
I

Museumsforeningen for Læsø

Læsø Museum

1986

INDHOLD

Michael Teisen:
Læsø Museum I986

Kay Johannsen:
Museumsforeningen for LæsØ 1986

Ernst Jensen:
Brændevi n spræs ten

oJan Kjærgård:
Ringmærkning af fugle på Læsø

Arne Stoklund:
Læsøfartøje. ved Århundredeskiftet

Kirsten Larsen, Michael- Tei sen :

Fiskeriet Sønderude

Kay Johannsen:
LæsØ li-tteratur 1986

Læsø Museum

Museumsforeningen for LæsØ

3

6

1

Mari-e SØrensen:
Barndomsminder fra Grangården og Brunhavegård I 9

L4

24

30

Udgivelse:
Museums foreningen for
LæsØ og Læsø Museum.
rsBN 87-88683-06-0
rssN 0902-3690

34

35

36



2

=::: -=,.:'

1-?r'.'

'l .--1 ,.yr-

Akvarel malet af P. C . Skovgård: Østerbye på LæsØe
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Michael Teisen

s am1 ingerne

erhverve I ser

skelettet til møllehu-
set sættes på plads. I
baggrunden ses det gam-
le møl-l-ehus.

Læsø Museum 19 86

1986 blev et år for LæsØ Museum, hvor mange
praktiske opgaver blev udført. Museets daglige
arbej de og samarbej det ved museumsforeningens
arrangiementer gør, åt det ikke er nØdvendigt med
egentlige indsamlingskampagner. Museumsforening-
ens mølleaften med det affotograferi-ngsarbejde,
der Iå forud, bevirkede, åt museet nu har en me-
get stor billedsamling med et bredt udsnit af
både stubmøller, holl-andske møl-Ier og vindmoto-
rer af forskellig art. At nævne alle givere af
genstande, fotos og arkivalier vil føre for vidt
her, men a1le skal- takkes f or deres velvil je o-
verfor museet, uden hvilken samlingerne ikke
kunne udvj-des og afrundes indenfor de forskelli-
ge emner.

Det lykkedes museet at erhverve 3 kultegninger af
" Floras " f orlis , tegnet af Va1ent j-nus Madsen,
der selv deltog i redningsarbejdet, som tegnin-
gerne så dramatisk viser. Ivluseets økonomi vil
ellers sjæ1dent være til sådanne køb, men i det-
te tilfæIde dækkede Statens Museums Nævn købet
fuldt. Erhvervelsen mundede ud i en særudstil-
ling om "Floras" forlis i Bikuben omkring års-
ski ftet .

De indkomne genstande bl- iver konserveret på mu-
seets værksted, der under tilsyn fra amtskonser-
vatoren er i stand til at udføre enklere konser-
veringsopgaver samt vedligeholdelse af samling-
erne såvel i udstilling som magasin. For at be-
vare genstandene så godt som muligt, blj-ver alle
flytbare genstande i Museumsgården taget til ma-
gasinet om vinteren, hvor kl-imaet på gården er
for råt. For at kunne hol-de ensartet temperatur
og luftfugtighed i magasinet er dette blevet
forsynet med et klimaanlæg og en tæt skillevæg
med tilskud fra Statens Museums Nævn. Dette
gjorde det muligt, åt opstille en de1 lagerreo-
ler, som museet har modtaget af VesLerø Brugs
ved dens ombygning.

I
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mØIJ-estubben med kryds-
fod og skråstivere.

Dolmer tegninger

I Fiskeri- og Søfartsmuseet i VesLerø er nogle
skillevægge fj ernet o så bedre udstillinglokaler
opnåedes og der er lagt trægulv overal-t og malet.
Dermed fremtræder det lille stråtækte hus som en
velegnet og gedigen udstillingsbygning.

Den stØrste restaureringsopgave har været stub-
mØlJ-en. Siden det ene vingepar blæste df , stod
det kIart, åt en gennemgribende restaurering
skulle tit. Møllen blev derfor skilt åd, og det
viste sig, åt stubben var så rådden forneden, åt
den kunne graves væk med hånden. Samtidig kunne
man så flytte mØllen til en bedre placering NV
for Gården. 2 af krydsfodens egebjætker viste
sig at være strandingstømmer bundstokke fra et
skib. Krydsfodens skråstivere til selve stubben
står ikke vinkelret på denne, men skræver lidt.
Det vanskeliggjorde udførelsen af de skrå tappe
med forsats. Konstruktionen svarer til et drager-
værk, blot vendt 180 o . I4øIlehuset består af et
træske l-et bek lædt me d brædder , hvor s aml ingerne
er lukket med lister. Bag i huset er en 2-delt
dør og en bjæ1ke til at dreje møllehuset med.
Møllehuset hviler på en kraftig egebjælke tværs
midt i huset og på et dobbelt- kryds under gul-
vet. På den midterste egebjæ1ke ligger mølIeste-
nen. 2 kraftige bjæIker i toppen af møllehuset
bærer den kraftige møl-leaksel med vingerne og
tandhjulet på. Næsten alt træ i den gamle møfIe
var angrebet af svære ormeangreb eller trøsket.
Så næsten al-t træværk er blevet f ornyet, da vi
håber at kunne køre med møIlen. Da vil- belast-
ningerne blive store at ingen chancer bør tages.
Tilbage står at Iave nye vinger , få drevet til
at fungere, bilde møllestenene og ikke at for-
glemme: montere bremsen. Så vil der atter kunne
males korn på LæsØs eneste stubmø]Ie.

En mere upåagtet, men lige så vigtig opgave
rentegning af skibsbygger Dol_mers d.esværre
vandskadede tegninger er påbegyndt. Hermed
skabes der grundlag f or at f ølge den produktj-on,
der gjorde hans håndværk efteriragtet.
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forml d1 i ng

It{useets stubmøl_l_e stod

Udstillingen på Museumsgården bliver løbende
gennemgået , og der sker en vis udskiftning af
genstandene, så de ikke nedbrydes. Ravsamlingen
og sØl-vsamlingen blev nyopstillet, 09 tØmmerstu-
en viser nu de hånd.værk, der normalt blev udf ørt
sådanne steder med forklarende tekster.

I Fiskeri- og Søfartsmuseet er hele udstillingen
atter blevet genopstillet, emnemæssigt opdelt.

