående kendskab til nutidens fiskeri.

Udgangspunktet må derfor tages i den aktuelle situation ved 
Sundet. Men her er også problemer nok at tage fat på: familie
forbindelser tværs over Øresund, bådbyggeri, fællesfiskeri o. s. v. 
At få dette gjort er overordentligt vigtigt, fordi man takket 
være den mundtlige tradition kan redde et stof i land, der van
skeligt vil være til at få på anden måde, om det overhovedet er 
muligt, og som kan tjene til den rette tolkning af svundne tiders 
forhold. Det må være på dette punkt, et praktisk samarbejde kan 
iværksættes med størst held. Gennem aftensamtaler er et sådant 
samarbejde blevet drøftet en smule nærmere, end det kunne ske 
gennem møderne. Der er herigennem blevet sat overvejelser i gang, 
som sikkert vil give resultater, når de er blevet nærmere efter- 
gået og afprøvet.

Kongressens vigtigste resultat synes for mig at være, at man 
indenfor sit interesseområde har mødt nye mennesker og nye 
ideer. Disse dages samvær bliver derved en inspirationskilde i 
det daglige arbejde.
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Fiskeriminister Chr. Christiansen

Tale ved den fiskeri-historiske Kongres 
Gilleleje den 2. Juli 1948

Jeg takker for den venlige Indbydelse til at deltage i denne 
interessante Kongres og beklager kun, at den er faldet sammen 
med Dansk Fiskeriforenings aarlige Generalforsamling i Køben
havn, hvor min Nærværelse var nødvendig. Det har glædet mig, 
at jeg dog har kunnet overvære to af Kongressens Foredrag, som 
jeg har lyttet til med stor Interesse. Kongressen er en dansk-svensk 
Kongres, og som stærkt nordisk interesseret har det glædet mig 
at se et dansk-svensk Samarbejde komme til Udfoldelse paa 
dette praktiske Omraade.

Jeg har forstaaet, at det er Kongressens Formaal »at skabe 
øget Interesse paa begge Sider af Øresund for Øresundsfiske
riets Historie, derunder Baadene, Fiskeredskaberne, Fiskerlejer
ne, Fiskerhusene og Fiskerbefolkningen (Historie, Kultur, Dialekt, 
Tro, Sæder og Skikke gennem Tiderne).«

Ligeledes har jeg forstaaet, at det for denne Sammenkomst er 
en vigtig Opgave at styrke Forstaaelsen mellem Lejerne paa 
begge Sider af Øresund, idet Befolkningen fra Arilds Tid er 
samhørende og driver Næringsvej i det fælles Farvand.

Fra de ældste Tider har Fiskeriet her i Landet været af den 
største Betydning for Indbyggerne og har her som andre Steder i 
Forbindelse med Jagten og senere Landbruget dannet Grundla
get for den primitive Kultur. Men ogsaa senere og lige op til 
vore Dage har Fiskeriet haft sin Indflydelse paa den økonomisk
kulturelle Udvikling her i Landet.

En Periode, hvor Fiskeriets Betydning i denne Retning navn
lig gjorde sig gældende, var i Middelalderen (fra ca. 1100), da 
Sildefiskeriet i Øresund spillede en saa væsentlig Rolle for Lan
dets og Kronens Indtægter, hvilket i Forbindelse med den deraf 
følgende stærke Stigning i Samhandelen med Udlandet bevir
kede et væsentligt økonomisk-kulturelt Opsving for hele Lan
det. Hvert Efteraar samledes mange Folk inden for Riget og del
tog i Fiskeriet i det sydlige Øresund og tilstødende Dele af Øster
søen. Silden toges som nu i Garn og saltedes i Tønder under 
Kontrol med Vægt og Kvalitet. Købmændene besørgede Fang
stens Omsætning, og »Skaanesilden« var lige indtil ca. Aar 1500
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Nogle Kongresdeltagere:
Fra v. Museumsintendent G. Åberg, Simrishamn, Fiskehdl. P. Chri
stians son, Råå, Terslin, dr. phil. Kr. Møller, Rektor Olaf S. Eriks
son, Höganäs, Museumsinsp; Holger Rasmussen, Nationalmuseet, 
Professor Sigfrid Svensson, Lund, fil. Dr. Ingemar Ingers, Lund, 
Fru Kl. Wijkander, Arild, Fiskeriminister Chr. Christiansen, Skip
per Aksel Sørensen, Gilleleje, fil. kand. Inger Quiding, Arild, Skip

per J. Chr. Petersen, Amanuens C. G. Lekholm, Lund.

en af Danmarks vigtigste Udførselsvarer og søgt over næsten 
hele Europa.

Det er derfor ogsaa af Hensyn til Forstaaelsen af den sociale 
og kulturelle Udvikling her i Landet af Betydning at uddybe 
Kendskabet til den Udvikling, der i Tidens Løb er sket inden for 
Fiskerierhvervet, og det har af den Grund ogsaa glædet mig meget 
at se det Initiativ, der fra denne Kreds’s Side er lagt for Dagen 
i Retning af at bevare Minderne fra og uddybe Kendskabet til 
dansk Fiskeri’s Historie.

Der har i de senere Aar rundt omkring i Landet vist sig en 
stadig stigende Interesse herfor, og det er sikkert ogsaa paa høje 
Tid, at man søger at redde, hvad der paa dette Omraade er til
bage af Overleveringer fra gammel Tid, hvadenten det saa drejer
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sig om gamle Fartøjstyper og Redskaber, der kan illustrere den 
skete tekniske Udvikling, eller om Folkesagn og -viser, særlige 
Skikke og Sædvaner, Klædedragter og andet, der har særlig Til
knytning til dansk Fiskeri gennem Tiderne.

Denne Indsamling af Oplysninger og Minder om Fiskerierhver
vet har imidlertid ikke alene historisk Betydning derved, at man 
herigennem — for kommende Tider — sikrer Forstaaelsen af 
dansk Fiskeri’s Udvikling og de Kaar, Fiskerne til forskellige Ti
der har levet under, men ogsaa for Fiskeren af i Dag er det af 
stor Betydning, at han ligesom Udøverne af andre Erhverv lærer 
sit eget Erhvervs Udvikling og Betydning at kende og derigennem 
opnaar den Selvagtelse og Selvrespekt, der er saa afgørende for 
en fortsat social og kulturel Udvikling.

Jeg vil derfor ogsaa haabe, at det Arbejde, der her er lagt 
Grunden til, stadig maa vokse og udvikle sig til at omfatte det 
ganske Land, saaledes at alle de spredte Kræfter, der i Øjeblik
ket er sat ind paa denne Sag, kan samles i et fælles Arbejde til 
Gavn for det danske Fiskerierhverv og dermed for hele Dan
mark.

Dansk Fiskeri er i Dag af stor Betydning for vort Land er
hvervsmæssigt og økonomisk, og det har interesseret mig meget, 
at ogsaa den historiske og kulturelle Side af Fiskeriet er taget 
op. Det falder godt sammen med, at jeg mange Steder i Landet har 
mærket en stigende Forstaaelse blandt Fiskerne for vort Lands 
Kulturarbejde.

Jeg takker for det Initiativ og de Bestræbelser, som Kongres
sen er Udtryk for og ønsker Held og Lykke med det fremtidige 
Arbejde.
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Prof essor, fil. dr. Sigfrid Svensson

Afslutningstale ved kongressen
Jag kom till denna kongress från det rakt motsatta hörnet av 

Skåne, nämligen från Sandhammaren. Jordmånen1) där är dock 
inte blott sand utan också bördig lera. Där finnes förmögna2) 
bönder, som kanske något nedlåtande betrakta innevånarne i 
kustens små fiskelägen. Men om jordens rikedomar nu ge större 
inkomster än havets skördar3), så berättar dock folkminnet om 
tider, när bönderna för sitt livsuppehälle måste ta fisket till bi
stånd. Och om så god jord en gång inte kunnat föda sitt folk 
utan havets hjälp, så talar det tillräckligt om fiskets forna4) be
tydelse. Bondefiskets traditioner gå tillbaka till forntiden och 
studiet av fiskets historia angår alltså inte enbart5) en viss yr
keskår6) utan oss alla. Att initiativet till att detta studium tages 
upp på gemensam dansk-svensk front utgått från Gilleleje är 
ingen tillfällighet. Vi har inte på annat håll en Terslin med 
hans entusiasm och med hans kraft att låta entusiasmen bli till 
handling. Det är det personliga i historien. Så ha vi »de lokale 
forhold«. När jag här i kväll ser framför mig Kullens vågfor- 
miga7) silhuett, så förstår jag att det måste ha vuxit fram en 
särskild samhörighet mellan Kullen och Gilleleje.. Jag känner 
detsamma från sydöstra Skåne vis à vis Bornholm. Språket där 
är likt vårt eget, skånska brudkistor på Bornholm och Born- 
holmsklockor och Bornholmkeramik i Skåne vittna om förbin
delserna. Jag vill här tala för att studiet av kulturförbindelserna 
mellan Danmark och Skåne vidgas8) till att sträcka sig även 
utanför Öresund.

När våra fiskare var över på Bornholm så skulle de regelbun
det ha med sig till hustru och barn brunsocker och kokta kring
lor. Det ha vi visserligen inte fått, men vi ha bjudits på så mycket 
annat, som är ännu förmer0). Vi tacka för den gästfrihet som 
kommit oss till del. Vi tacka för de andliga värden10), som vi 
taga med oss hem från detta möte. Ett av dessa är upplevelsen 
av det stora allmänna intresse, som den kulturhistoriska forsk
ningen i Danmark förmår att samla omkring sig.

9 jordsmonnet. 2) formuende. 3) høst. 4) tidligere. 5) alene. 
6) næringsvej. 7) bølgeformige. 8) udvides. °) bedre. 10) åndelige 
værdier.
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Nogle Kongresdeltagere:
I Døren fra v. Museumsinsp. Holger Rasmussen, Amanuens Lek
holm, Lund, Direktør Kn. Klem, Maskinfabr. Carl Petersen, Gille
leje. — Midt i Billedet ses Lektor Påhlsson, Lerberget, Professor 
Sigfrid Svensson, Arkivar Hans Ellekilde, Fru Klara Wijkander. — 
Foran fra v. Forfatteren Anders W. Holm, Fisker Carl Møller, 
Rungsted, Terslin, Fisker P Berg, Råå, dr. phil. Kr. Møller. — 
Yderst t. h. ses Fyrmester Beldring og bagved Fisker Martin Svend

sen, Gilleleje, og fil. Dr. Ingers, Lund, og Frk. Viola Riis.
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Forfatteren Erik Bertelsen

Øresundsfiskerne i dansk Digtning
Vi kom ved Kronborg i Morgenkuling.
En Byge slørede Skaanes Kyst. 
Vor Baad blev ung i den lette Krapsø, 
og Sprøjtet føg, saa det var en Lyst. 
Jeg glemmer aldrig den Morgenstund; 
den vandt mit Hjerte for Øresund.

Det er et af mine egne Vers. Der kunde citeres mange flere 
Vers om Øresund, ikke blot af gamle Digtere som Heiberg, H. C. 
Andersen, Aarestrup, Blicher, Carl Ploug, men ogsaa af nutidige 
som Axel Juel, Anders W. Holm, Kai Hoffmann, for blot at 
nævne nogle faa. Men de fleste af disse Digte har een Ting fæl
les: De priser et Øresund, som væsentlig er set fra København 
eller Strandvejen, eller i hvert Fald et eller andet Sted paa Ky
sten. De er ikke skrevet af Folk, som har haft noget særligt at 
gøre paa Øresund. De bærer kort sagt ikke Præg af Sundet som 
Livsbetingelse.

Og vender man sig fra Lyriken til — om man saa maa sige — 
det mere haandgribelige, Prosaen, og leder efter, hvad der er 
digtet om Øresund gennem Tiderne, kommer man til at staa med 
en sær, flov Fornemmelse. Der findes saare lidt, og hvad der 
findes, er næsten udelukkende samlet om Hornbæk, og Forfat
ternes Tilknytning til Emnerne er egentlig saa løs, at man med 
en vis Ret kan kalde det en Badegæstlitteratur.

Man undrer sig. Hvordan kan det være, at dette Farvand 
nærmest er blevet et Stedbarn i vor Digtning? Hvorfor har det 
aldrig rigtig faaet sin egen Skildrer? Det kan ikke være af Man
gel paa Stof. Øresund maa snarere betragtes som en ren Guld
grube for Digtere. Tænk paa, hvor rigt et Liv der gennem Aar- 
hundreder har rørt sig her, baade paa selve Sundet og inde paa 
Kysterne. Der har været nok af gamle Fiskere, Skippere, Lod
ser, Toldere og Kadrejere, som kunde fortælle de herligste Hi
storier; men omsmeltet til Digtning er det kun undtagelsesvis 
blevet.

Da det første Gang skete, var det med en Glans, som endnu 
ikke helt er blegnet. Det var Johannes Ewalds Syngespil »Fisker
ne«, som fremkom i 1780, med en virkelig Begivenhed som Grund-
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lag, nemlig en Stranding ved Hornbæk. Paa Ewalds Tid betrag
tedes det nærmest som usømmeligt at lade jævne Mennesker 
aabenbare sig i et alvorligt Drama, og da navnlig noget saa sim
pelt som Fiskere. Derfor var Ewalds Værk en Daad, og det vilde 
have været for meget krævet af ham, at han skulde have øde
lagt sine Muligheder ved at lade sine Personer tale blot nogen
lunde hverdagsagtigt. For os Nutidsmennesker kan meget i dette 
Skuespil virke pudsigt, fordi vi synes, det er nogle opstyltede 
Talemaader, der aflires af disse Fiskere, og Fiskerinder, som han 
kalder Kvindfolkene. Vi kan ogsaa sagtens pege paa, at Fiskere 
i Almindelighed ikke staar og holder lange Taler i Farens Stund. 
Stykket var vel næppe tænkt som en realistisk Folkelivsskildring. 
Den Slags havde Tiden ikke megen Smag for. Men alligevel var 
netop dette Skuespil et langt Skridt i den rigtige Retning, ja egent
lig et Banebryder  arbejde, og naar Ewalds øvrige Værker er glemt, 
vil man sikkert blive ved at huske, at han var den første, der ind
indførte Fiskerne i dansk Litteratur, ja endog paa Scenen, hvor 
de mig bekendt ikke har haft mange Ærinder siden.

Saa svandt der nær hundrede Aar, og saa kom Holger Drach- 
mann. Naar det Navn lyder, vil mange Mennesker straks tænke 
paa Skagen. Men ser man nøje efter i Drachmanns Bøger, skal 
man nok opdage, at Skagen og Vesterhavet ikke har haft nær 
saa stor Betydning for ham som Øresund. I sin Drengetid tum
lede han sig i Sejlbaad mellem København og Hven, og som 
voksen opholdt han sig meget paa Hornbæk. Her skrev han nogle 
af de skønneste af de Digte, der findes i »Sange ved Havet«, og 
mange af hans Fortællinger er knyttet til dette Fiskerleje.

I vor Tid er det ligesom blevet en Mode mellem visse Litterater 
at trække paa Næsen ad Drachmann og slænge Ordet »Teater« 
efter ham, ikke mindst naar det gælder hans Fiskerskildringer. 
Men Drachmann havde i hvert Fald en vigtig Fordel, som det 
skorter paa hos flere af hans Efterlignere, saa vel som hans Kri
tikere: Han vidste, hvad han skrev om. Han havde Forstand paa 
Skibe og Sejlads, Vejr og Søgang. Ikke for ingenting havde han 
været paa Vej til at blive Marinemaler.

Det er let nok at finde Skavanker ved Drachmanns Fortællin
ger. De kan være noget løse i Fugerne. Hist og her er der megen 
Udenomssnak. Det er, som om han ikke altid har vidst, hvor han 
vilde hen. Han har tilsyneladende ikke fulgt nogen bestemt Kurs, 
men har ladet Baaden tumle for Vind og Strøm.

Som Eksempel kan vi tage den kendte Fortælling om Store 
Bjørn. Den virker som Brudstykker af en Roman, og den kunde 
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være blevet til en stor, god Roman. Den har udmærkede, virke
lighedstro Afsnit, der viser, hvad Drachmann duede til som Fol
kelivsskildrer. Men han har aabenbart ikke haft Taalmodighed, 
eller Lyst, til at sætte sig en stor Opgave i dette Tilfælde — hvad 
der bl. a. vilde have krævet, at han skulde have skaffet sig et 
endnu bedre Kendskab til Fiskerlivet ved ogsaa at opholde sig 
ved Kysten i Vintertiden, og da trak København, eller andre 
Storbyer, ham nok for meget.

Desuden — Prosaen var ikke Drachmanns bedste Element, 
skønt han var en meget dygtig Stilist. Først og fremmest var 
han Sanger. Og Gang paa Gang mærker man, hvordan det toner 
bag Ordene i hans Prosa, og hvordan Sangen i ham truer med at 
tage Magten fra den almindelige Fortællemaade. I Skildringen af 
Store Bjørn gaar det da ogsaa saadan, at han til sidst helt giver 
sig Verseformen i Vold, og saa bliver der Fasthed og Rejsning 
over det; saa er der ikke længer nogen Udenomssnak.

Han fortæller om, at Bjørn ligger for Døden, og Konen, Stine, 
tager Bibelen frem og læser for ham. Men Bjørn har naturligvis 
ikke megen Opbyggelse af disse Landkrabbehistorier fra Jøde
land. Han vil have noget med Vand i. Og saa:

Hun læste det tre og tyvende Vers, 
mens Taaren bag Bogen sig dulgte.
»Jesus han gik til Skibet, 
og alle Disciplene fulgte.

Og se, da blev det paa Søen en Storm.
Disciplene fast sig klamred.
Men han laa roligt ved Roret og sov. 
Disciplene frygted og j amred.

Og Stormen voksed og Angsten med,
og Skibet i Bølgerne laa
og fyldtes med Vand; da skreg de: 
»Mester, vaagn op, vi forgaa!«

Han rejste sig op, og Bølgen han bød 
lægge sig lydig til Ro.
Han saa dem helt ind i Hjertet.
»I frygter. Hvor er Eders Tro?«

Saa lagde Stine den store Bog 
paa Bordet og tørred sit Øje.
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Bjørn laa stille og pilled en Traad 
ud paa sin strikkede Trøje.
Hans Aande blev kort; han løfted sig op 
med Møje og saa hen paa Stine: 
»Mutter — sig mig, om hine — 
de Folk i Baaden, du ved — 
tror du, at de Kujoner er sikre 
paa deres Salighed?«

Stine hun nikked. Saa faldt han ned 
og nikked selv et Par Gange.
Hans sidste Blik over Bogen gled:
»Og jeg da, som aldrig var bange ...«

Se, det kunde enhver ikke have skrevet. Drachmann var ingen 
ringe Foregangsmand som Havets og Fiskernes Digter. Det er 
ikke saa lige en Sag at komme paa Højde med ham. Og hvad 
Øresund angaar, saa har det Farvand saa at sige ligget brak siden 
hans Tid.

Ganske vist udkom der i 1911 en lille Bog af Jens Locher »Nær 
salten Sø«. Den indeholder en Samling smukke, og efter mit Skøn, 
troværdige Skildringer fra det gamle Hornbæk, og jeg maa tii
st aa, at jeg sætter mere Pris paa den end paa Drachmanns For
tællinger. Men det er maaske med Kniberi, at den regnes med 
til den egentlige Digtning.

Men som sagt — det skyldes ikke Mangel paa Stof, at Digt
ningen om Øresund er saa fattig. Og engang ad Aare vil maaske 
en af Sundets egne Sønner faa Hjertet fyldt af hele dette rige 
Liv, samle det i sine Hænder, omskabe det og sammensmelte det, 
og lade de svundne Tider træde frem igen, lyslevende og for
klaret, saadan som det aldrig rigtig kan ske i et historisk Værk 
eller en almindelig Levnedsskildring, men kun i Digtningen.