Museets personale har holdt mange omvi- sninger
for både tej rskoler og andre grupper, både på
Museumsgården og i Ves LerØ. Lige sådan er der
hol-dt foredrag båae på LæsØ og ovre , og Museums-
forenj-ngen har sammen med Folkedanserne holdt
opvisning ved Museumsgården. Dette sammen med
museets kiosks salg af kopier af nogle af muse-
ets genstande , et med til at vise museet udad
til . Men man må også erindre, dt museet også
skal have mulighed for at undersØge genstande,
arkivalier, fotos og andet for senere at have
noget andet og nyt at formidle.

før
net
L924.

på Juulsminde. Teg-
af Achton prii_s



6

Kay Johannsen

arr angeme n te r

Friis Stråtækte mølle

Svend Jacobsen, Inger
og Arne Blrch Nielsen

Jensen, Marie SØrensen,
som foredragsholdere.

med folk
at s aml- e

m]-ss]-onen pa

Ivluseums f oreningen f or LæsØ 19 B 6

stavnsg oar

13 mar. : General-f orsamling med lysbilleder fra
deE gamf e LæsØ.

29. jun.: Sammen med Læsø Folkedansere arrange-
redes der opvi-sning ved Hjemstavnsgården.

Ekskursion med rundvi-sning på Hjem-
den, kaffe og kager i storstuen og ef-

7. sep.:

ter f ølgende travetur til saltsyder j-erne i Bangs-
bo.

13 . nov. : MØde i lokalhistorisk ar
omkring missionshusene med henblik
material-er til en aften vedrørende
LæsØ

kiv
på

4 . dec. : Amat ørfi1maf ten med æ1dre Læsø- f ilm op-
taget af Joh. Væver. Lingo Remmer viste lysbil-
l-e der f ra kongebe sØget 19 6 2 .

Museumsforeningen har gennem sin bestyrel-se en
væsentlig medindf lydel-se på arbe j det i Læsø Mu-
seum. Der foregår føbende et indsamlingsarbejde
af genstande og arkivalier til museet, dels ved
henvendelser til bestyrelsen, dels i forbindelse
med de arrangementer f oren j-ngen afholder. På
denne måde kom Læsø Museum i besiddelse af et
godt billedmaterial-e omkring møl-lerne på LæsØ.
Foreningens publikations- og støttefond har Ia-
det "LæsØs h j-storie til ca . 17 5 0 " genoptrykke ,
s å den nu j-gen kan købe s hos Øens handlende .

Det ser ud til at Museumsforeningen for LæsØ er
kommet for at bl-ive. Medlemstal-1et er stadig
stigende. Vi har idag 285 medlemmer heraf ca.
5 5 udenøs . Bibl-ioteker og institutioner er ble-
vet opmærksomme på vores årsskrift og abonnerer
på det.
Der har i 1986 været afholdt 6 arrangementer:
13 . f eb . : "MØLLER PÅ LÆ,5Ø " med Svend SØrensen,
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Ernst Jensen

klagemå1

Eneste kendte foto af
brændevinspræsten, på-
stor Cl-ausen er taget
formentlig i Østerby
Havn omkring L937. Det
tilhører Østerby Fi-
skeriforening.

Brændevinspræsten opa LæSø.

Pastor Theodor Christoffer Clausen, født L0.12.
1872, blev ansat som præst i VesterØ på LæsØ I
L977. Han var en lidt egen type præst, som mest
hj alp de fattige i sognet, hvor han kunne. Men
allerede i 1919 bl-ev der klaget over ham til kir-
keministeriet. Den 6. 8. marts 1919 var der
bi-spevisitats på øen, og der blev holdt møde med
præsterne, Der var 18 mand, som havde klaget o-
ver pastor C.l-ausen. Klagen Lød på f lere punkter :

1. Clausens forkyndelse og optræden ved minde-
gudstjenesten for de under verdenskrigen om-
komne søfolk.

2. Clausens

C lausens

ivren mod Iægfol-ks bibellæsning.

tale mod en for hyppig altergang.

arbej de for de private skriftemå1,
have det til følge, åt altergangen
kirkegangen forsvandt.

konf irmations f orberede 1 se .

3

4 C lausens
som ville
tog af og

5. Clausens

Klagemålene bl-ev uddybet af de klagende , og ti I
slut blev der udtalt fra de klagende mænd, åt
menighedslivet på Læsø var truet, hvis Clausen
fortsat blev som præst på Læsø.

Ved samtalen med Clausen fandt biskoppen ikke,
at der var noget uluthersk ved ham. De Øvrige
klagemål passede i store træk; men der udtaltes
samtidigt, dt disse forhold ikke viIle blive af-
gørende ved bedømmelsen af sagen, Pastor Clau-
sens særl-ige psykiske anlæg bevirkede, åt han
omformede kendsgerninger og forh,:ld efter eget
ønske , og han havde en sygelig overvurdering af
sin egen betydning, og en tro På, at han skulle
tage sig af alt og a}le på øen. Han krævede sog-
nepræsten til regnskab, fordi denne ikke viIle
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Clausen afsættes

"Himmerige"

h j emmebrænding

holde altergang på første helligdag efter de
store høltider , og kontrollerede sogneråd, em-
bedslæge, birkedommer og lærer osv. Dette skyld-
tes en sØrgelig ringeagt for den befolkning han
skull-e tjene med evangeliet. FØlgen var, åt de
af ham afholdte gudstjenester blev ringe besøgt.
Biskoppen anbefalede en advarsel, 09 endnu en
advarsel bl-ev givet senere.

I L92L var det galt igen, 09 nu fandt Kirkemini-
steriet, åt Clausen ikke kunne fortsætte som
præst på øen og burde afskediges. Men han skulle
bedes om selv at sige op af egen fri vilje, for
man vil-Ie så give ham en mindre understØttelse
til supplement af den pension, som måtte tilkom-
me ham. f l92l blev Clausen således afsat som
præst på grund af "katolske tendenser".

I 1921 boede han på Bogøgård hos sagfØrer Clou-
mand . L922 på Holmelund i Byrum, hvor der da var
sko1e. Senere træffer vi Clausen i Himmerig,
Bangsbo, hvor han ved det lille landbrug starte-
de sit brændevinsbrænderi. Brændevinen gav han
væk som medicin ti1 folk, solgte noget, og smag-
te også selv på en del af den.

Han havde en karl, som også skulle være kok. En
dag lettede en besøgende hos Clausen på grydelå-
get , og han troede, der var et pindsvin i gryden
men det var bare karlen, som havde klippet hønen
med uldsaksen. Det var jo nemmere.

Øvrigheden var begyndt, at f atte j-nteresse f or
Clausens brænderi. Den 4. april L932 blev kreds-
Iæge Henriksen sendt på opdagelse hos Clausen.
Kredslægen skrev i sin rapport: "Da jeg besøgte
Clausen på Læsø var han i gang med at tærske
sammen med en daglejer. Han gav mig meC det sam-
me et ejendommeligt indtryk. Han søgte på ingen
måde, åt tage tøf på efter sit arbejde, men kom
ud fra tærskeloen i sorte klæder af theologisk
snit, ganske vist æ1dgam1e og flossede, lappede
og hullede, med stift men langtfra hvidt
kravebryst, sort slips og stiv rundpuldet hat.
Alt godt dækket af stØv og avner.

i

I
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Brændevinspræstens kob-
berkedel, som findes
på Bangsbomuseet.

Clausen straffes

I huset blev kun et enkelt rum brugt til beboel-
se meget sparsomt og tarveligt møbleret. De
Iave gardinlØse vinduer blev aldrig åbnet, og i
dette uopvarmede rum var en klam syrlig 1ugt,
som næsten tog vejret fra mig. En gammel sofa
stod foran vinduerne, foran den et bord og et
par stole, voksdug på bordet og en snavset ser-
viet og en gammel feltseng med et snavset rødt
tæppe. På forsiden af sengen var der slået et
gammelt alterbordstæppe på. I baggrunden sås et
p?t chartoller, hvor bØgerne og kirkefædrene, og
på væggene hang gamle gulnede fotografier. Det
he1e bar præg af fattigdom og forfal-d.
Nu havde Clausen fået skiftet frakke og slog sig
ned i sofaen og begyndte at snakke. Jeg fik ind-
tryk af en kult j-veret og velbegavet mand; men en
ensidig personlighed, som var kommet helt ud af
kontakt rned den tid han lever L, så han føLer et
ligefrem fjendtligt forhold overfor tidens tan-
ker og den bef olkning han lever i bl-andt, som
føItes mærkeligt i forhold tiI hans hjæIpsomhed
og godhed. Hans opfattelse var, åt folk skul-Ie
passe deres arbejde, gå flittigt i kirke, skrif-
te og overlade alt andet til deres præst, forsa-
ge aIle adspredelser og lignende. "

En mand i Frederikshavn har fortalt, at han som
dreng var med sin far på Læsø for at sæIge no-
get. De kom ud til "Himmerig" , men kunne ikke
finde Clausen. I det første værelse var en seng,
der var bygget tag over med et lagen. Gennem la-
genet gik et rør, som kom fra loftet. Han kunne
tydeligt huske, åt det sagde dryp dryp under
l agenet I det næste være l- se var der ogs å en
seng med et lagen over I det tredje værelse 1å
Clausen med træskostØvler på i sengen.

Øre1æge Hald i Frederikshavn fortal-te engang, €rt
han såm ung 1æge afLøste på LæsØ og et på. g..,g"
i midten af 1930-erne havde truffet C1ausen, som
da kørte rundt på øen med et studeforspand og en
gammel vogn

Clausen blev endelig straffet for sit brænderi
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d. 30.3.1933 i Frederikshavn og fik 60 dages
hæfte og hans grej er blev inddraget. Men da
Clausen kom ud igen, flk han en smedemester på
LæsØ til at lave et nyt brænderi og gik i gang
i-gen.

Clausen førLe en stadig kamp mod Øvrigheden og i
L937 gik det atter trelt gaIt. Denne gang beslag-
lagde polititet føIgende effekter:

En klar f laske med 0 ,37 5 I 46e" brændevin.
En ØLflaske med 40e" brændevin.
En gryde med en vædske som var opsat til gæ-
ring, samt 2 apparater, som tilsammen udgjor-
de et destillationsapparat.

1.
2.
3.

Man fandt ud a.f, at Clausen fra juli
oktober L93l skØnsmæssigt havde l-avet

ti 1ve j ebragte
en afgift på:

1933 ril
ca. 50 I
spiritus

429 ,69 kr
ren alkohol. For den ikke
forlangte Tol-dvæsenet nu
i told.

for hel-bredets skyld

Clausen sagde under den følgende retssag, åt han
kun havde lavet ca. 20 I sprit 50 1 var sat
alt for lnø1t. Han mente, åt den dyre brændevin,
man købte i butikker ikke var god, da den var
tilsat dårtige stoffer, som Ødelagde smagen. Han
havde i Øvrigt heller ikke råd til at købe den,
og hans hjemmelavede var bedre.

Clausen forklarede, åt et moderat forbrug af
brændevin, dvs. en å to snapse 2 3 gange dag-
ligt havde en heldig indvirkning på legemets
forskellige funktioner, men under særlige om-
stændigheder var det nødvendigt , for at indivi-
det overhovedet kunne opretholde livet og befin-
de sig godt. Clausen henviste nu til hårdt ar-
bej de udendØrs, såsom fiskere på havet, til
landarbej dere , grØftegravere n skærveslager i
frost og vinterkulde. Det kunne anses for ude-
lukket, dt sådanne mennesker kunne gennemføre
det strenge arbejde og bevare deres helbred uden
al-koho1. Også i sygdornstilfælde såsom forkølel-se
mavekatar, iskias blev spiritus brugt som medi-
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cin langt tilbage i tiden,
styre havde besværliggjort
sætningen i en sådan grad,
mere var allemands drik.

indtil det nuværende
tilvirkningen og om-
at brændevin nu ikke

Clausen sagde, åt han selv døjede med læggekram-
per, som han lindrede med brændevin, samt at han
b l-ev syg , hvi s han ikke f ik snap s ti I s in mad.
Clausen var godt klar over, åt han havde over-
trådt loven , og ville tage sin straf uden at gå
i sul-te s tre j ke e 1ler andet humbug .

Han mente dog, dt lovene var lavet hel-t f orkert
og i strid med moralen. Det styre, som lavede
sådanne love var rent tyranni. Han havde på væl-
germøder hørL, åt politikerne manglede viden om
kultur og dannel-se. Når han ikke kunne have re-
spekt for dem, kunne man heller ikke forlange,
at han sku11e overholde lovene de lavede.

loven

Alfred Schmidt kommen-
terede brændevinspræ-
stens vi-rke således i
B1æksprutten.
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Clausen flytter

Man fandt our at Clausen havde handlet ud fra i-
dealistiske grunde. Betalingen han havde modta-
get var kun for at få udgifterne dækket. Han var
en fattig mand, som dårligt kunne leve af sin
pension Hans strafpåvirkelighed syntes på for-
hånd tvivlsom, men man antog, åt han ville holde
op med sine lovovertrædelser, hvis han kunne ri-
sikere nye straffe.

Dommen kom ti1 at lyde på, at Clausen havde
fremstillet 20 1 ren alkohol til 168,03 kr. i
to1d. Desuden skul- le han betale 10 0 kr . i bøde
og hans apparater skull-e konf iskeres.