Og hvis en Mand virkelig engang vover sig i Kast med et saa- 
dant Arbejde, vil det blive ham til uvurderlig Hjælp, hvad der 
er samlet af Fortidsminder her paa Gilleleje Museum og ikke 
mindst i Museets Aarbøger, og man tør da ogsaa nok haabe, at 
i en saadan Digtning vil Gilleleje faa den Plads, det har fortjent.

Erik Bertelsen.
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Gilleleje
Erik Bertelsen, (1948) Melodi: Viola Riis.

Her paa Hjørnet ud mod Kattegat, 
hvor det møder Øresund, 
slaar mit Hjerte ungt ved Dag og Nat 
og velsigner hver en Stund.
Her kan Livet aldrig føles trangt; 
her kan Blikket vandre frit og langt 
imod Kuliens luftblaa Drømmesyn 
og mod Gribskovs grønne Bryn.

Her fra Nakkehoveds kække Skrænt 
og til Gilbjergs ru Profil
har Natur og Kløgt i Fællig tændt 
et af Sjællands gode Smil.
Her er vokset op en frejdig By 
mellem Bakkely og Bølgegny, 
og hver Sømand ved, at Byens Havn 
er en tryg og gæstfri Favn.
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Her er Vidnesbyrd om Virkelyst 
og om muntert Drengesind, 
vakt af Havets Sang mod stenet Kyst 
og den salte, karske Vind.
Her kan trætte Tanker finde Ro; 
her kan svage Viljer atter gro.
Lad min Gerning yde, hvad den kan, 
her paa Gillelejes Strand.



Fhv. Lods J. A. Hansen

Af Gilleleje Lodseris Historic
(I Anledning af i$o Aaret for dets Oprettelse)

Det er rimeligt at antage, at Fiskere fra Omegnen af 
Gilleleje fra Skibsfartens første Tider har paataget sig 
Lodsninger eller som Kendtmænd vejledet de Skibe, som 
fra Kattegat stod ind i Øresund. Thi selv om de Fartøjer, 
som besejlede Verdenshavene, var langt mindre end de 
senere i Sejlskibenes Storhedstid byggede Skibe, var de
res Fart og navnlig Manøvreevne dog langt ringere. Far
vandenes Opmaaling og Kortlægning var endnu til langt 
ind i det 19. Aarhundrede saa ufuldstændig, at selv den 
mest forsigtige Navigatør var udsat for stor Risiko, naar 
han med sit Skib nærmede sig ukendte Kyster. Dertil kom 
endvidere Farvandenes ringe Afmærkning og Fyrbelys
ning. Det kan i denne Forbindelse nævnes, at Nakkehoved 
Fyr først oprettedes som Kulfyr i 1772, men slukkedes 
efter 8 Maaneders Forløb for først atter at blive tændt 
Aar 1800. Naar Vind og Strøm blev contrær, var det af 
største Betydning at finde en sikker Ankerplads, hvorfra 
Skibet atter kunde komme under Sejl og sætte Kursen 
ind i Sundet uden Risiko for under Manøvrering, naar 
Ankeret var lettet, at komme for nær til Landgrundene, 
og et saadant Farvandskendskab havde de stedlige Fiske
re gennem deres daglige Gerning langs Kysterne den bed
ste Forudsætning for at tilegne sig. Alligevel viste det sig 
i flere Tilfælde, at Fiskernes Farvandskendskab ikke var 
tilstrækkeligt, naar det gjaldt Besejling med større Skibe 
end de smaa Fartøjer, hvori de til daglig drev deres Ger
ning, ligesom det vel ogsaa har skortet paa fornødent 
Kendskab til større Skibes Manøvreevne, og de derfor 
har udvist utilstrækkelig Forsigtighed.
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Indtil Oprettelsen af Gilleleje Lodseri var det »tilladt« 
Fiskerne fra Fiskerlejerne N. for Helsingør at lodse fra 
Kulien til Helsingør Red, medens »Retten« tilkom Hel
singørs Lodser. Om dette Forhold indeholdes følgende i

»Forordningen af 10. September 1778 vedrørende priviligerede 
Lots-Selskab udi Helsingoer.«

§ 9. »Kommer Skib N. fra Kulien ind ad Sundet ej er bekiendt 
og gør det fastsatte Signal efter Lots, er det Fiskerne fra Fisker- 
Leierne Norden fra Helsingør, som fra Gilleleye, Hornbeck, Wil- 
lingbeck, der tør paatage sig at lotse forsvarlig til Helsingoers 
Rehd, tilladt at gaae Ombord paa saadant Skib, som er forleegen 
for Lots, og lotse samme til Helsingoers Rehd, men længere ikke 
under Lots-Hyrens Fortabelse til Helsingoers Lots-Selskab og an
den tilbørlig Straf, saadanne Fiskere skal dog af Lots Oldermanden 
om muligt, i Ober-Lotsens Nærværelse examineres og erkiendes 
dygtig til at kunde Lotse fra Kulien til Helsingoers Rehd i disse 
nødvendige Begivenheder; men ankommer en Orlogsmand Nord 
fra og faar saadan Fisker Ombord til Lotsning fra Fisker-Leierne, 
da skal Fiskeren strax anmelde for den commanderende, at han 
er Fisker og kun, i Mangel af Lots er tilladt at lotse til Hel- 
singøer«--------------

---------------»Saadan Fiskers Betaling for sin Lotsning til Hel
singoers Rehd, skeer efter billig Accord, og hvad hand i saadanne 
enkelte Tilfælde kan fortiene, beholder Fiskeren selv, uden ringe
ste Afgift til Helsingoers Lotserie.«

Bestemmelsen om Eksamination synes man dog ikke fra 
nogen Side at have taget det saa nøje med at overholde. 
Fiskerne har ikke ønsket at afse Tid dertil og derved for
sømme Fiskeriet, som de sikkert har ladet gaa forud for 
Muligheden af en mere tilfældig Ekstrafortjeneste ved 
Lodsning af et Skib, hvilket Overlodsen fuldtud tilkende
giver sin Forstaaelse af i en af sine nedenfor citerede 
Skrivelser til Helsingør Lodseri.

Fra Lodseriet i Helsingør indrapporteredes almindelig
vis til Overlodsen alle indenfor Lodseriets Lodsningsom- 
raade indtrufne Grundstødninger og andre Skibsulykker,
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som blev Lodseriet bekendt. I en Skrivelse af 17. Juni 1797 
indberettes saaledes til Overlodsen om den dramatiske 
Grundstødning, som havde fundet Sted paa Gilleleje Flak 
af Ostindiefareren »Cronborg« under Lodsning af en Fi
sker fra Gilleleje. (Tidligere berettet af Niels Friis i Gil
leleje Museums Aarbog for 1942).

Denne ulykkelige Hændelse vakte naturligvis stor Op
sigt, ikke blot fordi den medførte Tabet af Skibet og en 
stor Del af en kostbar Ladning fra Ostindien, men tillige, 
fordi den beviste det utilstrækkelige i den bestaaende 
Lodsordning mellem Kulien og Helsingør og Nødvendig
heden af at have fuldt uddannede og ansvarsbevidste 
Lodser stationerede ved Gilleleje. Ulykken blev derfor af 
afgørende Betydning for Oprettelsen af Gilleleje Lodseri.

Rygtet om »Cronborg«s Grundstødning naaede Køben
havn tidligere end Lodsbogholder Øedings Rapport. For at 
gardere sig imod eventuel Mistanke om at have været for 
langsom i Vendingen tilføjer Øeding derfor i sin Skri
velse:

»Deres Højvelbaarenhed ville behageligt undskylde, om denne 
min Indberetning skulle komme efter at det allerede er be- 
kiendt i Kjøbenhavn, da Nyheden ikke ved Postens Afgang var 
bekendt, alene er kommen til Kjøbenhavn pr. Estafette.«

Formodentlig har det i de Tider ikke været saa vanske
ligt »pr. Estafette« at distancere Posten.

At Ulykken har givet Overlodsen og Admiralitets Col- 
legiet Stof til Eftertanke og Overvejelse af, hvilke For
holdsregler der for Fremtiden kunde træffes for at sikre 
Skibene bedre Lodsbetjening, fremgaar klart af Skrivel
sen en Ugestid senere til Lodsbogholder Øeding fra Over
lodsen, som skriver:

»I Anledning af den Ulykke som er sket nyelig med Ostindie- 
fahren og i henhold af hvad der staar i den Helsingøerske Lots 
Anordning om Fiskernes Examination som paatage sig at lotse
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ud fra Kattegat ind til Helsingøer, skulle jeg udbede mig Deres 
og Oldermand Krags Betænkning om der var nogen Plan eller 
Foranstaltning at giøre hvorved man kunde betrygge Søefarten, 
at de Fiskere som Skibene saaledes fik fra Kysten vare mere 
duelige og paalidelige Folk.«

Som det ses, undlader Overlodsen ikke at pege paa Hel
singør Lodseris Forpligtelse til at eksaminere Fiskerne 
i deres Farvandskendskab og deraf følgende Medansvar 
for deres Duelighed til at lodse. Fra Lodseriets Side har 
man dog straks afvist enhver Tanke i saa Henseende og 
besvaret Overlodsen i en Skrivelse af 28. Juni 1797 saa
ledes:

»Her tales for nærværende Tid meget tvetydigt — Mand og 
Mand imellem — om Ulykken med Ostindiefareren og er Older- 
mandens Formening at ingen ved Helsingøers Lotsselskab kan 
give Fiskerne ved deres Fødested nogen Undervisning da Ulyk
ken ei skete af Ukyndighed men formedeis al formegen Tillid 
til sig selv da han troede at finde Vejen indenfor Lots-Farvan- 
det, vel siger Lots Anordningen 9 § at saadanne Fiskere der 
paatager sig at lotse Skibe ind til Sundet, skal af Lots Older
manden examineres, men da dette ei nogen Tid er sket saa fore
spørges om det ikke kunde undlades i den nye Anordning. 
Skulde derimod den Examen for Eftertiden blive indført var det 
nødvendigt, at der fra Helsingøer Lotseri blev foranstaltet nogen 
Polning (?) og øvelses Togter om at lære nærmere at kiende 
Grundenes Beskaffenhed.«

Helsingør Lodseri afviser Ukendskab til Farvandet som 
Aarsag til »Cronborg«s Grundstødning og fremhæver Fi
skerens altfor store Tillid til sig selv, da han mener at 
kunne lodse indenfor Skibenes egentlige Farvand. Det er 
nærliggende at antage, at Lodseriet nærmest har tilsigtet 
at modvirke eventuel Kritik af den forsømte Eksamina
tion mere end at fremkomme med en saglig Bedømmelse 
om Aarsagen til Grundstødningen, selv om Aarsagen mu
ligt kunde søges i saavel utilstrækkelig Farvandskendskab 
som for stor Selvtillid. Lodseriet kunde dog glæde sig ved
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fuld Forstaaelse af sin Stilling til Eksamination af Fisker
ne hos Overlodsen, idet denne derom tilskriver Lodseriet:

»------ jeg begriber meget vel at uagtet det staar i det Helsing-
øerske Lots-Forordning at Fiskerne skulde examineres, at saa- 
dant ikke forhen er sket, ej kunde ske, og ej heller ville nytte, 
thi skulle de examineres maatte forudsættes, at de vare under
viste, ingen af Fiskerne naar det ej gav dem noget exclusiv For
trin og Fordel ville anvende Tid derpaa, ej heller underkaste sig 
examen og var der end nogle ville det, til hvad Nytte, naar ikke 
alle, da alle havde lov til at gaae til Skibene kunde ligesaavel 
den ukyndige eller uexaminerede komme Ombord, som den, der 
var examineret.«

Spørgsmaalet om Ansættelse af Lodser paa Kysten mel
lem Helsingør og Gilleleje var nu blevet aktuelt, og Over
lodsen meddeler Lodseriet i Helsingør, at Admiralitets 
Collegiet venter, at han fremsætter Forslag til en endelig 
Ordning, og udbeder sig derfor Helsingør Lodseris For
slag til en Ordning af Lodsforholdene mellem Gilleleje 
og Helsingør.

Helsingør Lodseri foreslog derefter at sammenkalde Fi
skerne fra Fiskerlejerne mellem Helsingør og Gilleleje for 
at finde den, der bedst egnede sig til at blive Lods, og lade 
denne eksaminere de øvrige og derpaa afgive sin For
klaring om, hvilke han ansaa for de dueligste. Endvidere 
foreslog man, at Lodshyren skulde være den samme som 
Taksterne for Helsingør Lodseri eller være ubestemt og 
afgøres ved Overenskomst mellem Kaptajnen og Lodsen. 
Da der ingen Tørn skulde være mellem Lodserne, vilde 
enhver bestræbe sig for at blive den første, og man kunde 
formode, at deres Fordringer ikke vilde blive ublu. Dog 
maatte der nok tilkendegives, at Lodshyren ved første 
Klage skulde fastsættes og den skyldige have sin for
tjente Hyre forbrudt til Stedets fattige.

Admiralitets-Collegiets Forslag gik ud paa, at Overlod
sen, Commandør-Capt. Løvenørn, skulde mødes med 
Enroullerings-Chefen, Commandeur-Capt. Lütken, i den
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Hensigt at udpege det Mandskab, som skulde udtages til 
det foreslaaede Lodseri paa Kyststrækningen fra Hel
singør til Gilleleje. Overlodsen og Enroulleringschefen 
enedes dog om, at sidstnævnte skulde tilskrive Amtman
den en Anmodning om at bekendtgøre i Fiskerlejerne, at 
Admiralitetet havde til Hensigt at ansætte Lodser ved 
Kysten, og at Ansøgere kunde henvende sig til Lodsolder- 
manden i Helsingør.

Paa samme Tid bad Overlodsen Lodsoldermanden i Hel
singør om at meddele de ansøgende Fiskere de paahvi
lende Pligter og Rettigheder, som antagelig vilde blive 
Fritagelse for Udskrivning til Flaaden. Han foreslog An
tallet af Lodser til 20 à 25, som skulde udtages først fra de 
yderste Steder: Hornbæk og Gilleleje. Naar man havde 
det fornødne Antal at vælge imellem, vilde Overlodsen 
selv komme »ned«") til Helsingør for at regulere Tingene 
nærmere.

Denne Fremgangsmaade for at faa Lodser til det paa
tænkte Lodseri bifaldtes helt af Admiralitets-Collegiet, 
der med Tilkendegivelse heraf udbad sig til sin Tid Over- 
lodsens Betænkning om Sagen til endelig Afgørelse.

De Forventninger, man havde næret til, at Fiskerne 
hurtigt vilde søge Ansættelse ved det paatænkte Lodseri, 
blev ikke opfyldte. Af de Skrivelser, som Helsingør Lod
seri tilsender Overlodsen, ses det, at Fiskernes Betænke
ligheder er af saavel praktisk som økonomisk Art. Tre 
Uger efter Bekendtgørelsen beretter Lodsoldermanden til 
Overlodsen, at der kun har været 1 Fisker fra Gilleleje og 1 
fra Villingebæk for at forhøre sig om »Conditionerne«, som 
disse dog nogenlunde forud vidste«. Han meddeler desuden, 
at han har talt med ældre Mænd, som oplyste ham om, at

*) Se Noten paa Side 50.
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der var Uenighed blandt de unge, hvoraf nogle havde 
tænkt at melde sig for at blive Lods, medens andre fra- 
raadede dem det og forestillede dem, hvad de gik ind paa, 
»om de icke var saa forvovne med paalands Vind og 
Storm som andre uden at være faste Lotse vilde vise alene 
til at tvinge Lotserne til at sætte Livet til eller underkaste 
sig Tiltale — dette er og en Paa-anke, at naar de har giort 
sig al mulig umage med nordlig Vind for at komme ud 
naar Skibe har giort Signal efter Lots har det saa ofte 
indtruffen at en Svensk Fisker nys er kommet ombord 
førend de og den er bleven antagen og disse maatte saa 
fare tilbage for intet. — Jeg ved der er endel paa Gilleleje 
som har sammenrottet sig (sammensluttet sig) og jeg ven
ter at de kommer ud med det første og melder sig som 
skal være enige derom.« Overlodsen udtaler dertil sin For
staaelse af, at man ligesom ved Oprettelsen af Helsingør 
Lodseri ogsaa vil møde Vanskeligheder for Gilleleje Lod- 
seris Vedkommende. Ligeledes indser han vel, at man 
ikke kan forbyde Svenskerne at gaa om Bord i Skibene 
for at lodse; men han mener, at naar det er blevet Skibs
farten bekendt, at der findes rigtige Lodser paa den dan
ske Side, kan man forvente, at disse foretrækkes.

Der gaar dog endnu en Maaned, før Lodsoldermanden 
kan meddele Overlodsen, at der har været adskillige Fi
skere hos ham for at forhøre sig om »Conditionerne« ved 
det paatænkte Lodseri; saaledes vil Fiskerne have »frie 
Lots-Baade« og en aarlig fast Gage. Lodsoldermanden 
kommenterer disse Fordringer med at udtale som sin Me
ning om Sagen, »at de har fortient saa meget ved den 
strandede Ostindie Fare at de icke ænser paa den For- 
tieneste som der kan være ved Lodseriet der. — Det som 
kan virke mest til dette Opnaaelse er at naar til Vinter 
Enroulleringen bliver, at der bliver Folk udtaget til Hans 
Majestæts Tieneste, vil der blive flere som melder sig til 
Lots end der behøver.«
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Overlodsen finder dog, at Fiskernes Fordringer »er alt 
for urimelige til at det kan nogensinde tilstaaes dem, thi 
der er ingen Grund til at disse skulde have nogen saadan 
Forret fremfor andre Steders Lotse«. Han forventer, at 
naar der er gaaet lidt Tid, vil nogle af Fiskerne betænke 
sig, men beder dog Oldermanden »have den Godhed ved 
Lejlighed at tale med Hornbekkerne og andre Beboere 
paa Kysten som kan antages til Lotse og som maaske icke 
deltager i Fordelene som det uheldige Forliis af Ostindie
fareren har forskaffet Gillelejerne.«

Lodsoldermandens Aktivitet medfører dog ikke, at no
gen af Kystbeboerne Norden for Helsingør melder sig til 
ham for at blive antaget som Lods. Han skriver, at der 
er stadig mange, som fraraader dem, der har Lyst dertil; 
men de, som fraraader, er mest dem, som dog ikke kan 
antages, dels paa Grund af Alder og dels paa Grund af 
Drukkenskab. Formodentlig for at Udsigterne ikke skal 
forekomme Overlodsen altfor tvivlsomme, tilføjer han, at 
han tror, at der inden Foraaret godvilligt vil komme 
saa mange, som behøves; men i en ny Skrivelse faa 
Dage før Aarsskiftet udtaler han sig paany mere pes
simistisk ved at fremføre, at man endnu ikke kan 
vide, hvad Fiskernes Tanker er. »Det kan hænde, at 
de i denne Vinter kan blive enige og komme paa en 
.Gang og maaske ingen.« Lodsoldermanden synes dog 
at have faaet godt Kendskab til det, der særligt kan 
virke paa Fiskerne for at faa dem til at søge paa at 
blive Lodser, nemlig at blive »fritaget for Udskrivning til 
Hans Majst. Tieneste som de vil giøre meget for at blive 
fritaget for, saaledes at de kan blive ved deres Hjem og 
Fiskeri og for Eftertiden blive fritaget for Udskrivning. 
Udskrivningen vil sætte dem i Forlegenhed (Vanskelighe
der). De kan befrie sig herved for at gaa fra Hus og Fa
milie og vilde derfor vælge at blive Lots, da de forretter
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det alligevel, naar de træffer for Skibe som behøver dem 
til Lodsning.«

Efter den omfattende Korrespondance med Lodsolder
manden indsender Overlodsen sin Indberetning til Admi- 
ralitets-Collegiet om Sagens hidtidige Forløb tillige med 
sine Betragtninger om den bedste Maade, hvorved man 
kunde faa Fiskerne til at lade sig ansætte som Lodser. 
Naar de ikke har søgt Ansættelse, kan det skyldes »Uenig
hed og Misundelse« iblandt dem, der foraarsager, at de, 
der vel kunde tænke at lade sig ansætte, ikke tør gøre det 
af Frygt for, at deres Kammerater, der blev udelukket, 
skulde volde dem Fortrædelighed. Fiskerne gør ogsaa 
gældende, at da de nu har Lov til at paatage sig Lodsning 
uden at være underkastet nogen Tvang og det Ansvar, 
som ansatte Lodser er underkastet, vil de kun opnaa at van
skeliggøre Forholdene for dem selv. Desuden vil de som 
Lodser blive nødsaget til at gaa ud til lodssøgende Skibe 
i alt Slags Vejr, medens det nu er en frivillig Sag. Ende
lig vil de som Lodser blive bundne til Stedet og kan kun 
drive Fiskeri i Nærheden. — En sandsynlig Maade at 
tvinge dem til at blive Lodser paa kunde være den at for
byde dem at paatage sig Lodsning, med mindre de er 
» examiner ede og formelig antagne «.