Pastor Cl-ausen tog efter den sidste bøde ophold
i NØrregade 6, Vejgård, ved Ålborg. Han fordrev
tiden med at gå rundt og tale med folk, give go-
de råa og hjæIpe, hvor han kunne. Han døjede dog
med krampe og mavebesvær, så han gik igang med
at brygge igen til eget forbrug. Han sagde sta-
digvæk, åt hans hjemmebrændte snaps var den bed-
ste og at han ikke havde råa ti1 at købe. Tolder
Carl- Backer, som har været tolder på Læsø , f or-
talte, åt mens han var tol-der i ÅIborg, boede
han i samme opgang som Clausen og talte tit med
ham. På daværende tidspunkt skrev Cl-ausen på si-
ne erindringer fra Læsø. Senere flyttede pastor
Cfausen til København, hvor han i L948 i en al-
der af 7 6 døde. Erindringerne han skrev er vel
borte med ham, men hans tegning til destillati-
onsapparat og brændevinsopskrift er bevaret.
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Pastor Clausens opskrift
ti1 4 å5 liter brændevin.
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Primussen må straks skrues
ned, når sukkeropløsningen
koger, ellers koger den o-
ver og gør alkoholen uk1ar,
ja kan komme i brand. Der
medgår cå. 2 meter kobber-
rør, som kan fås f.ex. i
Maskinhallen, Frederikshavn

,I
$d

J

To pund sukker (helst farin) og 1 spiseskefuld salt i 15
liter lunkent vand ca. 42" Celcius, altså lidt varmere end
hånden. Hertil sættes for 50 øre hvedebrødsgrær, altsammen
i en træba1je dækket med et par sække og stående på en sæk
lagt dobbelt og med sække på siderne, åt det kan holde sig
varmt så længe som muligt. Dette må stå i 4 til 7 dage på
et lunt sted, til det ikke syder mere. Derpå fyldes 4 li-
ter deraf på petroleumsdunken og sættes til kognlng på
primussen og i dunken sættes en prop med et hu1 igennem
passende ti1 at stikke en stump bøjet kobberrør igennem,
som figuren viser det. Dette kobberrør støder til et andet
kobberrør, der fører ned gennem spanden med det kolde vand
i og føres udaf spanden nede ved bunden. Det derved frem-
komne hul tilloddes eIl-er tilstoppes ved bevikling af rø-
ret med sejlgarn på begge sider af spandens side. Over det
sted, hvor rørene samles, sættes en stump tyk gummislangre,
men rørene må støde ti1 hi-nanden el-lers vil alkoholen 1et
komme ti1 at smage af gummi.
Sukkeropløsningen må altså være i forholdet 1 pund farin-
sukker ti1 LLz liter vand og for 5 Øre gær til- hvert pund
sukker. Man standser destillationen, når de i kanden ud-
flydende dråber ikke mere smager af alkohol. Af 4 liter
gæret sukkeropløsning plejer der at blive I liter Aoeo

brændevin.

Pastor Clausens brændevj-n har næppe været så god for he1-
bredet som han påstod under retssagren. Den er lavet på ren
sukkeroprøsning med brug af brødgær og destilleret uden
temperaturregulering og har derfor været særdeles fusel-
holdig. Opskriften er fra 1924.

i
§? §

I
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oJan Kjærgård

således
uden at

holdes en
besk ad"i ge

fug I
den

Ringmærkning af fugle opa Læsø

Ringmærkni-ngen i Danmark begyndte al lerede i
1891, da H.ChristianC.Mortensen ringmærkede
sine første fugle. Mortensen fortsatte til sin
død i 192L, hvor Holger Pedersen i Frederikssund
efterfulgte ham. I 1914'begyndte Peter Skovgaard
at anvende egne ringe og fortsatte frem til 1967
da den nye j agtlov f orbød privat r j-ngmærkning.
Ved sanrme le j lighed ophørte en privat station i
Od.ense, der havde været aktiv i ca. 5 år. Tilba-
ge i dag er Vildtbiologisk Station, der startede
i 1950 og Zoologisk Museum, der startede i 1928.
I dag ri-ngmærker ca . 150 personer i Danmark f or
Zoologisk Museum.

Frem til i dag er ca. 2.5 milioner fugle blevet
ringmærket i Danmark, og vi har i alt ca.150.000
genfund. Hertil kommer dog andre ca . I0 0 . 0 0 0
aflæsninger af genfundne knopsvaner. Det årlige
antal ringmærkede fugle nærmer sig nu 100.000.
Såle.des blev der i 1985 i alt mærket 94.584 fug-
l-e med Zoologisk Museums ringe.

Der har aldrig været nogen egentlig tradition
blandt danske ringmærkere for at anvende fælder,
hvorfor de fug1e, der blev ringmærket tidligere
reelt alle var unger. Siden j apanske spej lnet
kom til i 1956 er antallet af fangne fugle ste-
get me'get kraf tigt, samtidig med at der er ble-
vet mærket forholdsvis færre unger.

'Allerede Mortensen var hel-t klar over de mange
muligheder, der åbnede sig for ornitologien ved
j-ntroduktion af ringmærkningen af fugIe. Det er
muligt, åt føLge fuglene under deres vej forår
og ef terår. Man kan f å at vide r orTr de vender
tilbage til den rede, hvor de var sidste år el-
Ier til den egn, hvor de selv blev ruget ud. Man
får oplysninger ikke alene om trækveje, men også
om vi nterkvartererne . Hvorvi dt der er f or ske l- i
trækkets f orl-øb mellem gamle og unge r rre 1lem
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fuglene måles for nø-
j ere identifikation.
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hanner og hunner r rre 1Iem danske
bestande og så vid.ere.

og udenlandske

A1t dette er kun nogle områder, hvor anvendelse
af ringmærkning kan bringe og har bragt nyt. Op-
lysning om fuglenes alder, såvel total-t som
hvornår de begynder at yngle, er også indkommet,
takket være ringmærkningen. I dagr cå. 100 år se-
nere, har vi fået svar på mange spØrgsmåI. For
nogle arter gælder det dog, dt der er mærket for
få ti1 , åt oer er kommet tilstrækkelig med gen-
me lciinger , og f or andre arter kunne man Ønske
mange flere detaljer.