Dette Middel kunde dog ikke benyttes, da man af Hen
syn til Skibsfartens Sikkerhed ikke kunde ophæve en 
Ordning uden samtidig at erstatte den med en anden, i 
Særdeleshed paa et saa vigtigt Sted. — Endvidere om
taler Overlodsen den gode Fortjeneste, som Fiskerne har 
af Arbejdet ved den forliste Ostindiefarer, som medvir
kende til Fiskernes Utilbøjelighed til at søge Ansættelse 
som Lods. Sluttelig fremhæver han sin tidligere frem
førte Formening om, at der ingen anden »bestemt Be
væggrund« er for Fiskerne til frivilligt at melde sig til 
Lods end Udsigten til at blive fri for Udskrivning til Or- 
logstjenesten. Forsigtigt tilføjer Løvenørn, at dette »er et
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Middel som jeg icke kan foreslaa, men maa indstille til 
det Høie Collegio hvorvidt dette eller noget bedre til 
Hensigtens Opnaaelse var anvendelig.«

Faa Dage efter Afsendelsen af denne Redegørelse mod
tager Overlodsen Admiralitets-Collegiets Beslutning om 
Sagens videre Behandling i følgende Skrivelse af 4. Ja
nuar 1798:

»For om muligt at bringe Gilleleye Fiskere til at lade sig an
tage som faste Lotser Have vi i Anledning af Hr. Kommandeur- 
Capitainens promemoria under 30. Decbr. f. A. tilskrevet En- 
roullerings Chefen Commandeur Lütken ved Sessionen fortrin
lig (fortrinsvis) at udskrive saadanne som dertil have udvist sær
deles Uvillie, hvorimod de der ville engaserer sig som Lotser fri
tages derfoer, samt om at igientage Bekientgiørelsen af denne 
Foranstaltning. «

Admiralitetets Beslutning i Sagen lader Løvenørn 
straks gaa videre til Oldermanden i Helsingør, men til
føjer dog for egen Regning: »Maaske Oldermanden paa 
en god Maade kunde finde Lejlighed til at give dem et 
Vink derom.«

Virkningen af Admiralitetets Beslutning gjorde sig 
hurtigt gældende paa Fiskerne i Gilleleje, saaledes at Ol
dermanden kunde skrive derom til Løvenørn, at efter at 
han havde ladet sig mærke med Udskrivningen til en, 
som han tilfældigt talte med, var der allerede 2 Dage efter 
18, der meldte sig for at blive Lods og faa Dage efter 3 til. 
Oldermanden sikrede sig deres Enroulleringssedler, for 
at de ikke skulde lade sig overtale igen, skønt de, der først 
meldte sig, udbad sig Fortrin fremfor dem, der kom se
nere. Han karakteriserede dem som »anstændige og an
seelige Folk mellem 20 og 30 Aar«. Fra Hornbæk havde 
ingen meldt sig; men Oldermanden mente, at nogle vilde 
melde sig om kort Tid.

Løvenørn modtog med »stor Fornøjelse« Oldermandens
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»behagelige Skrivelse« og bad ham om ikke at antage 
flere Folk fra Gilleleje. Derimod maatte han antage nogle, 
men ikke altfor mange, fra Hornbæk og de øvrige Fisker
lejer. Naar flere meldte sig fra disse Steder, vilde Løven
ørn komme ned til Helsingør for sammen med Olderman
den at »ordne og fastsætte alleting til Collegio nærmere 
Aprobation og Hans Maiestæts aller Høieste Resolution«.

I Forbindelse med sin Underretning til Collegiet om Sa
gens Forløb udbeder Løvenørn sig nu dettes Ordre til 
sammen med Oldermanden at rejse til Fiskerlejerne, da 
Oldermanden efter Planen bedst kan være deres Older
mand og Forstander og sammen med ham, som er en 
»loyal kyndig og en respectable vel øvet Mand i sit Fag«, 
at udarbejde Planen til Indstilling for Collegiet. Han ind
stiller Oldermanden til Diætpenge, som han foreslaar til 
mindst 1 Rigsdaler daglig, da der formentlig vil gaa ret 
lang Tid til Undersøgelser og Forhandlinger, og »da det 
er en virkelig hæderlig Mand«. Til Udredelse af Udgifter 
til Rejser m. m. udbeder han sig i Forskud 100 Rigsdaler.

Admiralitetet bifalder i alle Enkeltheder Overlodsens 
Forslag og Ansøgning om Forskud, dog uden Godtgørelse 
for hans personlige Udgifter, saavidt Rejsen kun staar i 
Forbindelse med Helsingør Lodseri, en Opfattelse, som 
Løvenørn dog ikke kunde tiltræde.

Efter at have foretaget den planlagte Rejse til Fisker
lejerne sammen med Lodsoldermanden indberetter Lø
venørn Resultatet deraf til Admiralitets-Collegiet. Han 
tilkendegiver først, at det Forslag, han fremkom med d. 
8. Juni Aaret forud, og som gik ud paa at ansætte nogle 
Lodser paa hvert af Lejerne mellem Helsingør og Gille
leje for at sprede dem paa hele Strækningen, ikke lader 
sig gennemføre paa Grund af de lokale Forhold. Der er in
gen Havne, ingen Læ for en Baad, men kun aaben, flad 
Strand, hvor Søen bryder haardt med paalands Vind. Baa- 
den maa derfor altid trækkes paa Land, hvilket kræver
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en Del Mennesker og er forbunden med nogen Fare. Mænd 
og Kvinder fra Lejet maa hjælpe med at trække Baadene 
paa Land igennem Brændingen. Der kan derfor ikke hol
des Baade, der egner sig til alt muligt Vejr undtagen paa 
de mere folkerige Steder, som kun er Gilleleje og Horn
bæk; men ved disse Steder er der desuden den Omstæn
dighed at tage i Betragtning, at Fiskerne er inddelt i Baa- 
deselskaber, i Gilleleje med 7 Mand i hver Baad og i 
Hornbæk med 5 til 6. Et mindre Antal Folk pr. Baad kan 
der ikke være. Der er derfor næppe nogen anden Maade 
at løse Spørgsmaalet paa end at antage saadant samlet 
Baadeselskab til Lodser, hvilket i det mindste maatte blive 
3 for Gilleleje med 21 Mand og 2 for Hornbæk med 12 
Mand, tilsammen 33 Mand. Han motiverer sit Forslag om 
Lodser paa 2 forskellige Steder med, at der derved vil op- 
staa en Kappestrid mellem Gillelejerne og Hornbækker- 
ne, da der allerede er en Slags »Nærings Jalousi« mellem 
dem. Desuden kan i visse Tilfælde det ene Steds Lodser 
bedre komme fra Land end det andet til et lodssøgende 
Skib. Lodseriet kan ikke blive deres hele Næringsvej, da 
kun et mindre Antal Skibe tager Lods ind i Øresund. Al
mindeligt er det, at Ostindiefarere og Orlogsskibe bruger 
Lods. Man kan derfor ikke forlange, at Fiskerne altid skal 
blive hjemme for at oppasse Skibene, som andre Lodser 
maa, men kan kun regne med, at en Baad bliver hjemme 
eller befinder sig saaledes i Farvandet, at Skibene ikke 
forsømmes. — Fra Gilleleje viste det sig, at de ønskede 
21 Mand var villige til at lade sig ansætte som Lods. En 
Del af dem foreviste Bevis for, at de havde lodset Orlogs
skibe efter den hidtidig »Tilladelse« til at lodse. De, der 
meldte sig, er inddelt i 3 Baadeselskaber. — I Hornbæk 
var der kun et Par Stykker, der meldte sig; men da de 
ikke har Baade, vil de næppe af andre blive sat ud til 
Skib. Andre Hornbækkere gjorde Fordringer, som Over
lodsen ikke fandt passelig at give dem Haab om. Horn-
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bækkerne vilde dog nok senere melde sig, og gør de det 
ikke i Tide før den forestaaende Udskrivning, da maa 
man lade dem udskrive og begynde med Gillelejerne for 
Sommeren. De antagne 21 Mand skal forberede sig til den 
forestaaende Eksamen, saaledes at de saa snart som mu
ligt kan være kvalificerede Lodser, og saaledes vil man 
ogsaa forholde sig med Hornbækkerne, dersom de lader 
sig antage i Tide før Udskrivningen. — I Slutningen af 
sin Skrivelse fremfører Løvenørn, at hans Rejse til Fisker
lejerne ikke har haft noget at gøre med Helsingør Lodseri, 
men med noget ganske nyt, som skal oprettes, og vedlæg
ger Regningen paa sine Rejseudgifter, som han haaber, 
Admiralitets Collegiet vil »approbere«.

Admiralitets Collegiet meddeler omgaaende Løvenørn, 
at de af ham opgivne 21 Mand fra Gilleleje vil blive fri
taget for Udskrivning og Møde til Session, saa længe de 
»forbliver ved den Lodstieneste hvortil de har ladet sig 
antage«, hvorimod de enroullerede i Hornbæk, som ikke 
har ladet sig antage til Lodser, fortrinsvis skal udskrives 
til Orlogstj enesten. løvrigt approberes, hvad Løvenørn 
har foreslaaet.

Den foreslaaede Plan for Lodseriets Oprettelse, som op
rindelig var Lodsoldermandens, var dermed vedtaget, og 
Overlodsen beder derpaa Oldermanden træffe Aftale med 
Fiskerne, som har ønsket sig optaget i Lodseriet, om det 
Tidspunkt, hvor de kan tage den fornødne Eksamen, før 
de kan præsenteres for Collegiet og erholde deres Lods
patent.

Lodspatenterne blev faa Dage efter tilsendt Løvenørn 
fra Enroulleringschefen til Datering med den Dato, som 
Løvenørn vil tilføje.

Derefter tilsender Løvenørn sit »Forslag til et Reglement 
til Gilleleye og Hornbecks Lotse« med Tegninger til Lods
flag til Gennemsyn og Valg af saavel Oldermanden som 
den udsete Formand, Niels Andersen i Gilleleje, og de
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øvrige Lodser. Med Reglementet følger en Skrivelse, hvori 
Løvenørn forklarer, at han har fundet det rimeligt, at 
Reglementet indeholder en Bestemmelse om, at Older
manden faar noget mere, naar han maa indkassere Penge 
for Lodserne, og han tilføjer hertil det for Lodserne min
dre smigrende: »Maaske kunde de finde paa det lille Kneb, 
at den Lods, der havde lodset var i Forvejen forsyned 
med penge og sagde Skipperen havde betalt ham og siden 
hentede selv sine Lodspenge hos Commissionaeren«. Han 
bemærker desuden, at hverken han eller Lodsolderman
den søger nogen »væsenlig Fordel eller Indkomst« af Lod
seriet, men synes dog, det er fornødent, at Lodserne afser 
noget for Orden i Overensstemmelse med andre Lodserier.

Forslaget til Reglementet indledes med en Begrundelse 
for Lodseriets Oprettelse, nemlig at kunne betjene Ski
bene fra Kattegat med eksaminerede Lodser allerede fra 
Gilleleje og Hornbæk, da Helsingør Lodseri ikke kan 
sætte Lods om Bord før tværs af Cronborg.

Foruden de for Lodseriet betydningsfulde lokale Be
stemmelser indeholder Reglementet Forskrifter af mere 
direkte Betydning for Forholdet til Skibsfarten, Lodsnin
gen og Kravet til Lodsernes Kvalifikationer. Foruden Far
vandskendskab, Kendskab til Strømforhold efter Vind og 
Vejrforhold kræves nu tillige Kendskab til Skibssejl, Tak
kelage, Styring og Manøvrering saavel under Sejl som ved 
Ankring og Letning, hvortil de maa være kendt med de 
bedste Ankerpladser. Til Bevis herpaa maa Lodserne be- 
staa den foreskrevne Eksamen, som afholdes af Lodsolder
manden og 2 Fastlodser i Helsingør og efter Omstændig
hederne i Overværelse af Overlodsen. Naar Eksamen er 
bestaaet, skal de præsenteres for Admiralitets-Collegiet 
og efter aflagt Troskabsed blive antagne, hvorefter Lods
patentet udleveres mod Aflevering af Enroulleringssedlen.

Naar en Lods udtræder af Baadeselskabet, ophører han 
med at være Lods og skal afgive sit Lodspatent til Older-
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manden i Helsingør. Den udtrædende opføres derefter 
atter i Enroulleringen.

Lods-Baade-Selskaberne maa ikke holde nogen indbyr
des Tørn, og den, der kommer først til det lodssøgende 
Skib, skal have Lodsningen. Hvorledes Baadene hver for 
sig deler Fortjenesten, maa de selv om, saavel som efter 
hvilken Tørn de vil lodse.

Dersom ingen af Lodserne er til Stede eller har oppas
set et lodssøgende Skib, er det de andre Fiskere tilladt at 
lodse Skibet mod Betaling efter Taksten, og en senere til
kommen Lods er ikke berettiget til at afløse Fiskeren, som 
kan beholde hele Lodsningen.

Lodserne skal være Oldermanden i Helsingør og Older
manden og Lodserne være Overlodsen i alt, hvad angaar 
Lodstjenesten, hørig og lydig, under vilkaarlig Straf og 
efter Sagens Beskaffenhed under deres Lodstjenestes For
brydelse.

Medfølgende Straffebestemmelse afslutter Forslaget til 
Reglementet: »I Henseende til Forseelse i Lodstjenesten, 
som ikke her er anført eller om Skibe kom til Skade ved 
Lodseris Forseelse, da straffes han i Overensstemmelse 
med Lodsanordningn for Helsingør Lodseri eller anden 
Kongelig ergangne Anordning efter Omstændighederne.«

Det foreslaaede Lodskendingsflag var et hvidt Flag, 
hvoraf den øverste fjerde Part var det almindelige danske 
Flag. I den hvide Del stod malet Ordet »Pilot«. Lodsolder
manden saavel som de vordende Lodser i Gilleleje bifal
der Kendingsflaget. Oldermanden ønsker en Ændring i 
Reglementet vedrørende den foreslaaede nordlige Grænse, 
hvorfra Lodstaksterne skal gælde, hvilket fuldtud tiltræ
des af Løvenørn. Gillelejerne har ogsaa et mindre Æn
dringsforslag, som de ønsker at sende direkte til Overlod
sen, hvilket dog mishager saavel Oldermanden som Over
lodsen, der foreholder Niels Andersen det uheldige i, at 
han ikke har ladet deres Ændringsforslag gaa gennem 01-
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dermanden, der ogsaa skal være deres Oldermand, med 
hvem de derfor bør tilstræbe et godt Samarbejde. Det vi
ser sig dog, at Fiskernes Forslag i Realiteten er det samme 
som Oldermandens.

Hornbækkerne har nu ladet Gilleleje-Fiskerne vide, at 
de gerne vil være Lodser, dersom de vil gaa med til at 
lodse til fælles Kasse. Dette har dog Oldermanden for
budt Gillelejerne at gaa ind paa, dels fordi det vil blive 
til Skade for dem, og dels fordi det vil stride mod det 
foreslaaede Reglement. — Oldermanden har dog sikkert 
ikke glemt, at Planen om Lodser de to Steder blandt an
det gaar ud paa at opildne Kappelysten om at komme ud 
til de lodssøgende Skibe og deraf følgende gode Paapasse- 
lighed.

Efter at have faaet Meddelelse om Fiskernes gode Eksa
mensresultater — til Løvenørns »usigelige Glæde« — til
sender han Admiralitets-Collegiet sit endelige Forslag til 
Reglement for Hornbæk-Gilleleje Lodserier. Dette er af
fattet saaledes, som det skal forelægges Hans Majestæt 
Kongen til Underskrift. Teksten begynder derfor med den 
for Kongens officielle Bekendtgørelser staaende Formular: 
»Vi Christian d. syvende af Guds Naade Konge til Dan
mark og Norge---------- «. I dette Forslag bemærker man,
at Hornbæk er understreget, hvoraf følger, at det er af
gjort, at der skal ansættes Lodser her, selv om Fiskerne 
derfra endnu ikke har meldt sig til Lodstjeneste. I Regle
mentet er bestemt, at Oldermanden i Helsingør tillige skal 
være Oldermand for Gilleleje-Hornbæk Lodserier. Endelig 
paabydes det, at »Alle danske, norske eller andre vore Un- 
dersaattere tilhørende Skibe skulle være pligtige, naar de 
i dette Farvand ville benytte sig af Lodse, at bruge disse 
danske Lodse, saalænge det er muligt at faa dem og ikke 
en anden Nations Fiskere som iblant paatage sig denne 
Lodsning.«

Forslaget er dateret 15. Marts 1798.
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I den med Forslaget følgende Skrivelse indberetter Lø
venørn, at Fiskerne har bestaaet Eksamen tilfredsstillen
de, »saa fra den Side kan Indretningen uopholdelig iværk
sættes« alene med Gillelejerne, som han nu ønsker at præ
sentere for Collegiet. Han anmoder derfor om, at disse Fi
skere snarst muligt maa blive autoriserede til Lodstjene
sten og faa Tilladelse til at benytte Lodstegn og Lodssed
ler til Opgivelse af Lodstaksten.

Gennem Oldermanden i Helsingør sender Løvenørn nu 
den vordende Lodsformand, Niels Andersen, en Ordre ved 
rørende Gilleleje Lodsernes Præsentation for Collegiet, før 
Ansættelsen kan foreligge; de tilsiges derfor alle til at 
give Møde paa Gammel Holm i København. Denne Ordre 
maa Oldermanden straks lade sin Karl ridende bringe til 
Niels Andersen, der svarer, at de alle efter Ordren vil 
møde i København d. 22. Marts.

Efter Præsentationen betragtes Fiskerne som faste Lod
ser ved Gilleleje Lodseri og træder straks i Funktion. Un
der Mødet med Løvenørn har de underrettet ham om et 
Vrag, der er observeret udfor Kulien, og de udses til at 
bistaa med Undersøgelsen af Vraget, som menes at ligge 
farlig for Sejladsen.

Det havde været Løvenørn magtpaaliggende at faa Sa
gen om Gilleleje-Hornbæk Lodseriers Oprettelse ordnet 
efter sin Plan, før han tiltraadte en forestaaende Tjeneste
rejse som vilde strække sig over flere Maaneder. Dette 
var dog kun delvis lykkedes, da Fiskerne i Hornbæk sta
dig ikke viste sig villige til at lade sig ansætte som Lodser 
paa de givne Vilkaar. Efter sin Hjemkomst 3Vz Maaned 
senere retter han straks en Forespørgsel til Oldermanden 
vedrørende Gilleleje Lodseri, om nogen har meldt sig fra 
Hornbæk. Samtidig tilkendegiver han, at Anordningen for 
Gilleleje Lodseri nu ønskes trykt og bekendtgjort, og i den 
Anledning ønsker han bestemt Efterretning fra Hornbæk 
Fiskerne, om de vil antages ved Lodseriet efter den fore-
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Présentations Liste for det Gillelejeske Baade- eller Lods Selskab
Ansat til 
Baaden Navn og Stilling Alder Fødested Indrulerings 

Patent
Begrundelse f. 

Ansættelsen

No. 1 Niels Andersen som Formand 34 Gilleleje By Sjællands Distrikt
og Fastlods Cronborg Amt.

Gilleleje By
ekstra Roull 25

1 Niels Madsen » 44 ditto ditto 38
1 Lars Andersen Willingbech 22 dito ditto 73 Da de fleste i enFastlods

ditto 54 Del Aar har be1 Rasmus Olsen » 30 ditto tjent Kofardiskibe1 Peder Andresen » 24 do. do. 19 som Lodse, har1 Mogens Truelsen » 44 do. do. 11 været udkom1 Jens Nielsen som Reserve 18 do. do. 34 manderet og faretNo. 2 Jørgen Jørgensen Fastlods 29 do. do. 43 med Hans Majst.2 Lars Jørgensen » 32 do. do. 7 Skibe, nogle har2 Svend Jørgensen > 23 do. do. 1 lodset Orlogsskibe2 Søren Nielsen » 28 do. do. 33 og forsynet med2 Lars Svendsen » 20 do. do. 74 gode Beviser om2 Lars Olsen > 25 do. do. 13

No.
2
3

Rasmus Jørgensen 
Lars Svendsen

Reserve 
Fastlods

20
44

do. 
do.

do. 
do.

39
48

deres Duelighed 
og Fermitet som 
Sømænd.3 Lars Olsen > 26 do. do. 17

3 Anders Carlsen » 22 do. do. 31
3 Christian Carlsen » 20 do. do. 71
3 Lars Bendsen » 29 do. do. 49
3 Bendt Olsen > 21 do. do. 68
3 Lars Rasmussen Reserve 21 do. do. 70

Som underdanigst indstilles til det høje Kgl. Admiralitet og Kommersariats Kollegie Aproba- 
tion —

Kiøbenhavn, den 22. Marts 1798.
underdanigst

Løvenørn.

Præsenteret og approberet af Admiralitets og Comissariats Collegio den 22. Marts 1798. 
Kaas. Wengel. Knuth. Nørregaard.



slaaede Plan. Oldermanden oplyser hertil, at Gilleleje 
Lodserne har haft 14 Lodsninger. Fra Hornbæk har 8 Fi
skere meldt sig til Lodstjeneste, længe efter at de var 
udtaget til Kongens Skibe, under Forudsætning af, at de 
straks kunde blive hjemsendt fra Vagtskibet, hvor de var 
tjenstgørende. Da det ikke kunde lade sig gøre, har nogle 
meddelt, at de vil søge at faa samlet det fornødne Antal 
fra Hornbæk og saa melde sig til Vinter. løvrigt havde 
han medens Overlodsen var paa Tjenesterejse, modtaget 
fra de 8 Fiskere følgende Skrivelse:

>Vi samtlige undertegnede lader ham tilskrive paa Grund at 
naar Oldermanden vilde bevise os den Godhed, med en Ansøg
ning igiennem det Høi Kongl. Collegium, at vi kunde nyde Fri
hed for at fare med hans Maiestæts Skibe, vil vi indgive os til 
det faste Lodseri formodendes at Deres Hjælp skeer jo før jo 
hellere før vi i Aar skulle blive commanderet. Da vi alle har 
Forhaabning saasnart Deres Ansøgning os angaaende skeer igien
nem Admiralitets og Commissariats Collegio eller lige til hans 
Kongl. Høihed Kronprins Frederich, bliver vi løsgivne, da vi si
den skal med al Ærbødighed følge vor Pligt enhver af os hvor 
paakræves. Thi ville vi samtlige fra Hombech her med paahol- 
den Pen underskrive hver for sig.

Kiøbenhavn den 15. Mai 1798.
Christen Jensen, Rasmus Nielsen, Svend Andersen, 

Isach Mouritzen, Henrich Jørgensen, Mads Nielsen, Peder Olsen, 
Søren Nielsen.

Man forklarer, at naar der kun er 8 Underskrivere, 
skønt Bestemmelsen lyder paa, at der skulde ansættes 12, 
skyldes det, at de 4 manglende er hjemme i Hornbæk, men 
har bedt om at blive medtaget i Ansøgningen. Endelig 
tilføjes, at Skrivelsen har været forevist paa Løvenørns 
Kontor; men da han er fraværende i tjenstlig Rejse, beder 
man Oldermanden behandle Sagen med Commandøren.

Herefter rejser Løvenørn til Hornbæk, hvor han nu fin
der Fiskerne villige til at gøre Lodstjeneste efter sin Plan 
og faar samlet 2 Lods-Baade-Selskaber paa hver 6 Mand.
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Présentations Liste for det Hornbechske Baade- eller Lods Selskab

Ansat i 
Baaden

NO. 1

1
1
1
1
1 

No. 2
2
2
2
2
2

Navn og Caracther Alder Fødested Enroull. 
Patent

Aarsagen for 
Antagelsen

Christen Jensen som Formand 37 Hornbech 
Bye

Seils Distrit Cron- 
borg Amt. Tikøb 
Sogn Hornbech 
Bye. En Roull 

No. 94

Da de ere exami- 
nerede og befund
ne at have den 
fornødne Kund

Rasmus Nielsen 22 dito dito No. 41 skab, har været
Isaik Mouritzen Lind 30 dito dito No. 42 udkommanderet
Jørgen Andersen 38 dito dito No. 86 ; og faret med hans
Jens Svendsen 30 dito dito No. 102 Majestæts Skibe
Hans Biornsen 21 dito dito No. 82 og nogle af dem
Svend Andersen 21 dito dito No. 60 have Beviser fra
Peder Olsen 27 dito dito No. 52 Orlogs og andre
Søren Nielsen 25 dito dito No. 36 Skibe som de have
Henr. Jørgensen 28 dito dito No. 103 Lodset
Hans Pedersen 30 dito dito No. 9
Niels Olsen 27 dito dito No. 15

Som underdanigst indstilles til det høi Kongl. Admiralitets og Kom. Kollegie Approbation.

Kiøbenhavn den 17. Septb. 1798 underdanigst
Løvenørn.

Presenteret og approberet i Admiralitets og Corn. Collegio den 17. September 1798 
Kaas. Wengel. Knuth. Nørregaard.



I sin Meddelelse herom til Admiralitets-Collegiet tilføjer 
han, at saa snart de udsete 12 Mand er eksaminerede af 
Oldermanden i Helsingør, er der ikke flere Hindringer 
for at iværksætte den foreslaaede Ordning af Lodserierne 
og anmoder om nu at maatte præsentere Hornbækkerne 
for Collegiet. Desuden ønsker han Reglementet udstedt og 
trykt til Bekendtgørelse.

Hornbækkerne bliver derefter præsenterede for Colle
giet den 17. September paa Gammel Holm efter følgende 

Præsentations Liste
For det Hornbechske Baade-Lods-Selskab.

Da nu ogsaa Formaliteterne er bragt i Orden, sender 
Løvenørn samme Dag Meddelelse til Enroulleringschefen, 
Commandeur Lütken, at Hornbæk-Fiskerne er antagne til 
Lodser, og at deres Enroulleringssedler ønskes ombyttet 
til det sædvanlige Lodspatent. — Hornbæk Lodserne er 
derefter ligestillede med Gilleleje Lodserne; Kappestriden 
kunde begynde, næppe til synderlig Glæde eller Indkomst 
for Deltagerne, men for Staten en billig Foranstaltning til 
Gavn og Sikring for Skibsfarten, muliggjort af den Tvang, 
Fiskerne var underlagt ved Udskrivningen til Orlogstje- 
nesten.

Sit officielle Stempel fik Ordningen den 29. Oktober 
1798 ved Bekendtgørelsen af den kongelige Resolution, 
som indeholdtes i følgende Skrivelse:

»Paa dette Collegie aller underdanigste gjorte Forestilling an- 
gaaende Lodseriet paa Kyst Strækningen mellem Helsingøer og 
Gilleleje dets Anledning har hans Majestæt under 19. dennes al- 
lernaadigst resolveret det Reglement og Tact for dette Lodserie 
maae trykes og udfærdiges efter det af Hr. Commandeur Capitai- 
nen dertil giorte Forslag, ligesom og at tvende skrevne Gien
parter af seil Instruktion for Lodserne indbyrdes herfra Collegio 
maae udfærdiges, den ene for Gilleleye og den anden for Horn- 
becks Lodser fremdeles, at disse Lodser maae føre det foreslagne
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Flag til Kiendetegn paa, at de ere virkelige Lodser, og endelig 
at de til dette Lodseri behøvende 33 Mand saalænge de forretter 
deds Tieneste maae være fritagne for udskrivning til den Kongl. 
Tieneste — Hvilket herved tilkiendegives Hr. Kommandeur Capi- 
tainen til fornøden Efterretning og Bekiendtgørelse for vedkom
mende.

Admiralitets og Commissariats Collegium den 29. Oktober 1798.

Frederick C. P.
Kaos. Wengel. Knuth, Nørregaard.

Perbol.
NB. Man ser, at Kronprinsen (C. P.) har underskrevet Resolutionen.

Note til Side 34.
Det er bemærkelsesværdigt at Overlodsen i sine Skrivelser be

nytter sig af samme Udtryk »ned til Helsingør« og »op til Dragør«, 
som paa den Tid anvendtes og endnu ikke er ualmindelig blandt 
Øresundslodser og Kystens Fiskerbefolkning, mens Ordene ned og 
op i Almindelighed knyttes til Retningen henholdsvis syd- og 
nordefter. — Det er nærliggende at antage, at denne for Lodser og 
Øresundsfiskere særegne Udtryksmaade har Forbindelse med, at 
søfarende bruger Ordene op og ned, naar Talen drejer sig om Retnin
gen henholdsvis mod og med Vind og Strøm. Man krydser op mod 
Vinden og sejler op mod Strømmen og ned med Strømmen. Da 
nordgaaende Strøm er den langt overvejende i Sundet, har det for
mentlig medført, at op mod Strømmen ogsaa er blevet op til det 
Sted, som ligger sydpaa og ned med Strøm ogsaa er blevet ned 
til det Sted, der ligger nordpaa.
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Skibsinspektør O. Munkebo

Motorens Indførsel i Fiskefartøjerne
Den første Gasmaskine, som egnede sig til Anvendelse i 

Praksis og fik en større Udbredelse, var konstrueret af 
Franskmanden Lenoir og fremkom i 1860. Skønt hans 
Ideer ikke kan kaldes originale, men egentlig var fremsat 
af andre allerede i Slutningen af det 17. Aarhundrede, 
maa man dog sige, at Lenoir har bragt disse Ideer i en 
praktisk anvendelig Form, hvilket ikke var lykkedes no
gen af hans Forgængere. Paa Verdensudstillingen i Paris 
1866 udstilledes en ny Gasmaskine, som var konstrueret 
af Tyskerne N. Otto og E. Langen, og nu vandt »Motoren« 
— som den senere benævntes — Udbredelse overalt, dog 
foreløbig kun til Anvendelse paa Landjorden.

I Danmark blev omkring Aaret 1880 Fremstillingen af 
Gasmaskinen optaget af Firmaerne J. G. A. Eickhoff og 
Tuxen & Hammerich og senere af flere andre. Burmeister 
& Wains Maskin- og Skibsbyggeri optog ret hurtigt denne 
Produktion efter J. Spiels Patent og var det Firma, som 
leverede de første Motorer til Brug i Fiskefartøjer. Det var 
liggende Firtakts Petroleums-Motorer med Tændrør og 
paa et Par Hestes Kraft.

Til at begynde med benyttede man kun Motoren til at 
trække Vaadspillet, medens Fremdrivningen af selve Far
tøjet stadig skete ved Hjælp af Sejl og Aar er.

Man havde i nogle faa Aar fra 1889 til 1892 i en Del 
Fiskekuttere navnlig i Frederikshavn og Skagen anvendt 
en Dampmaskine til at trække Vaadspillet, men Ulempen 
ved at have en Dampkedel om Bord at passe var for stor, 
og da Petroleums-Motoren efterhaanden viste sig at være 
paalidelig og ret nem at passe, gik man i Fiskefartøjerne 
efterhaanden over til at anskaffe sig Motorer. Ifølge et
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Katalog fra 1890 kunde man hos Firmaet Burmeister & 
Wain i København købe en Motor paa 3 Hestes Kraft for 
1650 Kr. Hertil kom saa Udgiften til Emballage og Trans
port samt Udgiften til en Montør (Rejse og Ophold samt 
5 Kr. pr. Dag!).

Fig. 1. Liggende Firtakts Petroleumsmotor fra 1890, fabrikeret af 
AZS Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København.

I Midten af 90,erne begyndte »Dan«-Motoren at vinde 
Indpas saavel til Brug paa Landjorden som til Anvendelse 
som Drivkraft for Vaadspillet i Fiskefartøjer. »Dan«- 
Motoren var den første danske Motor med Glødehoved.

Oprindelsen til Motorfabrikken »Dan« var Nielsen & 
Jørgensens Kl ej nsmede værksted i Sortedamsgade 7, Kø
benhavn, hvor der navnlig havde været fremstillet Værk
tøj for Træskofabrikation, men P. Jørgensens »Dan«- 
Motor blev snart bekendt hos Kutterejerne — saavel her 
hjemme som i Udlandet. I November 1896 blev den første 
Motor installeret i et Gilleleje-Fartøj. Det var Kvasen 



»Svanen« af Gilleleje, som blev udstyret med en opret- 
staaende 2 Hestekrafts »Dan«-Motor anbragt under Dæk 
og Halvruf Agter til Indhivning af Slæbevaad. I 1897 blev 
endnu et Par Gilleleje-Kvaser: »Martine« og »Øresund« 
forsynet med Motorspil, og derefter forøgedes Antallet 
stadig. At Motoren paa dette Tidspunkt var et endnu noget 
ukendt Begreb, fremgaar af disse Fartøjers gamle Maale- 
breve, hvor der f. Eks. staar anført, at Folkerummet Agter 
er indrettet som Maskinrum for et »Apparat« til Indhaling 
af Slæbevaad, eller i et andet, at der i det tidligere Fæl
lesrum Agter nu er anbragt en »Petroleums-Dampmaski
ne«.

Da nu Motoren havde vist sig saa nyttig til Anvendelse

Fig. 2. Tegning af en 2-bladet Hjælpeskrue til at anbringe udven
digt paa Fartøjets Agterstavn cm Styrbord og med Kædetræk fra 

Spilmotoren.

53 



ved Vaadindhivningen, spekulerede mange paa det Pro
blem ogsaa at faa den til at trække en Skrue til Fartøjets 
Fremdrivning, da det jo kunde være af stor Betydning og
saa under Vindstille at kunne komme til og fra Fiskeplad
sen. En Smedemester fra Frederikshavn løste denne Op
gave paa en forholdsvis billig Maade ved at montere en 
lille aftagelig Skrue med Aksel i et Jernstativ paa den ene 
Side af Fartøjets Agterstævn. Ved Hjælp af en Cyklekæde 
og Tandhjul kunde Skruen gennem en Aksel paa Dækket 
sættes i Forbindelse med Motorspillet.

Denne Hjælpeskrue — eller »Cykleskrue«, som den po
pulært benævntes — var et af de betydningsfuldeste Frem
skridt for Fiskeriet i disse Aar. Men den var dog kun et 
Overgangsled, som benyttedes i nogle ganske faa Aar, 
indtil man tog Skridtet fuldt ud med Mekaniseringen og 
begyndte at forsyne Fiskefartøjerne med en Fremdriv- 
ningsmotor med fast indbygget Skrue samt med Indret
ning til ogsaa at kunne trække Vaadspillet.

Den førnævnte Kvase »Martine« var den første af Nord
kystens Fiskefartøjer, som blev forsynet med »Cykle
skrue«, det var i Aaret 1901, og Hjælpeskruen blev leveret 
af Motorfabrikken »Dan«.

I Vinteren 1899-1900 var Gilleleje Havn udsat for en næ
sten fuldstændig Tilsanding, men da Staten hurtigt traadte 
hjælpende til med Udgravning og Anlæg af nye Havne
moler, kom der snart Gang i Udviklingen med Fiskefar
tøjernes Forsyning med Hjælpemotor. Den første Gille- 
lejebaad, som fik Motor med fast Skrueaksel gennem Ag
terstævnen, var Dæksbaaden »Saga«, som blev bygget 1903 
i Kikhavn af Baadebygger Andreas Olsen til Fiskerne 
Julius Petersen og dennes Svoger Hans Peter Hansen. 
»Saga«, som allerede samme Aar blev anvendt til Silde
fiskeri ved Anholt, blev under Bygningen forsynet med en 
6 HK »Dan«-Motor, og Skruen var indrettet med om
styrbare Blade.
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Fig. 3. Fiskefartøj paa Bedding set agterfra. Man bemærker den 
løst anbragte Hængeskrue med Kædetræk til Spilakslen.

I de følgende Aar forøgedes Antallet af Gilleleje-Kut- 
tere, som blev forsynet med Motor og fast indbygget 
Skrue, mere og mere. Saaledes fik »Alfa« og »Betania« 
Motor i 1904 og derefter »Dorthea«, »Marie« (Skovfoged), 
»Bjørn«, »Oscar« og »De to Brødre« i 1905.
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I 1903 blev der i København afholdt en Fiskeriudstilling. 
Det tekniske Udvalg bestod af Orlogsværftets Direktør 
I. C. Tuxen, Maskiningeniør ved Fyrvæsenet Joh. Schrøder 
og Dir., cand. polyt. W. Konow, og der tildeltes forskellige 
Motorfabrikker henholdsvis Æresdiplom af 1. og 2. Klasse

Fig. 4. Firtakts »Dan«-Motor fra 1903 med Skrueaksel samt 
2-bladet Skrue med stilbare Drejeblade.

samt Æresdiplom for hæderlig Omtale. — Denne Udstil
ling fik stor Betydning for Petroleums-Motorens videre 
Udvikling og Anvendelse i Fiskefartøjerne, og det kan 
siges, at Danmark paa dette Omraade blev Foregangslan
det.

I Frederikshavn var Brdr. Houmøller, som ellers fabri
kerede Dampspil, i nogle Aar Repræsentanter for Motor
fabrikken »Dan«, indtil Firmaet 1898 selv leverede den 
første »Alpha«-Motor til Vaadspillet i en Frederikshav
ner-Kutter. Og nu opstod der lidt efter lidt en Del Motor
fabrikker omkring i Danmark: Rud. Kramper & Jørgen
sen, Horsens (»Gideon«); A/S C. Mollerup & Co., Es
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bjerg; C. F. Sørensen, Aalborg (»Rap«); L. Frandsens 
Jernstøberi, Holbæk (»Thor«); Carl B. Hoffmann, Es
bjerg og flere, men samtidig optraadte ogsaa Konkurren
cen fra Udlandet, navnlig fra Sverige, men »Dan«-Moto- 
ren var stadig den førende saavel i Gilleleje som i det 
øvrige Danmark.