Imidlertid ved vi i dag meget om de vesteuropæi-
ske og mange andre områders fugles trækforhold.
I den tid der er gået, har ringmærkningen vist
sig at være en god og frugtbar forskningsmetode,
der har ført til mange vigtige opdagelser. Her
skal blot kort nævnes, at storkenes vinterkvar-
ter nu kendes særdeles godt Vi har fået oplys-
ninger om brushønsenes formidable træk på tværs
af hele Sibirien, oh stenp j-kkerens træk f ra Vest
Grønland til Vestafrika og meget andet. Der er
dog endnu meget at gøre. Ofte drejer det sig om
at få de finere detaljer med i billedet, hvor vi
al1erede kender de store lin j er. Stadig stigende
krav må derfor stitl-es til a1le ringmærkeres
kunnen og viden, blandt andet hvad angår køns-
og aldersbestemmelser .

Ved hjæIp af ringmærkning har man fundet frem
til gennemsnitslevetiden for mange arter, ålders
saflrmensætningen i kolonier , aldersrekorder, hvor
der skal- nævnes en 16 årig landsvale og en hav-
terne der er 27 år gammel og stadig yngler.

I de senere år er ringmærkning også kommet til
at sp i l1e en vi gt ig rol- Ie på et område , hvor man
ikke før havde forestillet sig, nemlig populati-
onsundersøgelserne. Hvis der mærkes tilstrækkelig
med fugIe, kan man påvise årlige og regionale
ændri-nger i dødelighed med videre og materialet
kan sål-edes anvendes til at påvise, hvilken ind-



t6

længde af fodrodsbenet

ringmærkning på Læsø

k 1o Iængde
f. eks. kan Skovpiber
og Engpiber kun skel-
nes fra hverandre ved
kIolængden på bagkloen

flydelse strenge vintre har: på fuglene. Opmærk-
somheden bør også henledes på den kendsgernirg,
at mange standfugles ungfugle flakker betydeligt
omkring. Blandt andet på disse områder kan ring-
mærkningsarbej det være med til at fremskaffe
grundlæggende biologiske oplysninger.

Der er som sagt nu gået knap 100 år siden Mor-
tensen begyndte ringmærkningen. Teknikken er så-
ledes ikke alene gennemprøvet gennem en lang år-
række, rnen også under de mest forskell j-gartede
klimatiske forhold, hvorfor det med stor sikker-
hed kan fastslåes, åt den er fuldstændig uskade-
lig. De mange år fugle kan leve med en ring om
benet, de mange eksempler på, at fugle er fløjet
meget langt på kor:t tid og sidst men ikke mindst
de mange erfaringer fra de mange genfangster af
mærkede fug1e, viser helt klart, at den frygt,en
fugl måske oplever ved at blive fanget u er af
f orb igåencle karakter , og at det at have en ri-ng
der er ordentligt påsat, ikke er noget handicap.
Det er dog vigtigt med en streng disciplin for
ringmærkere, således at beskadigelse af fugl-ene
undgåes og forstyrrelsen i deres normale liv
nedbringes til det absolutte minimum.

På LæsØ er ringmærkningen startet i 1984 og er
hovedsagelig foregået i Danzigmann. Der mærkes i
forårsmånederne fra cmkring 1 0 . april til 10 .
j uni, 09 i ef terårsmånederne f ra omkri.rg 10 . au-
gust til l0 . oktober, og som oet også fremgår af
tabellen er det først og fremmest småfugIe, der
ringmærkes. Det har dog vist siE, åt det især er
f orårsmånerderne , der er givtige i Danzi-gmann,
og det har derfor været forsØgt et efterår at
ringmærke i Sydvesten, men uden stØrre held. Det
er planen at prØve at ringmærke i Holtemmen om-
rådet i efteråret 1987 .

Ved ringmærkningen skal fuglene dels artsbestem-
mes, dels alders- og kønsbestemmes samt eventu-
elt måles og vejes. Disse data samt nummeret på
ringen, der bliver sat om fuglens ben, noteres
og indsendes senere tiI Zoologisk Museum, der



indberetter det hele på EDB . Zoologisk
styrer herefter eventuelle genmeldinger
besked om disse både til indsenderen og
mærkeren.

Museum,
og giver
til ring

gen f angs ter

Hortu I an

Løvs anger

Sangdrossel-

Ved ri-ngmærkning fanges der naturligvis også
fugle, d"T er ringmærket andre steder. I Dan zlg-
manns området er der fanget fugle mærket i Norge
Sverige og Tyskland. Af interessante genfangster
af fugle ringmærket i Danzlgmann skal her nævnes
nogle eksempl-er:

En Hortulan, fanget den 20. august 1984 i Dan-
zigmann, blev genfundet den 16. september 1984 i
den sydlige del- af Frankrig, 7 0 kilometer nord
for Pyrenæerne. Det var den første dansk ring-
mærkede Hortulan, der b1ev genmeldt.

En LØvsanger, mærket den 17. maj 1985 i Danztg-
mann , b l-ev genmeldt al lerede dagen ef ter f ra
Hal- land i Sverige , hvor den var blevet f anget af
en anden ringmærker. Det viser noget ofir, hvor
stor en strækning selv så forholdsvis lille fugl
som LØvsanqeren kan tilbagelægge i l_øbet af en
enkel-t nat.

En Sangdrossel, ringmærket den 28. september
1984, blev genmeldt den 15. maj 1986 fra det
nordlige Finland. Fuglen havde i-mellemtiden væ-
ret en tur i vinterkvarteret, der for Sangdros-
ler ligger i det sydvestlige Spanien.
Og endelig en Rødhals, ringmærket den 24 . april
1986, blev genmeldt den 24. oktober 1986 fra A1-
geriet, hvilket er Rødhal-sens sydligste vinter-
kvarter.
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I 984 1 985 1985 ialt

1øvs anger

Tabellen viser den sam-
lede ringrnærkning på
Læsø i årene 1984 86

Spurvehøg
Dobbeltbekkasin
Gøg
Vendehals
Sanglærke
Husskade
Musvit
B1 åmej se
Sortmej se
Halemej se
Træ1øber
Gærdesmutte
Rødha1 s
Nattergal
Sydlig nattergal
81å hal s
Husrødstjert
Rødstjert
Bynkefugl
Stenpikker
Ringdrossel
Sol sort
Sj agger
Vindrossel
Sangdrossel
Græshoppesanger
Rørsanger
Kærsanger
S ivsanger
GuIbug
Munk
Havesanger
Tornsanger
Gærdesanger
Løvsanger
Gransanger
Skovsanger
Fuglekonge
Grå fluesnapper
Broget fluesnapper
Lille fluesnapper
Jernspurv
Engpi ber
Skovpiber
Hvid Vipstjert
Rødrygget Tornskade
Skovspurv
Grøn ir i sk
Grønsi sken
Tornirisk
Grå sisken
Karmindompap
Bogfinke
Kvækerfinke
Gulspurv
Hortulan
Rørspurv