En Tid benyttedes ogsaa en Del svenske Motorer i de 
danske Fiskefartøjer, navnlig »Bolinder«, »Skandia«, 
»Munktell« og »Avance«, men nu installeres udeluk
kende danske Motorer.

Udstillingen i 1903 blev efterfulgt af flere Motorudstil
linger saavel i Udlandet som her hjemme, som f. Eks. den 
internationale Motorudstilling i København i 1912, og der 
blev i det hele taget — ikke mindst gennem Dansk Fiskeri
forenings Medlemsblad — gjort et stort Arbejde for Kend
skabet til og Udbredelsen af Motoren.

Paa Udstillingen i 1912 ser man foruden de allerede tid
ligere nævnte Motorer følgende nye Navne: H. Hein & 
Sønner, Randers, »Neptun« fra A/S »Vølund«, Køben
havn, Maskinfabrikken »Tuxham«, København, samt flere 
andre.

I de første Aar var det udelukkende Firtakts Motorer, 
der anvendtes i Fiskefartøjerne, og denne Motortype var da 
ogsaa mere økonomisk end Totakts Motoren. Men efter- 
haanden som Teknikken udviklede sig til Fordel for To
takts Motoren, er nu det omvendte Tilfældet, hvorfor man 
for Tiden hovedsagelig kun benytter Totakts Motorer — 
saavel med 1 som med 2 Cylindre.

Dieselmotoren, som nu ogsaa benyttes en Del i Fiskefar
tøjer — særligt i de større Fartøjer — skal her lige kort 
omtales.

I Aaret 1892 fik Tyskeren Rudolf Diesel Patent paa »Ar- 
bejdsmaade og Udførelsesart for Forbrændingskraftmaski
ner«, og det lykkedes ham efter mange forgæves Forsøg 
i 1895 at fremstille den første Prøvemotor, som gik drift-
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1-cylindret 27 HK Marine-Motor med Bakkobling. 
(Vølund Baadmotor, fra ca. 1909-10).

sikkert. Den 28. Januar 1898 undertegnedes af A/S Bur
meister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri Kontrakt mellem 
Rudolf Diesel og nævnte Firma om Ret til Fremstilling af 
Dieselmotorer, og den første B. & W.-Dieselmotor, som ud
gik fra Fabrikken i 1904, var saa godt fremstillet, at den 
var i stadig Drift lige indtil den i 1943 tilbagekøbtes af 
Firmaet for at blive opstillet i det nyoprettede B. & W. 
Museum i Strandgade 4, København.

Maskinværkstedet ved Havnen i Gilleleje paabegyndte
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sin Virksomhed i 1907 ved C. Hansen fra Aalborg. Han 
havde tidligere været Værkfører paa Motorfabrikken 
»Rap« i Aalborg og hos Sørensens Støberi og Maskin
fabrik i Sæby. — I 1922 overtoges Maskinværkstedet af 
Brdr. C. og F. Petersen, som har foretaget Installation og 
Reparation af Baadmotorer saavel til Gillelejes Fisker- 
flaade som til adskillige andre danske Fiskerbaade.

KILDER:
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad. Eugen Diesel: Diesel. Ditt

mer & Buhl: Seefischerei-Farzeuge. »Ingeniøren« og Motor-Bladet. 
A. H. M. Rasmussen: Skibsmotorlæren samt Oplysninger fra for
skellige Motorfabrikker og fra Maskinfabrikant Carl Petersen, Gil
leleje.
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Stenkrukken på museet

En fisker bragte dig frem 
af mørket ved jordens hjerte, 
hvor kun fiskenes blege øjne 
ufølsomt lyste mod dig.

Engang var du menneskers hverdag, 
du har fulgt deres liv og stræben
— meget har du set, 
før havet tog dig.

Århundreders historie 
og dybets liv har du lært.

Bag algernes dække 
strømmer den forårsdag mod os, 
da du skabtes i livløst 1er 
af mesterens blide hænder.

Engang blev du taget af havet 
og blev kulturens kurer.
Din skabers klare tanke, 
din skæbnes ordløse æventyr 
gør, at vi tror, at mennesket 
ikke helt er et dyr.

Gert Grøndahl

(Den unge forfatter tog for et par år siden realeksamen ved 
Gilleleje skole.------ Han har fået inspirationen til digtet gennem
museets store samling af opfiskede middelalder-krukker).
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Olaf Irenœus Sadolin

Min Gilleleje-tid
12. febr. 1903—23 okt. 1911

Foto 1903 Foto 1904

Efter kandidateksamen blev jeg antaget som medhjæl
per hos sognepræst Peter Krag 9 i Søborg. Men først 29. 
April 1903 blev jeg ordineret, idet det kneb med at få 
ministeriel tilladelse, da jeg ikke havde gået på pastoral
seminariet. Krag var imidlertid en så betydelig præst, at 
biskop Rørdam fremhævede, at jeg gennem ham kunne 
få den fornødne hjælp til min præstegerning. Krag var 
ikke alene en veltalende prædikant, men havde tillige for
ståelsen af, at det åndelige liv skulde vokse i frihed. Og 
da jeg bad ham kritisere mine prædikener, svarede han: 
Det vil jeg ikke. De skal vokse Deres egen vækst! — Krag 
var tillige en ydmyg mand. Kun een gang var der kommet
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et ord imellem os: han havde en noget ulæselig håndskrift, 
og jeg havde derfor gjort en fejl i en bekendtgørelse; han 
kom med et par irettesættende ord; men kort efter kom 
han ind til mig og bragte det gode forhold i orden igen. — 
Han var en myndig mand, men kunne dog være jævn og 
ligetil. Ved et menighedsrådsmøde havde han kaldt et af 
medlemmerne ved fornavn. Manden blev vred og spurgte: 
Hvem giver Dem lov at kalde mig ved fornavn? Krag sva
rede: Jeg hedder Peter, og det må De gerne kalde mig!

Jeg var nær ikke blevet ordineret; thi da jeg skulle 
rejse ind at holde dimisprædiken og tage den kateketiske 
prøve, blev det — det var konfirmationssøndagen den 19. 
april — en forrygende snestorm. Gribskovbanen var stand
set. Jeg og en anden mand lejede da en kane, kørte til Hel
singør og nåede ad kystbanen til København.

Det var små kår at gå ind til som præst på den tid. Før
ste år fik jeg kost, logi og 20 kr. om måneden. Aret efter 
flyttede jeg til Gilleleje og blev Gillelejes første bosidden
de præst siden 16. årh. Nu fik jeg 720 kr. på egen station. 
1908 blev jeg kaldskapellan med en årsløn på 1200 kr. for
uden offer og accidencer samt en årlig offerdag. Den sam
lede løn nåede aldrig over 1500 kr. Hvorledes kunde en 
præst klare sig med den løn!

Nu havde tre familier, inden jeg kom til Gilleleje, opfor
dret mig til at holde skole for deres børn. Det havde jeg 
sagt ja til. De tre første måneder holdtes skolen paa Gil- 
bjerggaard hos bestyrer Kildeberg, der var en from kri
sten og blev min gode ven. — Derefter havde jeg lokaler 
i den gamle kro. Men så fik jeg købmand Laurits Peter
sen til at bygge en skole2), hvor jeg selv kunne bo oven
på. Skolen voksede, og jeg måtte have en medhjælper. 
Den første var frk. Marie Kristiansen, der var forlovet 
med kommuneskolens andenlærer, den senere overlærer 
Laurits Hansen. — Da jeg blev gift, hjalp også min hustru 
mig; men jeg måtte snart have en bosiddende lærerinde,
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og samtidig fik jeg en kostskoleelev. — Det blev Gille- 
lejes private realskole. Vi dimiterede eleverne ved univer
sitetet, og der blev taget mange gode eksaminer. Jeg un
derviste selv i alle fag undtagen dansk, engelsk og tysk 
og havde 5 timers daglig undervisning foruden rettelsen 
af de mange opgaver og planlæggelsen af timeplanen, der 
skulle passe efter togene. Det var et slid; men gennem 
eleverne kom jeg i forbindelse med mange hjem, hvilket 
var mig en hjælp i præstearbejdet.

Gillelejerne var en udmærket befolkning at være præst 
for. Jeg blev godt modtaget i alle hjem, og jeg kom til at 
elske denne stoute fiskerbefolkning. Og jeg mødte en ven
lighed, der gav sig udslag på mange måder. Efter vort 
bryllup 4. apr. 1905 modtog Gillelejerne os på en ene
stående måde: Der var rejst en allé af røde og grønne 
skibslanterner fra jernbanestationen til skolen, og vi blev 
kørt derop, mens der blev affyret ær esskud; i skolen mod
tog sangkoret os med en sang, forfattet af gårdejer Hans 
Julius Nielsen3) i Fjellenstrup (i hvis hjem jeg havde 
holdt bibellæsninger). Og vi fik overrakt en smuk sølv
kaffekande.

Havnen var det sted, hvor livet pulserede rigest. Havde 
jeg tid, var jeg daglig dernede. Så kunde det hænde, at 
jeg trillede børen med garnene for en fiskerkone — det 
mente de bragte held — og næste dag kunne der vanke en 
ret fisk. I sildetiden var det særlig interessant på havnen. 
Så stod vi og spejdede efter sildebådene. Og det kunde 
lyde: Nu kommer »Saga«. Nej, det er »Vannadis«. Nej, 
det er »Alfa«; jeg kender den på sejlene! — Når bådene 
kom i havn, købte vi sild. Nogle lod vi »ryge«4). Aldrig har 
jeg fået så dejlige nyrøgede sild. — Inden jeg blev gift, 
spiste jeg hos enkefru Nille Henriksen5), hvor jeg ofte 
fik hummer og tunger og blev helt forvænt.

Jeg kom i forbindelse med andre end fiskerbefolknin
gen, deriblandt 3 originaler. En af dem drak en pot bræn-
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devin daglig, men jeg kunne dog komme på talefod med 
ham og få ham med til missionsmøder. Så var der Brokke- 
Hans, han kunne heller ikke stå for flasken; men en
gang, da han var lovet et sæt nyt tøj, hvis han lod være 
at drikke et helt år, var han virkelig afholdende i den tid. 
Og der var Svejmette-kat og hans kone Mine; de tog livets 
glæder, hvor de tilbød sig; men det havde nær taget en 
sørgelig ende med dem: der brød et forfærdeligt torden
vejr løs; jeg stod oppe i mit vindue og så lynet slå ned 
mange steder, blandt disse også i Svejmette-kats lille hus; 
Mine fortalte siden derom: Jeg stod og stejte fisk; da foer 
lynet rundt på panden og brændte fisken, og jeg dejsede 
om; min mand lå fuld i sengen; han begyndte så at rå ve: 
Mand dig op, Mine! mand dig op, og tag hundeskidtet med 
dig! (det var deres hund). Jeg fik ham så slæbt ud, mens 
huset brændte.

------ Jeg kom som præst ud for lidt af hvert: En han
delsmand havde siddet og drukket med nogle andre han- 
delsmænd; de var blevet uenige, og nu vilde han spænde 
for og køre bort. Konen løb da op til mig og bad mig 
komme og forhindre det, da der let kunne ske en ulykke, 
når han var i den tilstand. Jeg gik derhen; men i det sam
me kørte han af sted; jeg sprang op i vognen, og nu gik det 
i vild fart ud ad vejen. Jeg kom dog op i agestolen til ham 
og søgte at snakke ham til rette. Det lykkedes, og da vi 
havde kørt et stykke, vendte han vognen, og vi kørte 
hjem. Og glad var hans kone — og min kone, der havde 
set den vilde fart.

Jeg havde altid været en ivrig jæger, og i Gilleleje var 
der rig lejlighed til at drive jagt. Mange harer, agerhøns 
og ænder gav et godt bidrag til husholdningen. Som præst 
for fiskerne vilde jeg gerne leve med i deres gerning. Jeg 
fik købt en 17 fods båd og fik lært at sejle og pilke torsk. 
Engang var det nær gået galt: Fyrmester Schultz’s søn 
Oscar og jeg sejlede til Villingebæk; det blæste op, og i et
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vindstød knækkede masten lige over rorbænkén. Vi roede 
da ind til Nakkehoved og kastede anker. Med tøjet paa ho
vedet vadede vi i land; vi fik fat i en sav og økse og fik 
masten rejst; men det blev en drøj tur tilbage til Gilleleje. 
Fiskerne stod på molen og havde talt om at sende en mo
torbåd ud efter os; men vi kom godt i havn. —

— I Gilleleje fik vi mange dejlige bade ude fra den 
yderste mole. Engang havde dog strømmen nær taget mig; 
men da jeg var en god svømmer, klarede jeg mig ind ved 
at svømme på tværs af strømmen, selv om det gav et me
get længere stykke at svømme. — Vi blev ofte ved at 
bade til langt hen i oktober.

Hvorledes det kirkelige arbejde gik! — Jeg var kommet 
ind i et udmærket præstekonvent. Foruden pastor Krag 
var der Stricker i Græsted, Skovgaard Petersen i Maa- 
rum, Schmidt Petersen i Esbønderup og Blume i Tikøb. 
I det konvent var der meget at lære for en ung præst. 
Allerede første år begyndte jeg at samle de unge mænd. 
Og da jeg blev gift, samlede min hustru de unge piger. 
I et brev til mine forældre af 24. jan. 1906 står der: Det 
går godt med pigeforeningen; der er 45 piger6).------ Vi
afholdt ofte møder i kirken; blandt talerne mindes jeg 
særlig indremissionær Nielsen (Amager) og Blomberg. De 
blev tit 2—3 dage hos os, gik først på husbesøg og holdt 
så møde den sidste dag. — Der afholdtes tillige missions
uger i kirken; de var til tider så godt besøgte, at mange 
ikke kunne komme ind. Det var indremissionærer og om
egnens præster, som talte. Især vilde Gillelejerne gerne 
høre pastor Stricker. — Vi holdt også regelmæssige 
samfundsmøder i en af mine skolestuer eller i vort 
hjem. Præstegården blev først bygget 1910 (der køb
tes 1 td. land af skolelodden for 1000 kr.; bygningen 
kostede 9000 kr.). — — Da det først valgte me
nighedsråd opløstes, valgtes et frivilligt menigheds
råd, som kom til at bestå af bestyrer Kildeberg,

5
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fhv. læge Aug. Thierry7), fisker Poul Petersen, 
bådebygger Rudolf Ferdinandsen, parcellist Lars Pe
ter Petersen (den senere sognefoged) og gårdejer Hans 
Jul. Nielsen af Fjellenstrup; jeg valgtes til formand. Vi 
tog straks fat på at få et menighedshus og få oprettet et 
residerende kaldskapellani. Aktionærerne i byens forsam
lingshus vilde gerne afstå dette; vi fik samlet 3700 kr., 
hvoraf de 2000 var skænket af pastor Krag. Overretssagfø
rer Mygind, der var en god støtte, ordnede gratis det ju
ridiske. Det nye menighedshus blev selvejende. Foruden 
den store sal indrettedes ovenpå 2 lokaler til læsestue og 
værelse for de unge. Foruden de kristelige møder afhold
tes foredrag og afholdsmøder. Det var tillige tanken, at 
huset skulde være et slags hjem for sømænd, der lå i hav
nen8). Jeg havde haft en oplevelse, der viste, at et sådant 
hjem var påkrævet: En aften kom et helt bådelag op til 
os; det var kristne mennesker, der ikke ønskede at være 
på kroens kælderstue, og vi fik en god aften ud af det. — 
Vi fik også knyttet af holdsbevilling til menighedshuset 
med ovennævnte L. P. Petersen som vært; han og hans 
kone gjorde et stort opofrende arbejde, især for de unge. 
— Menighedshuset indviedes 22. juli 1910 af pastor Krag, 
der talte over Fil. 3,8. Skovgaard Petersen talte over sal
men: Fader milde, lad din rige nåde------ fylde huset med
din herlighed! Overretssagfører Mygind sang solo. — Her
efter tog ungdomsmøderne især fart, og jeg fik hjælp af 
den unge lærer Terslin.------Kirkegangen var god, tiltrods
for at der var et stort samfund tilhørende Luthersk Mis
sionsforening med eget missionshus og egne møder. Jeg 
mødte Luth. Miss, med stor tillid, idet jeg regnede alle krist
ne for søstre og brødre. I et brev til mine forældre skrev 
jeg: Vi ser ikke på retninger, men på, om et menneske er 
kommet i personligt trossamfund med Gud.----- Jeg fandt
dog, at mange ikke havde ret syn på dåb og nadver tiltrods 
for Luth. Miss.s læremestre Rosenius’ og Kr. Møllers rette
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forståelse af sakramenterne; i den anledning fik jeg nogle 
samtalemøder i stand med Luth. Miss.s-folkene. Forøvrigt 
stod jeg hele min præstetid i et godt forhold til dem og 
fik f. eks. deres prædikanter til at tale, når jeg holdt mis
sionsuge, ligesom jeg selv flere gange talte i Luth. Miss.- 
hus. Og da missionens Gilleleje-leder Svend Henriksen 
døde, talte jeg ved hans begravelse, der skete fra kirken.

Desværre tog skolearbejdet for meget af min tid og 
kraft fra præstegerningen. I 1911 begyndte jeg at søge an
dre embeder og solgte skolen. Mine ansøgninger blev 
imidlertid ikke videresendt. Og jeg skrev da til biskop P. 
Madsen, hvem jeg kendte fra min barndom, da hans ejen
dom Vedbygaard lå i min faders pastorat, og de var gode 
venner. Han svarede, at han helst vilde beholde mig i Gil
leleje. Men da jeg forklarede ham, at jeg med hustru og 3 
børn ikke kunne leve af 1500 kr., videresendtes min an
søgning, og jeg fik Ejerslev og Jørsby sognekald på Mors. 
Mine præstebrødre i konventet kunne ikke forstå, at jeg 
ville søge et så afsides sted (langt til annekskirken, 17 km 
til Nykøbing, hvor den nærmeste læge boede!).------ Ved
afskedsfesten i menighedshuset mærkede vi til fulde den 
kærlighed, vi altid havde mødt i Gilleleje. Bl. a. var der 
indsamlet en sum, så jeg kunde anskaffe en ponny vogn 
for at lette mig de lange veje i mit nye udstrakte pastorat! 
— Hans Jul. Nielsen havde også til denne fest digtet en 
sang, hvis sidste vers lød således:

Gid, mens sjæle hjemad strider 
mod den store velkomstfest, 
mindes må til fjerne tider 
Gillelejes første præst!

Sandal pr. Fredericia, 14. jan. 1948.
O. J. Sadolin.

Kilder: Det frivillige menighedsråds protokol, gaveli
sten, breve til mine forældre, avisartikler og sange.
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Pastor Sadolin og hans hustru kom i et enestående godt forhold 
til Gillelejerne. Den unge, høje, ranke præst, næsten atletisk af 
skikkelse ®) og friluftsinteresseret, var et muntert og naturligt men
neske. Hans naturlighed kunde chockere Gillelejerne: man var 
ikke vant til at kunne se sin præst sammen med strand jægere 
eller blandt dem, der i forårstrækket skød stakkels krager på Gil- 
bjerg, eller se ham i arbejdstøj trille møg ad byens gader (Sado
lin var interesseret havemand og har egenhændigt beplantet præ- 
stehaven). Han var blandt de forreste i munter leg med de unge, 
som han samlede til alvor og skæmt. Og han havde derfor pæda
gogiske betingelser. Stærk var han, og uden at efterlade nag kunne 
han gennembanke en dreng meget grundigt, men gjorde det nødigt.