Total r.112 r. s73 I . 19t 3.909

1

0
0
2
2
1

29
0

3
't5

4
10

131

27
16
33

449
4
1

103
13
39

2
24

1

1

1

2
3
0

21
47
83

59
11
I
0

44

15
32
85
25
30

641
3
2

62
12
53

0
0
0
1

2
1

2
0
9
0
2
9

45'.|
1

0
0
0

36
0
3
0

18
1

6
42

0
4
4
1

6
36
16
'18

30
247

11
0

88
3

22
'l

29

2
'l

1

5
1

2
52
47
95
16

6
28

722

12
77

1

12
10

1

26
96

128
59
93

1 .337
18

3
2s3

28
114

4
85
10
26

2
9
2

17
2
2

19
4

134
24
14

1

85

:'

2

I
6
1

166
3
5
3

27
2

0
0
9

140
0
1

5
'l

73
2
1

1

6
1

I

18
0
5
5
0

rødha1 s

fug Iekonge

1

0
'l

0
57

1

1

2
3
0
4

't7
1

3
1

0
5

28

7
15

0
4
2
0
0
1

7
0

33
4
2
1

31

1

33
3
9
0
4
0
0
1

1

5
4

0
2
2
1

0
17

1

0
6
0

42
9
4
0

10
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Ivlarie Sørensen

Grangården

Grangården
sygdom

19

Barndomsminder f ra
og Brunhavegård

Grangården

Faktisk levede jeg min barndom 2 steder. Jeg er
fødL på Grangården , Tørkeriet og opvokset i
Brunhavegård. Vores Far, Morten Peter SØrensen,
kom som de fleste Læsødrenge ud at sej le efter
konfirmationen. Han sejlede mest fra Hamburg og
sparede penge op til- at uddanne s ig som kok . Den
logivært, som Far boede hos, opbevarede bankbø-
ger og værdigenstande for søfolkene, når de var
på havet. Sådan gjorde man almindeligvis. Logi-
værten brugte imidlertid selv pengene, så Far
opgav at begynde forfra på bar bund og blev ked
af at sej le, 9ik i land og fik trods a1t købt
Grangården af Severin Berthelsen j- 1908, 09 gif-
tede sig med Mor, Karoline Christensen i I909.
Så holdt vi tre børn efterhånden vort indtog: I
dreng og 2 piger.

L9J-4 fik j eg selv en slem lungebetændelse med
hø) feber. Morfar, Christian Jespersen, hentede
dr. Oppermann. Jeg var meget genert all-erede som
3-årig og ville ikke som 1ægen. Så han gav mig
en femøre af ægte kobber. Det hjalp og jeg gemte
den Iænge. Da den spanske syge hærgede i Europa,
gik der i vinteren L9L7 en streng influenza over
LæsØ. Vi var også syge, Far mest. En skønne dag

1
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Brunhavegård

Lillerimmen

gik han til Byrum og solgte Grangården til Ulrik
Schrøder og stod dermed uden tag over hovedet
med kone og 3 små unger en modig mand.

Skæbnen vi1le imidlertid, at Anton Strøm og hu-
stru på Brunhavegård var kørL trætte og ville
nyde deres otium. De ville gerne se deres gode
venner, Christine og Chr. Jespersens datter ef-
ter følge sig på Gården. De plej ede at hjælpe
hinanden i høst og travle tider.Mine foræIdre
købte så Brunhavegård for I6 . 0 0 0 kr . Det var
mange penge dengang. Men der var 25 tdr land
rundt om gården og fuld besætning. Det 1i1le
husmandssted på L4 tdr. land, der i dag kaldes
Brunhaven, tæt ved Sdr . K j-rke , hørte også ti 1
gården. Mi-ne forældre blev imidlertid hurtigt
kede af at slæbe førsL gødning og udsæd, siden
avl-en tilbage igen ca. I km kun rned hestekraft.
Derfor solgte de husmandsstedet i efteråret L9l7 .

Vi flyttede fra Grangården 17. april L9L7 , men
forinden skulle Far hen og hjæ1pe Strøm med at

sæden i jorden. Min bror Morten var dengang 8
og fik lov til at gå med de dage han ikke

ulle i skole. Han kunne rigtig fortæ1le, når
n kom h j em f ra Tørker iet . FIan havde set stor -
n spankul-ere ved dammen og spist dejlige skov-
gedæbler fra den store have. Æbletræet blev
rtens træ. Det måtte vi ikke røre, førend han

kom hjem fra skole og selv kunne dele ud. Der
var også en stor sortbroget tyr, som vi fik stor
respekt for. Vi piger begyndte skol-en fra Brun-
havegård. Da vi blev større og begyndte at gøre
nytte , skul le der ogs å mere ti 1 f ød,e og kIæder .
Derfor påtog Mor og Far sig pasningen af Lille-
ri-mmen.

Der var 14 tdr. land, ingen dyr. Bruget ejedes
af dommerfuldmægtig S.C. Larsen. Jorden skulle
arbejdes forår og efterår. Høsten blev mejet med
slåmaskine påsat afIægger. Vi var 4 til at binde
neg på agre, d.er var t2O f avne lange. Når kornet
var blevet LørL efter at have stået i lange hob,
blev det kørL hjem og sat i store stakke udenfor
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MØIl-en på taget af
Brunhavegård. Marie
Sørensens mor, Karoli-
ne står nedenfor.

Familie og fest

iaden Der var 4 store stakke. Den sLørste rum-
mede L7 traver med L20 neg pr. trave Negene
blev kastet ind af en lem, når der skulle tær-
skes med et stort tærskeværk, der ikke sorterede
avnerne fra møIlen på taget var trækkraft.

Den var på Brunhavegård, da vi overtog gården.
MøLl-en var ret besværlig at klar gøre. Der var 2

træsej1 i hver vinge. I stormvejr bl-ev all-e træ-
se j 1 pill-et ned, i normalt ve j r kun de underste .

Sej lene blev hængt op på 2 knager foroven på
vingen og bundet forneden For at gøre dette,
måtte man stå på den 1iIIe stige ovenfor kassen
på taget Der stod man også, når der skulle smØ-
res, når møllen knirkede . Men der var 3 stiger
at bruge for at komme op helt nede fra l-aden
En op tiI kværnloftet, eD Iængere op til plat-
formen, hvor træsej lene opbevaredes, når mø1len
var rigget helt af og en tredje op på kassen.