Pastor Sadolin blev ikke bare præst til Gilleleje, men Gilleleje- 
præst; det skyldtes næppe alene tilpasningsevne, men meget mere 
en naturlig gåen op i befolkningen. Han og hans energiske og fri
ske hustru stod i et udpræget tillidsforhold til befolkningen. Den 
unge præsts åbne sind, hans ydmyghed (det var ikke under hans 
værdighed at lytte til de ældre kristnes erfaringer) og hans na
turlighed var baggrunden herfor; og ikke blot hans prædiken, men 
hans ægte menneskelighed var den bedste betingelse for et godt 
virke. Ganske særligt blev præsteparret af betydning for de unge. 
— Til gengæld betød Gilleleje-årene sikkert en grotid for Sadolins 
religiøse udvikling, som hans egen modtagelighed og stedets reli
giøse psyke betingede. — Men modtog Sadolin selv meget i de år, 
gav han til gengæld alt til den fiskerby, han elskede: ikke alene 
sine kræfter i et intenst kirkeligt arbejde, men sig selv, som et 
åbent, redeligt menneske blotter sig i sine fejl og sine fortrin, uden 
hvilket man aldrig kan blive til hjælp for andre. Det er nemlig 
ikke helgener, der skal frelse verden, men sande mennesker af 
den type, der er rene af hjertet. — Sadolin er nu emeritus og har 
god tid til at læse Gillelejebreve, som han længes efter. For Gille
leje, dets folk, dets snævre gyder, de lave lerklinede, stråtagede 
huse og havets sang under dets leg med Gilbjergstrandens stene 
står med uslettelig gylden skrift i hans sind. — Vi er nogen til
bage, som trods de mange år ikke glemmer med tak det storartede, 
gæstfri sadolinske hjem, hvor man kunde være åben uden at 
blive misforstået. H. C. T.

9 Den kendte hovedstadspræst, der endte sin gerning i Søborg- 
Gilleleje pastorat. 2) Ved møllen; huset ejes nu af fabrikant E. K. 
Rasmussen. (Red.). 3) H. J. Nielsen har udgivet flere digtsamlin
ger og var egnens skattede lejlighedsdigter. (Red.). 4) Det hedder
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ikke »røge« paa nordsjællandsk, s) Hun holdt sommerpensionat i 
ejendommen bag nuvær. isenkræmmer Kristensens hus. (Red.). 
c) Dette arbejde var begyndelsen til K.F.U.M. og K. (Red.). 7) Tid
ligere distriktslæge paa Anholt. (Red.). 8) Spiren til det langt se
nere indrettede sømandshjem ved havnen lagdes allerede dengang. 
°) Sadolin har slægtens racetræk; han ligner reformationsbispen, 
hvis billede ses på gravstenen i Odense.
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Gillelejefiskara i landsflykt
av Gunnar Nilsson

Alltifrån den tidigsta barndommen i det idylliska fiske
läget Nyhamn beläget mitt mellan Mölle och Höganäs, 
hade vi ungdommar genom de gamla fiskarna ofta hört 
talas om Gilleleje och Hornbæk vars konturer man vid 
klart väder tydligt kan skönja vid horisonten. Det var 
många historier och upplevelser från de båda platserna, 
som berättades av dessa gamla saltstänkta, garvade skep
pare eller fiskare, och det är därför tydligt, att forna tiders 
förbindelser mellan fiskelägena på båda sidor om Öre
sund varit långt intimare än vad som sker i våra dagar. 
Många av den tidens ungdommar sökte sig över såsom 
tjänstefolk för att så småningom finna en vän för livet 
där och på så sätt börja en ny tillvaro »däröver«, medan 
andra åter vände tillbaka efter en del år.

För oss pojkar blev därför den danska sidan en sorts 
hägrande mål1), dit vi ofta kastade våra blickar, då vi satt 
tillsammans med de gamla fiskargubbarna nere vid ham
nen, eller då vi om sommarkvällarna eller nätterna vän
tade på dem efter fiskefärder i Hornbæks bukt, alltmedan 
Nakkehoveds fyr och Gilleleje Flak kastade sina ljusknip
pen över vattenytan.2) Så småningom bør jade vi så själva 
att företa utflykter till de båda platserna antingen3) pr 
cykel eller sommaren 1937 genom den då startade förbin
delsen mellan Höganäs och Gilleleje med s/s Klintekon
gen, vilken dock på den tiden ej slog så väl ut och som 
senare gjordes omöjlig att fortsätta genom andra världs
krigets utbrott. Då4) tiderna emellertid en gång blir nor
mala igen, är det säkerligen ett stort önskemål hos många 
på ömse sidor om sundet att båtförbindelsen åter tages 
upp igen.
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Så inträffade händelser, som gjorde att alla förbindelser 
mellan de nordiska folken klipptes av, det andra världs
krigets utbrott och då speciellt okupationen av Danmark 
och Norge. Därmed inleddes en för vårt broderfolk tung 
och dyster tid med fler och fler inskränkningar i den per-

» Skeppsredare« G. Nilsson, Höganäs.

sonliga friheten, med môrklæggning om kvällar och nätter 
och slutligen med våld och terror mot dem, som ej ville 
böja sig för inkränktaren5) eller gå hans ärenden. Över 
gränserna från Norge och Danmark började en allt stri
dare ström av flyktningar, som här i Sverige sökte sig en 
vilostad, då förhållandena på andra sidan ej tilläto dem 
att stanna kvar med hänsyn till säkerhet för liv och lem. 
Särskilt under 1943-års sista del antog denna flyktning- 
trafik väldiga proportioner, sedan förföljelserna mot ju
darna sattes igång. Därmed började också de danska fi-
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skarna att mer och mer taga del av denna starkt svällan
de6) trafik tvärs över sundet. Inga syntes heller mera 
skickade att fullfölja ett sådant uppdrag än de. Under 
kvällar och nätter, i storm och dimma sökte sig båtarna 
över med släkta lanternor och med sin människolast till 
den i ljus hägrande svenska sidan, tills dess att de ageran-

Fiskebåtsbesättningame med »Skibsreder« Nilsson i Folkets park, 
Höganäs, omedelbart före hemfärden til Danmark.

de fiskarna själva blevo nödsakade att välja samma utväg, 
som deras passagerare, enär7) ju tyskarna så småningom 
blevo på det klara med vad som ägde rum. Sålunde kom 
det sig att under ett par dimmiga8) och regniga februari
dagar 1945 en stor del av Gillelejes fiskeflotta måste taga 
sin tillflykt til Höganäs. Det var fiskebåtarna H 82 Dana 
med skeppare L. Andersen och H 887 Conni, P. Andersen, 
vilka bådo ankommo den 22/2 samt H 6 Sigrid, S. Peder
sen, H 12 Lizzi, H. Pedersen, H 264 Anna Marie, W. Jør
gensen, H 60 Haabet, Chr. Petersen, H 1425 Ernst, E. Fred-
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riksen, H 1226 Svanen, Th. Konradsen, K. 212 Thor-Egon, 
A. Christiansen och H 11 Y dun, N. Chr. Hansen, samtliga 
ankomna den 23/2.

För besättningsmedlemmarna sammanlagt omkring 30 
man blev nu frågan, vad de skulle sysselsätta sig med un
der vistelsen9) i Sverige för att nödtorftigt kunna draga

En del av fiskebåt arne från Gilleleje i Höganäs hamn.

sig fram. Antingen blev det till att börja arbeta i fabri
kerna hos Höganäs-Billesholms A.-B. eller att börja fiska 
igen från den svenska sidan. Självfallet låg denna senare 
sysselsättning dem närmast om hjärtat, blott nödvendigt 
fiskeritillstånd kunde ordnas samt møjlighet att köpa 
brännolja och øvriga förbrukningsartiklar. För att kunna 
ordna denna sak smidigast och lättast, blev det därför 
nödvändigt att någon svensk stod såsom ägare till alla 
fiskebåtarna, och därigenom kom det sig att undertecknad 
anmodades att genom provisoriska köpekontrakt formellt 
uppträdde såsom båtarnas ägare. Efter någon tvekan be-
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slöt jag också att åtaga mig uppdraget i lycklig okunnig
het om allt det arbete som jag derigenom samtidigt ådrog 
mig. Då nu denna sak var ordnad, gick det relativt lätt 
att klara av övriga detaljer såsom ändring av namn och in- 
registreringsnummer å båtarna samt ansökan om drivme
del och kol för uppvärmning ombord, då ju samtliga bodde

Fiskekutteren »Fri« ex »Haabet«, skipper Chr. Petersen t. h., som 
deltog aktivt i tranporterna, och Kaj Nielsen.

i resp, båtar, även10) om dessa voro i hamn. Jämt 4 dagar 
efter att båtarna ankommit kunde de førsta ge sig ut på 
fiske under svensk flagg och med svenska namn och num
mer för att prøva sin fiskelycka. Naturligtvis kunde det 
ej bli tal om några rekordfangster, enär ju båtarna ej 
vågade sig till de gamla fiskeplatserna av fruktan för ty
ska patrullbåtar utan istället fingo hålla sig relativt nära 
den svenska kusten. Dock kunde så pass mycket ilandfö- 
ras, att besättningarna nödtorftigt kunde försörja sig, alla 
voro ju på det klara med, att det inte kunde dröja så länge
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förrän den tyska okupationen skulle bryta samman. På så 
sätt fick jag även tjänstgöra såsom fiskgrossist, då jag 
måste ombesörja vidarebefordrandet av fisken med bilar 
til Hälsingborg, en syssla som allt annat var avundsvärd11) 
inte minst med tanke på den trängda atmosfären hos vissa 
svenska yrkesutövare12), vilka gjorde sitt bästa att för
svåra13), förhindra samt misstänkliggöra arbetet. Från en 
sida sett måste man emellertid förstå deras aversion, givet
vis såg det märkvärdigt ut, att de danska båtarna alltid 
kunde förses14) med nødvendigt drivmedel, medan många 
av de svenska båtarna ledo brist på sådant. Föga anade de, 
att bakom danskarnas till synes fredliga fiskegärning för
siggick något annat, som ej kunde offentliggöras utan må
ste hållas hemligt, och som berättigade båtarna till nöd
vändigt drivmedel. Numera15) är det ju ganska väl bekant, 
att sedan början av 1944 pågick en viss trafik av hemligt 
slag över Öresund, vars ändamål var att frakta över och 
förse den danska underjordiska frihetsrörelsen med vapen 
och ammunition, läkemedel m. m. I denne trafik spelade 
Höganäs en mycket stor roll såsom exporthamn långt 
större än både Malmö och Hälsingborg.

Häri medverkade de danska fiskarna i hög grad, då det 
gällde överbringandet av dylika16) sändningar till andra 
fartyg i rum sjö, som voro på väg till dansk hamn. Det är 
också ganska märkligt, att denna trafik kunde äga rum 
utan att det väckte misstankar ens17) från dem, som bodde 
nere vid hamnen i Höganäs och som ej kunde undgå att 
märka den nattliga trafiken med många gånger stora last
bilar. Måhända ville de ej se något, även om de på goda 
grunder misstänkte vad som var i görningen.18) I varje 
fall var det ingen tvivel om på vilken sida sympatierna 
voro i den danska frihetskampen.

Så randades då till slut de händelserika majdagarna 
1945, då den med våld och förtryck uppbygda tyska hege
monien til sist fick sitt slut. Men ändå in i det sista var
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frågan den, om tyskarna skulle kapitulera utan strid i 
Danmark och Norge eller det först skulle ske efter en ra
sande slutstrid till sista man. Dessbättre skedde ju ej så, 
därmed skonande mången danskt og norskt liv och egen
dom, en slutkamp, där även Sverige hade ingripit, vilket 
den svenska statsministern Per Albin Hansson på sin tid

Fiskekutteren »Halland« ex »Dana«, skipper L. Andersen, t. h., 
som också aktivt detog; Johs. Andreasen och t. h. Peter Andersen.

låtit tyskarna förstå. Det var därför med stark spänning, 
som man på ömse sidor om Öresund avvaktade den slut
liga tyska kampen, och för mig själv kommer alltid det 
minnet att finnas kvar natten mellan den 30/4 och 1/5 1945, 
då larmorder19) utgått till alla danska transport- och fiske
båtar om att avgå till i förväg bestämda platser för att där 
taga ombord till en börja de i Sverige utbildade20) polis
trupperna och iövrigt avvakta situationen.

Det var i sanning hektiska aprildagar, då det ej dugde 
att lämna telefonen eller hemmet, ifall något viktigt med-
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delande skulle komma. Såsom en befriande känsla21) i 
dubbel bemärkelse kändes därför tyskarnas fullständiga 
kapitulation, efter vilken tidspunkt de många i Sverige bo
satta flyktningarna och bland dem även de danska fiskar
na kunde återvända till sin hemtrakt från en Sveriges- 
ejour22), som dock säkerligen det kommer att taga många 
år om väl någonsin att utplåna23).

9 >det forjættede land«. 2) havets overflade. 3) enten. 4) når 
5) erobreren. 6) voksende. 7) eftersom. 8) tågede. 9) opholdet. 
10) også. 11 ) misundelsesværdig. 12) kolleger. 13 ) vanskeliggøre. 
14) forsynes. 15) nu. 10) sådanne. 17) ikke engang. 18) i gære. 
19) alarm-ordre. 20 ) uddannede. 21 ) følelse. 22 ) Sverigeophold. 
23 ) udslette.
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Henrik Krøyer

Gillelejes Fisken
Zoologen H. N. Krøyer (1799—1870) foretog med off. under

støttelse fra 1834 rejser med det formål at undersøge det danske 
fiskeri; af det store værk herom udkom kun lidt. Men det skaf
fede ham tillige med hans arbejder over krebsdyr og hans store 
værk om danske fisk et meget anset navn, også uden for 
landet. — Nærværende afsnit af hans arbejder om Danmarks 
fiskeri er med tilladelse af rigsbibliotekar Svend Dahl lånt fra 
dennes og N. P. Thomsens Bog »Til Minde om Zoologen Henrik 
Krøyer«, der udkom 1941. — Krøyers skildring 1839 fra Gille
leje vidner om, at han har grundig viden om fiskeriet fra denne 
plads. — En hjertelig tak til rigsbibliotekaren for tilladelsen til 
optagelsen i vor årbog af denne artikel. — Vi giver nu ordet til 
Krøyer:

1832 blev mig opgivet, at Gilleleje omtrænt havde 80 Fa
milier, hvilke udgjorde noget over 400 Mennesker; af dem 
var omtrænt 50 Husmænd med Jord og 29 uden Jord; dog 
have alle Have. Hele Byens Hartkorn er 5 Tdr., 2 Skp., 
1 Fjd. foruden Haverne, dær omtrænt beløbe sig til 3 Tdr. 
Hartkorn. Jorderne er meget lette og sandige. De, dær have 
Jord, saa en halv Td. Rug og en halv Td. Byg og kunne 
sommerføde en Ko, men maa købe Vinterfoder.

I Vinteren 1834—35 var hær 6 Fiskesælskaber eller 54 
Vinterfiskere; for to Aar siden taltes 7 Fiskesælskaber 
eller 63 Vinterfiskere, og endnu efter Krigen (1807-1814) 
paastaar man, at Gilleleje paa en Gang har haft 12 til 
13 Fiskesælskaber. Foruden adskillige Uhæld, som have 
bidraget til denne Avtagen, kommer og den Omstændig
hed i Betragtning, at de unge Mennesker, istædetfor at de 
tilforn bleve hjæmme, og giftede sig meget tidligt, i de 
senere Aar have begyndt at fare tilsøes; omtrænt 12-14 
skulde for Tiden være i Farten (1829 vare kun 5 Mænd
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tilsøes). At dette maa betragtes som en ønskelig Foran
dring, skal jeg stræbe at vise et andet Sted. Adskillige 
fiske paa Halvpart for Enker, aldrende Mænd eller mere 
Formuende. Tilforn holdt ogsaa Nogle en Tjenestekarl, 
men dette skal ikke længer svare Regning. Fire Mænd, som 
ikke deltager i Vinterfisket, ere Fiskeprangere, og køre 
med Fisk til København. De Allerfattigste tage Arbejde 
som Daglejere, eller opkøbe Fisk i det Smaa, hvormed de 
gaa omkring til Bønderne i Omegnen. At fare med Bræn
de om Sommeren eller at føre Sten til Havneanlæg hører 
til Bifortjænester (Under mit Ophold paa Gilleleje i April 
1835 fortaltes mig til Exempel, at 5 Baade den følgende 
Sommer skulde føre Sten til Bogense).

21 af Fiskerne ere Lodser, men Indtægten hær af skal 
være højst ubetydelig. Strandinger og Ankeropfiskning 
forefalder meget sjældent. — Gillelejere tjænte ikke ube
tydeligt ved Kaperi under Krigen (1807-1814); uagtet 
de erhværvede Pænge for største Delen bleve tilsatte 
ligesaa hurtigt, som de bleve vundne, er dær dog endnu et 
Par vælhavende Mænd i Gilleleje, ligesom dette Leje 
overhovedet, efter kyndige Mænds Forsikkring, er et af 
de mest vælhavende danske Fiskerlejer.

»Fiskerne«, fortalte man mig, »ere flittige og stræbsomme, og 
udfylde den Tid, de ikke kunne fiske, ved Syslen med Fiskered
skaberne og med andre Husarbejder.« Det vilde næppe være van
skeligt at finde Undtagelser herfra. Den højeste Skat Nogen hær 
betaler er 6 Rdlr., de fattigste af Lejets Beboere dærimod kun 
6—8 Mrk. foruden Brandskat. Udskrivning til Kongens Tjæneste 
har i de senere Aar ikke været byrdefuld. 1808 til 1810 vare næ
sten Alle(?) udkommanderede. — Om Tienden af Fiskerierne har 
i tidligere Dage flere Gange været Stridigheder. Fisketienden (for- 
skællig fra Sildetienden) er i den senere Tid efter Overenskomst 
og til begge Parters Bekvæmmelighed bleven betalt i Pænge. I 
Collegialtidenden for 1827 anføres blandt Søborg Kalds Indtæg
ter: Fisketiende og Leje af en Mark 70 Rdl. (bør hedde: Fiske
tiende og Tiende af den saakaldte Lejemark 70 Rdl.); men Prov-
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sten erklærede under 14de Marts 1827, at denne Indtægt næppe 
kunde anslaaes over 50 Rdl. Kaldets nuværende Præst, Lyngby (e), 
fik i Begyndelsen 60 Rdl. om Aaret eller 1 Rdlr. af hvær Fisker, 
hvilke betaltes ved Paaske. Senere gave Fiskerne ham kun 35 
Rdlr., eller 5 Rdlr. af hvær af de 7 Baade som vare i Brug ved 
Fiskeriet »fordi de fiskede slættere«, hvilket Foregivende Pastor 
Lyngby dog betvivler, og vistnok med Grund. Sildetienden betales 
altid in natura. I Efteraaret 1831 erholdt Pastor Lyngby 18 Ol, 
hvilket han mente var meget mindre, end han medrætte kunde 
tilkomme. Han troede næmlig, at kunne anslaa Fangsten for 
dette Efteraar til omtrænt 1000 Ol, hvorefter hans Andel vilde 
blive 50 Ol. Men Kontrol kan ikke holdes, da Gillelejerne for en 
Del fiske under Sverrig, og sælge Fangsten dær. Skolelæreren i 
Gilleleje fortalte mig, at han tilforn, medens Sildefiskeriet var hel
digt, undertiden kunde erholde en Fjærding Sild om Dagen i Ti
ende, medens Fiskeriet stod paa.