Derefter skulle de store dynger kastes på rense-
maskinen en flot en Far havde købt hos maskin-
f abrikken Brtiel i H1ørring Der var B solde ti I ,
så vi kunne rense både spergel og græsfrø. Efter
kastningen skulle kornet finrenses med udskift-
ning af soldene.

I'or dette arbe j de f ik mine foræIdre 260 kr. om
året, græs og hø fra en ager, rivelsen fra mar-
ken efter hØst, avner og småkorn fra rensningen.
Ha1men blev sat i stort hæs på gårdspladsen. Så
kunne Øens landmænd købe af halmen hos dommer-
fuldmægtigen, når de var i fodertrang om foråret.
Der pfej ede at være 4 læs korn kassevognen
topfuld. Far kørte det til Kirkensgård i byrum,
hvor dommerfuldmægtigen boede , og bar det op på
l-of tet.

På Brunhavegård var vi omgivet af famitie til
alle sider. De to kære bedsteforældre på Rimmens
gård - Mors barndomshjem. På Nylandsgård boede
morbror Theodor og tante Elna med 9 børn, så vi
t?. mange til fester. Navnlig i julen skulIe vi
på omgang besøge hinanden, enkelte fødselsdage
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Morten Peter SØrensen
mej er korn med s1åma-
skinen. Negene blev
bundet med håndkraft
bagefter.

og senere ungdomsgilder. Bedstemors fødselsdag
står for mig som en dejlig dag. Så var der fest
på Rimmensgård. Mor bad altid om godt vejr den
dag, så vi kunne komme op til Bedstemor. I den
blide september var det for det meste også godt
vejr. Vi blev bedt til eftermiddag med chokolade
og kaf f e rned Bedstemors f ine j ulekage, 09 deref -
ter kunne vi børn gå ud at lege på den store
bakke Nissebakken. Siden gik vi med Bedstemor
i den sØndre have, der også var urtehave, og vi
fik lov til at plyndre, hvad der var tilbage af
ærtebedet. I haven var også sommerpærer og bIå
blommer et eldorado for en flok børn.

Vi lærte at arbejde i mit hjem. En bedre arv end
en hel- million, 09 vi havde et par elskelige
f orældre , som v j- var stærkt knyttet ti I . Vi var
aldrig alene hjemme som små, åltid en af foræld-
rene hos os. Siden, da vi blev stØrre, og Mor og
Far skulle afsted til noget, vi ikke kunne være
med til som f eks. begravelser, satte vi, når vi
var alene hjemme en ære i at lave så meget ar-
bejde, som vi kunne gøre inden de kom hjem: va-
ske op, hente kØerne hjem til dammenr pumpe tru-
gene i stalden fulde af vand, tage æggene ind mm.
Når de sådan skul-le afsted, satte Far begge age-
stolene på vognen, selv om de selv kun fyldte en
for der var altid folk, der gerne ville køre med
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i stedet for at spadsere. Vi børn stod ellers
vagt, når de kom kørende hjem Der var fart
når vi Løb helt op ti I Ivlortens Bro , f or at
kunne få agende hjem.

opa
o

På,
vi

e fter skr i ft Maries bror, Morten, drog som L7 -årig til- San
Francisco til en onkel, der havde fortalt om de
mange muligheder derovre under et besøg hjemme-
Morten kom selv regelmæssigt hj em på besøg på
Læsø. Søsteren blev uddannet som organist i Kø-
benhavn, men arbejdede også en periode i Varedi-
rektoratet. I 1958 blev hun organist ved kirker-
ne i Vesterø og flyttede tilbage ti1 barndoms-
hjemmet og hjalp med driften. Efter faderens død
19 4L og mod.erens L9 43 drev lt{arie SØrensen neml ig
selv landbruget på Brunhavegård videre , førsL a-
lene, siden h j ulpet af søsteren. Mari-e Sørensen
afhændede endeligt Brunhavegård 1978.

Marie Sørensens søster pløjer på Brunhavegård.

U
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Arne Stoklund

tØmmer s kuder

VesLerø l{avn

"De Elleve Sødskende"

"Ane Kirstine " Ligeledes var dæksbåden
BRT. registreret i 1873.

"Ane Kirstine "
Den var bygget

Læsøfart Ø1er ved århundredeskiftet

I 1600-årene havde LæsØ en stor ftåde af skibe,
de s åkaldte tømmerskuder , som drev handel og
fragtfart på Norge og Sverige. Skudefarten op-
hørte næsten helt i 1700-årenes første halvdel-.
Det skyldtes dels de mange krige i 1600- og 1700
tal1et, førsL og fremmest Store Nordiske Krig,
hvor det gik hårdt ud over læsøboernes skuder,
dels tilsandingen af LæsØs naturhavne . I 177 0
hedder det: "her på Læsø er ej andre farLØj er
end nogle fiskerbåde og jo11er, de atlersLørste
på en Iæst ( ca. 2 tons ) el1er lidt over. " Der
var dog stadig enkelte læsØboere, der ej ede
større farLø3er, men på grund af de dårlige hav-
neforhold på LæsØ, måtte man have disse farLØjer
liggende i fremmede havne.

Efter at Vesterø Havn i L872 blev anlagt, finder
vi imidlertid atter handelsfarLØjer med LæsØ som
hj emsted. Det var skibe som dæksbåAe, slupper,
jagter, galeaser og skonnerter, og som det vil
fremgå af følgende, fandt de deres beskæftigelse
også udenfor den nære fart LæsØ f astl-andet.
Fremstillingen gør ikke krav på at være fuld-
stændig og have medtaget alle farLØjer.

Som et af de første stØrre læsØfartØ1er, finder
vi i I87 3 j agten "De elleve Sødskende " på L9 ,7
BRT. Den var bygget på Læsø i 1869 "på klink af
eg" af Chr. Pedersen. Ejer og fører var i 1893
skipper Peter Berthel' Petersen, som havde skip-
perborgerskab dateret København 187 4. I 1898
ej edes j agten af skipper Ole Chr . Pedersen, V€-
sterø. "De e1leve Sødskende" fØrtes foruden af
e j erne sel-v af J. J. Hansen, Læsø, med sætteskip-
per-bevis, dateret København 1892, og J. G. Chri-
stensen, Vesterø, med sætteskipper-bevis, date-
ret Læsø 1884.

opa
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Vesterø Havn blev byg-
get 187 2. Det gamle
pakhus og Carlsens Ho-
tel ses i baggrunden

"Napoleon Bonaparte"

tt Axe I tt Dæksbåden "Axel " på I0 , 5 BRT, bygget i Sverige,
indkøbtes 1891 tiI Læsø fra GilIe1eje af fisker
Lars Peter Melk j orsen og f i-sker Ferdinand Niel--
sen i fællesskab. "Axel" beskæftigedes hovedsa-

i 1860 af CarI Dahm, ombygget i Frederikshavn
187 2 af H. V. Buhl . "Ane K j-rstine " e j edes som ny-
bygget af et partrederi bestående af skibsfører
Niels Peter Friis, konsul- E. Winding og sØmand
A. T. Hansen. I 1894 blev Niels Peter Friis, som
nu anførtes som kØbmand, eneejer. Senere ejedes
den af gårde j er Poul- Winter Poul sen ( 19 10 ) , samt
endelig i 1919 af et større partrederi på el-l-eve
personer med hustØmrer Charles Nicolaj Bodholt
som bestyrende reder. Da anvendtes "Ane Kirstine "
sandsynligvis mest til fiskeri og fisketransport.