At Fiskerne, naar Silden gaar til, ogsaa betænke deres Præst 
noget rigeligere, om de just ikke ganske fyldestgøre Overenskom
sten, forstaar sig. Efter Meddelelse af Pastor Lyngby var hans 
Sildetiende 40 Ol i 1834 og steg endelig til 133 Ol i 1835. At 
sælv dette var noget for lidt, indsaa han meget væl, men be
mærkede ved en Paamindelse dærom, med filosofisk Rolighed: 
nu ja! hvad skulde jeg ogsaa med saa mange Sild.

Sildefiskeriet var fordum det vigtigste Fiskeri. Fra 1810 
til 1816 var det saa rigeligt, at en Mand i 4 Uger kunde 
fiske, hvad han kunde leve af hele det øvrige Aar (Silden 
avsattes især til Omegnens Bønder). Fra 1816 mislykkede 
det; i Efteraaret 1830 og 1833 fangedes dog Noget; sidst i 
Sommeren og i Efteraaret 1834 skal endog være fanget 
4000 Ol Sild, og, efter hvad jeg har hørt, skal Fiskeriet i 
1835 have været meget heldigt, saa at de gode Dage synes 
at ville vænde tilbage.1) I 1837 skal Fangsten for hvær

9 Grundene ved Gilleleje gaa, som bekændt, langt ud, omtrænt 
1 Mils Vej. Udpynten af Grundene, dær hvor Dybet begynder, 
paa 13 til 14 Favne, kaldes Knuppen; der er en Skraaning 
ned ad, og Blaalersbunden tager saa sin Begyndelse. Indenfor 
er kim 6 til 8 Favne med Sandbund, Stene og Tang. Silden, som 
ellers mest fanges midtvejs mællem Gilleleje og Kulien, kommer 
stundom ind til Knuppen, og Fiskerne sætte da deres Garn
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stor Baad kunne anslaaes til 2000 01 Sild. — Nogle Baade 
have i de senere Aaringer om For aar et søgt til Isef jorden, 
for at deltage i Fiskeriet dær, ligesom Hornbækkerne. 
Dærimod, da Fiskeriet var overflødigt hær, kom Bøn
derne inde fra Landet og fiskede med lejede Næringer 
paa Halvpart, hvorfor dær ogsaa den Tid skal have været 
Mænd paa Lejet, som ejede 60 Næringer. — Da Silden 
ikke lod sig tilsyne paa Kysten, blev Fangsten af for- 
skællige Flynderarter Gillelej ernes vigtigste Fiskeri. Un
dertiden skal man paa en Dag bringe 200 01 eller 16,000 
Stykker Flyndere fra Gilleleje til København (fire Snese 
Flyndre i et Garn ansaas for en meget god Fangst, 2 Snese 
for middelmaadigt), og man har Exempel paa (skønt 30 
Aar tilbage) at 3 Baade paa Lysegrund ved en Røgtning 
have erholdt 1600 Tunger. Mindre betydelig er Fangsten 
af Hummer, Taskekrabber, Rokker, Makrel, Torsk og Kul
ler. — De vigtigste Fiskemeder2) ere om For- og Efteraaret 
Melby og Klint, om Sommeren Lysegrund nord for Hes- 
seløen, om Vinteren Smittenstras hænimod 3 Mile fra

dær, og erholde undertiden en uhyre Mængde, men den Fangst 
varer ei længe; det er henimod Slutningen af September at 
Silden plejer at g aa til Knubs, som det i Fiskersproget hedder. 
Ifjor (1834) begyndte Sildefiskeriet den 10. August og dær fange
des især rigelig den 12te og 18de August. Den 20de September 
ophørte Fiskeriet. 1835 begyndte Sildefiskeriet den 18de August 
og var forbi den 3die Oktober. Den 9de, 12te og 14de September 
var Fangsten størst, nogle Baade havde over 200 Ol, ja maaske 
250 Ol,naar de kom iland. Efter Sildens Bortgang erholde Fi
skerne ved Knubben endel store Torsk, som følge efter Sil
den, men de ødelægge Sildegarnene, som og lættelig tage Skade 
af den Mængde Tang, dær findes paa den lavere Dybde. (Efter 
skriftlig Meddelelse af Lyngby).

2) Fiskemederne ere ofte benævnede efter de Stæder paa 
Landet, som de ligge lige ud for, eller efter Sømærker, som kun
ne ses fra dem. Klint er saaledes en By i Odshærred, Melby det 
Kirkesogn, hvortil Liseleje hører, Smittenstras en enkelte Gaard 
væst for Gilleleje (hedder Smidtenstraa. Red.).
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Gilleleje ad Hesseløen til. — Saasnart et Læs Fisk kan 
sammenbringes, kører man til København med det. 60 
Snese rægnes her almindeligt paa et Læs, hvorved dog 
ikke maa forglæmmes, at hærved menes Flynderarter, 
Gillelej ernes hyppigste og sædvanligste Fangst. Naar 
Vejen er god, skal Vognlejen være 5 Rdlr.; dærimod om 
Vinteren, naar den er slæt, 7 til 8 Rdlr. Følger Prangeren 
med, saa holder han Kudsken frit undervejs, og giver ham 
desuden 1 Rdlr., naar dær ligges over. I saa Tilfælde an- 
slaaes Omkostningerne til 9 Rdlr., naar Vognlejen rægnes 
til 5 Rdlr. Kører Kudsken allene, faar han Intet uden 
Vognlejen. Om Eftermiddagen kører man fra Gilleleje og 
kommer om Natten eller tidligt om Morgenen til Køben
havn. Blandt Omkostningerne maa endnu mærkes, at den 
Kone ved Stranden, der udsælger Fisken, faar sin Ulejlig
hed godtgjort med 4 Mrk., og at en Karl som Medhjælper 
erholder 3 Mrk. — Rokken, hvoraf der falder en Del om 
Vinteren, beholdes gærne hjæmme; de tørres til eget For
brug, eller sælges til Bonden, som elsker denne Spise. 
Ogsaa Torsk tilberedes til Husforbrug, og avsættes i ringe 
Kvantitet paa Landet. Taskekrabber erholdes især Efter- 
aar og Vinter; de gælde 4 Sk. Stykket. Hummeren, som 
fanges om Sommeren ved Hesseløen og paa Lysegrund 
(fra den Tid »Rusman g aar i Rugen« i 4 til 6 Uger) beta
les af Prangerne med 8 til 15 Mrk. for Snesen. Dels paa- 
staar man, at Hummeren har avtaget, saa at, istædetfor at 
en Baad tilforn kunde erholde 24 til 30 Snese i en Fangst, 
12 Snese i de senere Aar er det Højeste nogen Baad har 
hjæmbragt. Dels klager man over »at Hummerhandelen 
nu er fordærvet«, fordi det norske Dampskib paa sine 
Rejser til København medbringer en Mængde Hummer 
fra Norge. Til Makrelfiskeri med Garn For- og Efteraar 
har man først gjort Begyndelsen for en halv Snes Aar 
siden (1824). Undertiden har man faaet et Læs, men Ly
sten til dette Fiskeri synes dog allerede at have tabt sig.
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Prangerne betale Parret med 8 til 24 Sk. En 01 Rød
spætter gælder paa Stedet 4 til 9 Mrk.; en Pigvarre paa 12 
Pd. om Vinteren indtil 2 Rdlr., om Sommeren derimod 
kun 16 til 24 Sk. Et Par Tunger koste om Vinteren 3 Mrk., 
fra April 24 Sk. og længer hæn 1 Mrk., under hvilken Pris 
de ikke falde. Slætvarrer gælde om Vinteren 4 Sk. Styk
ket og senere 3 Sk. Disse tre sidste Fiskearter ere næmlig 
sjældne om Vinteren, og blive efter April hyppigere. 
Stensugere og Marflyndre ere i Pris med Slætvarrer. At 
Tunger og Pigvarrer skulde have avtaget i Mængde paa- 
staaes; men til denne og lignende Forsikkringer bør man 
vogte sig for at fæste ubetinget Tillid.

Med Hensyn til Fiskeredskaber tilbyder sig først den 
Bemærkning, at medens fra det nærliggende Hornbæk 
næsten ene fiskes med Kroge, hær næsten udelukkende 
drives Garnfiskeri (kun et Par af de allerfattigste Fiske
re, som ingen Garn eje, fiske blot med Kroge), hvilket 
anses for mere indbringende end Bakkefiskeriet. Af Flyn
dergarn kunde man med Rimelighed rægne 15 for hver 
Fisker3), hvilket for 54 Fiskere beløber sig til 810 Garn; 
rægnes Anskaffelsen af et Flynder garn til 5 Rdl., udgøre 
Flyndergarnene en Kapital af 4050 Rdlr.; af Næringer, 
dær nu bruges, istædet for at man tidligere brugte Man
ser4), maa idetmindste 16 rægnes for hvær Fisker5),

3) Man antager i Gilleleje, at en Fisker bør have 5 Skifter 
Flyndergarn, hvært Skifte til 3 Garn, og at han hvært Aar bør 
anskaffe sig 3 til 4 Garn.

4) Pastor Lyngbye i Søborg har til Molbechs »Danske Dialect- 
Lexikon« (1841) oplyst, at Mantser var korte, dybe garn med store 
masker, forskellige fra næringer (sildegarn med smaa masker), og 
at de nu ikke er meget brugelige. — »Ordbog over det danske 
Sprog« (1932), siger, at en manse (mante) er en slags (silde)gam 
(af lignende indretning som hankegarn); til sildefangsten bruges 
manser (et slags net); de er under rebet 12 favne lange, 3 favne 
dybe. — Manser bruges på Bornholm og i Sydøstskåne — Red.).

5) Medens Sildefiskeriet var rundeligt, var der Mænd, der ejede 
GO Næringer.

6*

83 



hvilke ansatte til samme Pris som Flyndergarnene belø
ber 4320 Rdlr.; men i Aarene 1810-1815 vare ofte 15 til 17 
Baade ude paa en Gang med 6 til 8 Mænd paa hvær Baad; 
lavt berægnet faar man altsaa for den Tid et Antal af over 
2000 Næringer, hvorpaa en Kapital af omtrænt 10,000 Rdlr. 
var anvændt. Af Makrelgarn kan rægnes 20 til en Værdi 
af 100 Rdlr. — Vinterfisket, paastaar man, kan kun ind
bringe omtrænt 60 Rdlr. til hvær Part. Almindeligt sættes 
Flyndergarnene kun hværanden Dag, fordi Fiskestæderne 
ere saa langt borte, og herpaa beror det væl for en Del, 
at Søndagen ikke holdes hællig. Naar Mændene komme 
fra Søen, hænte Konerne Redskaberne fra Stranden, rede 
Garnene o. s. v. De ikke blot spinde, men binde ogsaa til
dels. Saasnart Børnene ere en halv Snes Aar gamle, be
gynde de at gaa tilhaande med hvad de formaa.

I Gilleleje ere 19 Baade, men blandt disse er Lodsbaa- 
den medrægnet; altsaa egentlig kun 18 Baade, hvilke ejes 
af 15 Mænd (3 Mænd have næmlig hvær to Baade). Af 
disse 18 Baade ere 3 store, maalte og brændte, hvær om
trænt paa 272 Læst, hvilke bruges til Angling; og 2 saa- 
kaldte Mellembaade med hvilke 4 til 5 Mænd kunne gaa 
ud, istædetfor at 9 Mænd gaa ud med de egentlige Fisker- 
baade; disse sidste, hvoraf dær altsaa blive li6), ere 
større end noget andet Stæd i Sjælland. Det er Kragejolier 
af omtrænt 172 Læsts Størrelse, byggede i S verrig ligesaa- 
væl som de større Baade og Mellembaadene. Deres Pris an
sættes til 300 Rdlr., hvilket maaske dog turde være for 
højt anslaaet.7) Som bekændt ere de stærke, og ypperlige 
Sejlere. — Hør, Hamp, Flodholt (til Fleder), Egebark og 
Birkebark til Garnenes Barkning kjøbes i Kjøbenhavn.

c) I Efteraaret 1839 fandt jeg paa Gilleleje 16 store Baade til 
Sildefiskeri med Drivgarn; de to var nyligt anskaffede.

7) I Kikhavn, Lynæs o. s. v. forsikkredes imidlertid enstæm- 
migt, at de store Drivebaade, dær kunde føre omtrænt 60 Td. Korn, 
ikke kunde haves med Sejl og alt Tilbehør under 400 Rdlr.
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Gillelejerne anføre som Hovedhindringer for deres Vælstand; 
den lange og kostbare Transport til København; de lave Fiskepri
ser, hvilke skulle være fræmkaldede ved de senere Aars lave Kød
priser; den besværlige Landing; og endelig mange Tab og Uhæld 
i den sidste Tid. Meget vilde dog formodentlig kunne oprejses 
ved en større Husholderskhed med Tid og Erhværv og ved Ind
skrænkning af den overdrevne Brændevinsdrikken tilsøs.

Gillelejes Beboere tro, at en Baadhavn vilde kunne an
lægges for en ikke meget betydelig Sum. For omtrænt en 
Snes Aar siden skal, under Kommandør Hennes Opsigt, 
en lille Havn være dannet; en kongelig Gave af 18-1900 
Rdlr. siges dærpaa at være anvændt; men Forsøget synes 
at være gjort efter urigtige Principer; idetmindste varede 
Havnen kun i 2 Aar, hvorpaa den om Vinteren med Nord- 
væstlig Storm tilskylledes saa aldeles med Sand, at intet 
Spor er tilbage af den. Et Havneanlæg efter en ny Plan er 
foreslaaet, og Pastor Lyngby har i denne Anledning til
skrevet Amtet under 20. Oktober 1834. Man mener at den 
Sand, som har optaarnet sig over det forrige Havneanlæg, 
vilde tjæne til Beskyttelse for det nye, som burde være 
højere; endvidere tror man, at Havnen vilde kunne hol
des ren ved at lede Kanalen fra Søborg-Sø igænnem den.

At Baadenes Slæben i Søen og af Søen er et overor
dentligt anstrængende Arbejde; at Gillelejernes Sundhed 
dærved i flere Henseender kan lide; at deres Klædnings
stykker dærved hurtigt ødelægges; at det er dem nød- 
vændigt at have store og kostbare Vandstøvler,8) for at 
kunne vade i Vandet om Vinteren. Alt dette er upaatvivle- 
ligt, og en Baadhavn vilde vistnok være en betydelig Vin
ding for dette Fiskerleje. Men om en varig Baadhavn kan 
anlægges, og om, dærsom en saadan virkelig skulde kun
ne tilvejebringes, Omkostningerne dærved ikke vilde staa

8) At imidlertid den aarlige Udgift for Vandstøvler for Gille
leje kunne anslaaes til 300 Rdlr. som Nogle have paastaaet, be- 
tvivler jeg høj ligen.
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i alt for stort Misforhold til Nytten, det overlader jeg An
dre at bedømme. Jeg bør imidlertid ikke undlade at be
mærke, at Fiskerne skulle være tilbøjelige til at arbejde 
ved Havneanlægget for ringe Dagløn, og frit føre en Del 
Sten til det.9)

Blandt de Uhæld, der i de senere Aar have rammet Gille
leje, var det vistnok et meget beklageligt, at 8 af de raskeste 
unge Mennesker den 31te October og den 1ste November 1827 
mistede Livet i Storm; deres 3 Baade dreve, tildels sønderslagne, 
iland paa Sjællands Nordkyst. — Den 30. Maj 1829 forlode 9 Mænd 
Gilleleje i en stor og god Baad for at fiske ved Hesseløen. Man saa 
aldrig siden hværken Mænd eller Baad. Jeg har hørt Nogle paa- 
staa, at Veiret var godt, og at en Skypumpe maa have fyldt 
Baaden; Andre tilskrive frisk Kuling og uforsigtig Sejlads dette 
Uhæld. — Paa Fiskeredskaber have Gillelejerne ofte lidt bety
delige Tab. 1827 mistede 3 Fiskere ved Storm 26 Rødspættegarn 
(à 5 Rdlr. = 130 Rdlr.) og 1300 Kroge à 1 Rdlr. pr. 100 = 
13 Rdlr.). — Den 24de April 1828 mistedes 11 Garn af 3 Fiskere 
ved Storm .— I Februar 1829 mistede 63 Fiskere 195 Rødspætte
garn, idet Søen pludselig lagde til, og de saaledes hindredes i at 
nærme sig Garnene. Vinteren 1829—1830 var højst ødelæggende 
for Gillelejerne, ti i den tabtes 314 Rødspættegarn ved Is. Først 
havde 63 Fiskere udsat 189 Garn kort før Jul paa det sædvanlige 
Vintermede 2V2 Mil fra Landet. Disse mistedes paa faa nær, 
hvilke dog vare beskadigede og forraadnede. I Februar udsattes 
162 Garn af 54 Fiskere paa samme Stæd; alle disse mistedes. En
delig forsøgte man aller sidst i Februar at udsætte 30 Garn blot V2 
Mil fra Landet og ogsaa af disse tabtes nogle. Blandt Fiskerne 
vare 5 meget fattige, som fiskede med laante Garn, og altsaa

°) I Efteraaret 1839 have Gillelejerne faaet en Havn færdig. 
Det er et smukt Anlæg; om det vil blive varigt kan ene Tiden 
vise. Det er istandbragt ved et kongeligt Laan paa 1500 Rdlr. 
(af hvilke dog 150 bleve tilovers), og ved Arbejde af Fiskerne 
uden eller for ringe Betaling. Ejeren af Gilleleje Kro, Mens 
(Mentz) har hærved været meget virksom.

10 ) Jeg maa hær gøre opmærksom paa, at Fiskerne, naar de 
miste Garn, og i den Anledning søge Understøttelse, anslaa 
et tabt Garn til 5 Rdlr., hvilket imidlertid er for højt, og kun 
kunde gælde, dærsom Garnet var aldeles nyt.
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egentlig ikke tabte Noget. — 1834 mistede 20 Fiskere 79 Garn, 
som vare udsatte dels paa Lysegrund, dels nærmere ved Hessel- 
øen, ved en pludselig og hæftig Storm fra 24de til 26de Mai. — 
Saaledes har altsaa Gilleleje i en Tid af 8 Aar mistet 625 Rød- 
spættegam, hvilke, kun berægnede til 3 Rdlr. Stykket, udgøre 
en Sum af 1875 Rdlr.

Det Spørgsmaal maa naturligvis paatrænge sig, om Gillelejerne 
ikke, idetmindste for en Del, kunde have undgaaet dette Tab. Ved 
Hesseløen og Lysegrund er Havbunden meget ujævn, og bedæk
ket med mange tangbevoksede Stene; Garnene ere altsaa stædse, 
saasnart nogen Storm rejser sig, udsatte for at sønderrives dær. 
Men, sige Fiskerne, om Sommeren gaa Flynderne hær op, og 
kunne ikke andenstæds i Omegnen fanges i den Mængde: altsaa 
maa vi sætte vore Garn hær. — Om Vinteren er Risikoen endnu 
større: naar Havet ved Frost i Forening med stille Vejr lægger 
til, kunne Fiskerne ikke komme til Garnene; de raadne da enten, 
eller drive bort med Isen, naar denne bryder op. Men Vintermaa- 
nederne ere den bedste Tid til Fiskeri paa Dybet, og Flynderne 
betales godt: altsaa maa Garnene ud. Hærimod kan intet siges. 
Kun kan det forlanges, at Fiskerne, som have den nøjagtigste 
Kundskab om alle disse Forhold, overveje, om Fortjænesten ved 
dette Fiskeri er saa stor, at den kan bære Tabene, eller ikke. I 
sidste Tilfælde bør det naturligvis opgøres; i første Tilfælde maa 
Fiskerne være beredte paa Tabet, og med det tidligere Erhværv 
kunne opræ tte det. Men dette er ingenlunde Tilfældet. Naar en 
Fisker mister et Par Garn, anraaber han strax Kongens Naade11) 
og almindelig vedføjes, næsten som en Trudsel, at han, dærsom 
han ingen Hjælp faar, tillige med sin Familie vil falde Fattig
kassen til Byrde. Og hvor stort endog de sidste Aars Uhæld har 
været, skulde jeg dog være tilbøjelig til at tro, at Tabet, fordelt 
ligelig paa Fiskerne og Aarene, ikke var større, 12 ) end at det 
vilde kunne have været dækket ved en Indskrænkning i Forbru
get af Brændevin. Maaske var det heller ikke urimeligt at antage, 
at Fiskerne, naar de ikke gjorde Rægning paa Understøttelse, 
vilde holde bedre Hus med deres Erhværv og, idetmindste i en
kelte Tilfælde, vilde være forsigtigere i Udsættelsen af deres Garn.

11 ) Jeg taler ikke om de mange Ansøgninger, som, uden noget 
foregaaende, indgives om en Gave til nye Garn, til et Par Vand
støvler, til Reparationer af en Baad o. s. v.

12) Det vilde omtrænt beløbe sig til 4 Rdlr. fer hvær Fisker 
hvært Aar.
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De mig bekændte offentlige Understøttelser, Gillelejerne i se
nere Aar have modtaget, ere følgende: 1819 erholdt 2 Fiskere et 
ræntefrit Laan af 200 Rdlr. 1827 erholdt 3 Fiskere, der havde mi
stet Garn, en Gave af 50 Rdlr. Samme Aar tilstodes under 1. 
Dcbr. en Fisker et ræntefrit Laan af 150 Rdlr. til en ny Fiske- 
baads Anskaffelse; han druknede, og den største Del af Laanet 
(125 Rdlr.) blev altsaa ikke tilbagebetalt, saa meget mere som 
den Obligation, han havde stillet i Pant, ikke var hans egen. — 
I Anledning af Uhældet i Vinteren 1829—1830 bevilgedes 23 af 
de fattigste Fiskere en Gave af 150 Rdlr. til Fiskeredskabers An
skaffelse. For denne Gave indkøbte Fattigkommissionen 39 Lis
pund Hør, hvilke uddeltes i Forhold til Størrelsen af Erhværvs 
Tab: de, dær havde mistet 6 Garn (det største Tab), erholdt 40 
Pd., de, dær kun havde mistet 2 Garn (det ringeste) eller fisket 
med laante Garn, erholdt 14 Pd. — 20 Fiskere, dær havde lidt 
Tab af Garn i 1834, skænkedes, efter deres Ansøgning, 150 Rdlr., 
for hvilken Sum 311/4 Lispd. Hør indkøbtes; hvær Fisker erholdt 
25 Pd. eller til 4 nye Garn. — Jeg kan ikke undlade at bemærke, 
at den Maade, hvorpaa disse Understøttelser bleve anvændte, maa 
anses for hænsigtsmæssig i højeste Grad, og at det var at ønske, 
at alle Kongelige Understøttelser bestyredes paa en lignende 
Maade.

1838 fik Gilleleje et Sildesalteri. Det anlagdes paa Hof- 
raad Hambro’s og Grosserer Hansens Bekostning. Bygnin
gen (34 Alen lang, 13 Alen bred) med tilhørende Appara
ter skal have kostet 1800 Rdlr. og i Indrætningen af Alt 
har man taget Limfjordens Salterier til Mønstre, ligesom 
man ogsaa i Sildefiskeriets Tid lader en Salter tilligemed 
to Gællekoner komme fra Løgstør. De med Fiskerne ind- 
gaaede Betingelser stæmme overens med de under Horn
bæk anførte.13) I Efteraaret 1838 saltedes over 700 Tønder 
Sild i dette Efteraar (1839) havde man indtil den 12. 
Sept, saltet ca. 150 Tdr.

!3) Jeg har imidlertid fra en, som det synes, paalidelig Kilde, 
hørt, at Fiskerne kun erholde 40 Sk. pr. Ol, men at man er bleven 
enig i at angive Prisen til 3 Mark, for dærved at drive den op 
for Bønder og Prangere. — — — Forf. har ogsaa beskrevet 
Hornbæks Fiskeri, en Afhandling, som vi haaber senere at brin
ge. (Red.).
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Knud Klem

Handels- og Søfartsmuseets arbejde med 
opmåling af de lokale fartøjstyper

Foredrag holdt på den svensk-danske fiskerihistoriske 

kongres i Gilleleje

Det gamle træskibsbyggeri er af betydelig kulturhisto
risk interesse. I vort land har der gennem tiderne og ikke 
mindst i det 19. årh. rundt omkring i vore søkøbstæder og 
andetsteds udviklet sig et træskibsbyggeri af stor betyd
ning. Det er efterhånden efter udviklingens lov blevet ud
sat for en ødelæggende konkurrence fra jern- og stålskibs
byggeriet. Det vil dog næppe nogensinde helt gå til grunde. 
Krigs- og krisetider har bl. a. med mellemrum pustet nyt 
liv i det, og en række opgaver vil sikkert til stadighed kunne 
løses af større og mindre træskibe, fiskerbådene først og 
fremmest.

Træskibsbyggeriets store tid er dog naturligvis forlængst 
forbi, og søfartsmuseet har derfor set det som sin opgave 
at foretage en indsamling af de gamle tegningsarkiver fra 
de gamle træskibsværfter, som nu ligger gemt hos privat
folk, hvis forfædre har virket som skibsbygmestre, eller 
på de endnu bestående skibsværfter. At finde frem til ma
terialet er undertiden en temmelig vanskelig detektiv
virksomhed. Resultatet er ofte kummerligt, idet det jævn
ligt viser sig, at sådanne gamle konstruktionstegninger er 
blevet brændt af de yngre slægtled, som ikke har ment, 
at de havde nogen interesse, men så meget gladere biir 
museumsmanden, når hans arbejde krones med held, og 
det er efterhånden ikke så få konstruktionstegninger, der 
nu har fundet sin plads i Handels- og Søfartsmuseets ar
kiv. Arbejdet er såre langt fra afsluttet, og forhåbentlig
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vil også i fremtiden adskilligt af dette materiale kunne 
reddes fra fortabelse.

Men selv om det lokale præg i disse træskibe gør sig 
langt stærkere gældende end for de moderne stålskibes 
vedkommende, er de dog også udtryk for en almindelig 
teknisk udvikling. Også disse skibe for på de store have, 
og påvirkning i former og sejlføring har skabt typer, der 
i hovedtræk findes mere el. mindre ensartede over store 
områder af jordkloden.

Det område, hvor vi bedst kan studere det nationale 
element, er indenfor de ganske små skibe og både, det vil 
først og fremmest sige fiskerfartøjerne. Fiskeriet er i må
ske højere grad end noget andet levebrød et nationalt er
hverv, udviklet efter de betingelser, som de nationale 
farvandes fauna og de stedlige geografiske forhold har 
stillet erhvervets mænd. Men også på dette område må vi 
erkende, at det er i de mindste fartøjstyper vi finder det 
nationale præg bedst bevaret. Såsnart fiskerne af udvik
lingen indenfor havfiskeriet tvinges længere ud på søen, 
hvor de mødes med andre landes fiskere, ser vi, at far
tøjerne biir større, og at de i typerne underkastes en 
stedse større påvirkning udefra. Skønt det nationale sær
præg er umiskendeligt, biir resultatet et produkt, der i 
større eller mindre grad afspejler en almindelig interna
tional teknisk udvikling. I Danmark er dette så meget 
mere udpræget derved, at vore fiskere har været lysvåg
ne og i høj grad har forstået at følge med i den interna
tionale konkurrence. Men selv om vort væsentligste fi
skeri finder sted ude på havet, eksisterer kystfiskeriet 
dog stadig, og omend fartøjerne også her er underkastet 
udviklingens lov, findes der dog endnu i de små skibs
typer træk bevaret, der rækker tusind år tilbage i tiden. 
. Det er stedet, hvor de ældgamle nationale elementer 
skal granskes.------ Men vi skal her som på alle andre
kulturhistoriske områder i indsamlingsarbejdet skynde
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os. I de senere år er meget forsvundet, og i løbet af få år 
vil vi se de sidste gamle fartøjer forsvinde. I erkendelse 
heraf har Handels- og Søfartsmuseet i de senere år fore
taget et ret omfattende arbejde med opmåling af de lo
kale fartøjstyper.-------Det er ikke min opgave her at
fremkomme med en kulturhistorisk redegørelse for de 
træk, der rækker tilbage til oldtidens dage, og hvorledes 
udviklingens gang kan formodes at have føjet sig. Jeg 
skal blot med nogle få ord redegøre for, hvad der hidtil er 
sket i vort arbejde.

Til opmålingsarbejdet har vi anvendt en ung bådebyg
ger på Fejø, der stadig arbejder i sit erhverv. Han har 
kontakt med fiskerne, har let ved at komme i forbindelse 
med dem, og han har ved en teoretisk uddannelse på 
Helsingør Skibsteknikum erhvervet færdighed i at tegne, 
således at han er i stand til at fremstille de snit og planer, 
der skal til for på fyldestgørende måde at gengive alle de 
enkeltheder, der må medtages for at danne sig et fuld
stændigt billede af de gamle typer. Når jeg nævner års
tallene for bådenes bygning, vil De måske undre Dem 
over, at en del af bådene er ret unge. I de fleste tilfælde 
betegner de dog ikke desto mindre typer, der rækker 
langt tilbage.

Jeg går topografisk til værks og begynder med Øre
sund. Her har vi opmålt en Snekkerstenjolle, bygget 
1897 af Lauritz Svendsen i Snekkers ten, en kadrej er jolle 
fra Dragør, der formentlig er bygget i 1888, samt silde
båden »Thora« af Skovshoved, bygget i Skovshoved 1913 
til fisker Peter Petersen.

Sjællands nordkyst er vi hidtil gået udenom, da vi ved, at 
Gilleleje Museum og maskinfabrikant Petersen har arbejdet med 
de gamle bådtyper. Derimod har vi opmålt en typisk halsnæs
båd, sildebåden »Maries Minde« af Hundested, bygget 1895 af 
Andreas Olsen i Liseleje. Smålandshavet er repræsenteret ved 
den tysk byggede åledrivkvase »Minna«, bygget i Stralsund 1872,
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en af de både, som i sin tid indførte drivvådsfiskeriet i Danmark. 
Den har karakteristiske tyske træk. Typisk dansk er derimod 
dens danske kollega, åledrivkvasen »De 13 Søskende« af Askø, 
bygget 1911 af Chr. Nielsen, Fejø, der iøvrigt er far til vor op
måler. Desuden har vi en 20 fods ringdækjolle, bygget i 1880- 
erne i Guldborg, en god repræsentant for Guldborg jollerne. 
Fra det sydfynske øhav har vi allerede en god repræsentation af 
de for dette farvand så karakteristiske 2 og 3 smakke joller: en 
2 smakke jolle fra Sundby på Taasinge (1890) samt andre 
smakke joller fra Assens samt fra Munkemølle og Trappen ved 
Flensborg fjord. Desuden en 21 fods sildevådsjolle, bygget 1890 til 
Dyreborg og en 21 fods drivkvase til Taasinge. Fra bælterne har 
vi også en smakke jolle, desuden en Kerteminde jolle fra 1875, 
sildebåden »Heimdal« bygget i Nordenhuse 1870, en karakteri
stisk bæltbåd, morsom derved, at den er pindebygget, idet bor
dene er samlet ved trænagler, samt nogle yngre både fra Kerte
minde, Nyborg og Lohals bygget i dette århundrede. Fjord
fiskerierne er repræsenteret ved nogle s jægter og kåge fra Skive, 
Løgstør og Fur og en nyere båd jollen »Støren« af Glyngøre. Fra 
Ringkøbing fjord har vi en lille jolle fra dette århundrede »Thor« 
af Klegod, bygget i Nørre Lyngvig i 1919. Vi har endnu ikke haft 
vor opmåler på Bornholm. Men vi har to fortrinlige modeller, 
bygget af en stedlig modelbygger: en bornholmsk ege, en type, 
som vistnok er helt forsvundet, samt laksebåden »Nicoline« af 
Listed. En redegørelse for de fremtrædende danske fiskerbåds
typer kan ikke gå udenom Vestkysten og Kattegat. En undersø
gelsesrejse på Vestkysten har givet gode resultater. Vi har en 
Skagensjolle fra 1890, en Løkkenjolle fra 1886, en flad båd og 
en pram fra Løkken, en jolle fra Klitmøller (ca. 1905), en pram 
fra Vorupøre (1895), en spejlbygget dækspram fra Fureby (1885) 
samt forskellige nyere typer. Fra Kattegat har vi en Læsøj olie 
fra 1870, en 20 fods snurrevådsjolle bygget i 1903 i Frederiks
havn, en type uden sejl, som blev brugt til de ældre snurrevåds- 
kuttere, før disse blev fortrængt af »hajerne«. Vi har en meget for
nem model af fiskekutteren »Th. Brønnum« af Frederikshavn, 
bygget i 1890-1900 af den kendte skibsbygmester H. V. Buhl i 
Frederikshavn, en af de ældste kuttere med motor, samt desuden 
fiskekutteren »Gorm«, bygget 1904-5 af bådebygger M. Morten
sen i Frederikshavn til de frederikshavnske fiskere Peter Jensen, 
Søren Vesen og Elius Frederiksen. Jeg nævner disse navne, fordi 
kutteren anføres at være den første »haj«, bygget til Frederiks
havn. Af et væsentlig antal af vore opmålingstegninger er udført
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nøjagtige modeller af meget fin kvalitet i modelbygningsarbejdet. 
Jeg har med disse navne ingenlunde nævnt alle vore opmålinger. 
Vi har foreløbig ialt opmålt ca. 50 typer, og arbejdet fortsættes 
stadig, og vi vil meget gerne fra fiskernes side have oplysning om, 
hvor andre gamle typer måtte findes. Vi har foruden af museets 
egne midler modtaget støtte fra Tuborgfondet til dette arbejde, men 
ikke mindst er vi vist megen venlighed fra fiskernes side. Man 
har fra alle sider vist arbejdet en interesse, som vi er taknemlige 
for.

Det er et vidt og interessant perspektiv, der åbner sig 
for os, når vi tænker på, at vore klinkbyggede små- 
både, som vi i vore dage anvender til så mange forskellige 
formål, i deres byggeprincip er direkte efterkommere af 
oldtidens skibe. I oldtiden udviklede de klinkbyggede 
fartøjer sig til et fremragende udviklingstrin i vikinge
tidens skibe, og klinkbyggede skibe finder i middelalde
rens første århundreder stor anvendelse. Til sidst må de 
dog med det voksende krav til større skibsenheder vige 
for de kravelbyggede skibe, der kan gøres større, kan 
laste mere og dermed i stigende udstrækning kunne ef
terkomme det voksende erhvervslivs krav. De klinkbyg
gede og de kravelbyggede både er bygget efter modsatte 
principper. I de kravelbyggede skibe er grundlaget span- 
tesystemet i forbindelse med køl og stævne. Skibenes 
størrelse er derfor betinget af karakteren af de træem
ner til køl og stævne, som kan erhverves. Skibsbordene 
er egentlig blot en ydre beklædning, som føjes udenpå 
de konstruktive Led. I klinkbygningen er princippet det 
modsatte, idet skibsbordene, fæstnede til køl og stævne 
og indbyrdes sammenholdt ved jernnagler, klinker, er 
det vigtigste led i konstruktionen, spanterne noget sekun
dært, som senere føjes til efter, at bordene er anbragt og 
samlede. Kravelbygningens princip er kommet til os ude
fra, mens klinkbygningen er det nordiske system, nedar
vet gennem utallige slægtled. Indenfor de større skibe
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har klinkbygningen som sagt måttet vige pladsen, men i 
småbådene lever den stadig. Den bådebygger, som nede 
hos Andersen og Ferdinandsen her i Gilleleje bygger en 
klinkbygget båd til en eller anden fisker el. til et andet 
formål, er i sit håndværk en direkte efterkommer af den 
kollega, som for henved 2000 år siden udførte Nydamski
bet og den lange række af klinkbyggede fartøjer, som 
gik forud for dette navnkundige skib. Han anvender prak
tisk talt også samme fremgangsmåde i bådens bygning, 
som sin fjerne arbejdsfælle, i hovedtrækkene også de 
samme redskaber.

Men ikke alene bådenes byggeprincip er det gamle ned
arvede; også bådenes form er det. Den langt overvejende 
del af de opmålinger, jeg nævnte før, er spidsgattede 
både. Den spidsgattede båd er i hele vort nordiske om
råde den mest udbredte bådtype, og der er ingen tvivl om, 
at det er den ældste og oprindelige form. Det er klart, at 
der rundt omkring i de fjernere og kulturelt mere kon
servativt indstillede nordiske områder såsom Island, Fær
øerne og de fjernere afgrænsede norske, svenske og fin
ske bygder, findes typer, som forekommer os interessan
tere at studere, et mere righoldigt historisk materiale af 
museumsmæssig interesse end i vort land, hvor man dår
lig nok har sat sig rigtig tilrette i lyntoget, før man er 
i den anden ende af landet, og det gamle særpræg som 
følge af korte afstande og høj teknik i vid udstrækning 
er borte. Men i sig selv er det dog et vældigt perspektiv, 
at de gamle bådkonstruktioner og bådformer trods al 
modernisme stadig er spillevende og har en så domi
nerende udbredelse.

Ved siden af den spidsgattede type findes også den 
rundgattede og den platgattede også kaldet spejlbyggede. 
Den rundgattede kan måske nok betragtes som en variant 
af den spidsgattede, og der findes et stort antal mellem
former, glidende over i hinanden, men alligevel er det
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naturligt at følge den afdøde svenske forsker Ernst Klein 
og betragte den rundgattede type som en grundtype. Ef
ter Klein findes den især på de danske øer samt i Sverige 
fra området vest for Ystad sydpå og rundt langs svenske
kysten helt op til Oslofjorden. Den spejlbyggede båd har 
efter Klein sit hovedområde omkring Østersøen, nærmere 
betegnet fra kysten øst for Ystad langs Sveriges østkyst 
op til Roslagen samt Alandsøerne og det sydøstlige Fin
land, dog Gotland undtagen, hvor spidsgatteren er helt 
dominerende. Blandt de spejlbyggede både er den nu ud
døde bornholmske ege den berømteste type. Hvorvidt 
Klein har ret i denne geografiske afgrænsning af de rund- 
og platgattede typer, tør jeg for nærværende ikke afgøre. 
Der findes jo f. eks. spejlbyggede fartøjer også andre 
steder end det af Klein nævnte område. Andre forskere, 
ikke mindst i Sverige og Norge, i nogen grad også i Dan
mark, har taget detailundersøgelser op, men det forekom
mer mig at være en både interessant og nyttig opgave gen
nem opmålinger og indsamling af fotografier og andet ar- 
kivalsk materiale at søge disse forhold nærmere belyst. 
Hertil tjener for Danmarks vedkommende de opmålin
ger, som nu er igang. Det er desuden hensigten efterhån
den at forøge materialet til at omfatte hele det nordiske 
kulturområde, men hertil kræves jo både mandskab, tid 
og penge, så vi må gå frem i det omfang, som vore øko
nomiske omstændigheder tillader. Men selvom man og
så begrænsede arbejdsområdet alene til Danmark, finder 
jeg, at opgaven er af stor kulturhistorisk betydning. Det 
er af vigtighed at få opmålt alle ældre bådtyper, inden de 
helt forsvinder. Det er det af hensyn til forståelsen af 
bådebyggeriets betydning, men det er af ikke mindre 
værdi for belysningen af fiskeriets historie.
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