En ret stor dæksbådr"Napoleon Bonaparte" på 15r9
BRT, bygget i Sundbyøster på Amager 1857 for Pe-
ter Hansen Malm i Dragør, indkøbtes 1886 til Læ-
sØ af skipper Dithlef f Juul- Johnsen, Bangsbohave
og gårdmand N. S . Jacobsen, hver med \ part . Dith-
leff JuuI Johnsen, som havde skippernæringsbe
vis, dateret LæsØ Birk 187 8, blev i 189 I eneej er
af farLØjet, men solgte det i L892 til cementfa-
brikken Dania ved Mariager.

L_r
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Dætsbaadeu
,Alcl" or meget billiet, til
Salg. Mealer 7,Ol Netto,Iagter
20 Toug Dedvægt oE er godt
udbalet. Eenvendelse - til
Ejeren, frrl B. Lrccn, Yostert,
Læra.
annonce i Dansk Sø-
farts Tidende 14 . feb.
L907.

geligt i den nære fragtfart Under en rej se fra
Læsø til Å1borg med gods og 3 passagerer kæntre-
de "Axel- " i 189 6 under en vestlig kuling udf or
Hov. Besætningen, 2 mand, samt 2 af passagererne
blev reddet af et toldfarLØJ, mens den tredje
passager, som befandt sig under dæk, druknede .

Det lykkedes at få "Axel " på ret køl igen og i
havn. I 1899 gik "AxeI" tj-I et partrederi bestå-
ende af Lars Peter Melkjorsen, der nu anfØrtes
som købmand, skipper Berthel Severin Chri-stensen
og købmand Karl B3ørn Larsen. 1903 blev Karl
Bj ørn Larsen eneej er af fartøj et. Han forsøgte
at sæ1ge det i L907, hvilket ikke lykkedes,
skønt han averterede det til salg "meget billigt
"Axe1 " ophuggedes i 1919 . "Axel " førtes foruden
af ejerne på skift gennem årene af følgende Læsø
skippere : Anders Marti-n Larsen, Jens Thomsen
Jensen, Ammund Johan Levorsen.

Jagtgaleasen "Haabet" på 33 BRT, bygget i Frede-
rikshavn LB46 af A. E . Larsen I var hj emmehØrende
på LæsØ fra 1878 til 1903. Skibet var oprindelig
bygget som fiskekvase, men blev i L8O7 ombygget
til fragtfart og ejedes indtil 1878 af konsul og
købmand Peter J. Kal1 , I'rederikshavn, og konsul
og sklbsreder E . Windi-ng, LæsØ. Heref ter var e j -
erne købmand car I B . sØrensen og Nie l- s Andersen,
Læsø. 1882 blev Carl B. SØrensen eneejer af ski-
bet 7 som han i 1888 videresolgte til skipper
Lars Peter Jensen, VesterØ, 3/4 part og sØmand
Peter chr. christensen, vesterØ, L/4 part. Efter
nogle handler med kvarte parter imel- l-em e j erne
solgte Lars Peter Jensen i 1893 sin \ part til
sØmand AIf red Svendsen, der såt_edes e j ede "Haa-
bet" sammen med Peter Chr. Chrj_stensen, som nu
kaldte sig skib sfører ( sætteskipper næringsbevJ-s
dateret LæsØ 1888 ) . I 1903 solgtes "Haabet" til
Ålborg . FØl-gende læsøskippere var gennem årene
førere af "Haabet": Lars Starbæk Christensen,
Christi-an Pedersen, Dithlef f Juul Johnsen, Chri-
stian Jespersen Christensen af Byrum og Peter
Chr . Chri- stensen .

" Haabet tt



" Fremadtt

" Fredshaabet "

t'Gur i ne "

Sluppen "Fremad" på 19 BRT, bygget i Risør 1852,
ej edes i 1896 af et partrederi bestående af
skipper Lars Peter Melkj orsen, sØmand Berthel
Severin Christensen og sømand KarI Bjørn Larsen.
I 1903 havde BertheL Severin Christensen opkøbt
all-e parter og var enee j er af "Fremad" , som han
sel-v førte. Fartområdet var hovedsagelig Katte-
gat. I 1901 ses "Fremad" at have været i Roskil-
de med en last cement fra Ålborg , og i L902 var
den i Halmstad efter træ1ast. Under opholdet i
Halmstad skete i Øvrigt det ulykkelige, åt jung-
mand Jens Christian Jensen fra LæsØ faldt over-
bord fra skibets jo1le og druknede. På rejse fra
Falkenberg til Skagen med 2000 kbfd. træ forlis-
te "Fremad" i 1905 ved indsej lingen til Skagen
havn. Besætningen, skipper Berthel Severin Chri-
stensen og en dreng bjærgedes i ]and af en fisk-
erbåd. "Fremad" var assureret for 1400 kr. Vrag-
et solgtes senere for 250 kr.

"Fredshaabet" , galease, senere skonnert, indkøb-
tes 1899 fra Marstal til LæsØ af sØmand Svend
Peder Pedersen (husmand Søren CHristian Morten-
sen, LæsØ, anmeldt som befuldmægtiget). "Freds-
haabet" var bygget i 18II i Thorseng, ombygget i
Århus 18 5 6 og i Marstal- L87 4. Svend Peder Peder-
sen fik i L904 "FredshåOet" forlænget og omtak-
let til skonnert ved Brdr. Johansen Vennikes
skibsbyggeri i Stege. Før ombygningen var skibet
måIt til 46 BRT, som skonnert mål-tes det til 64
BRT. "Fredshaabet" gik bl.a. i fart på Østersø-
en. I 1901, under en rejse fra Stettin til KØ-
benhavn med jern, var den nær ved at forl-ise ved
Riigen. Med den svære last af j ern arbe j dede den
sig Iæk i søen og måtte sættes på grund. En
bjærgni-ngsdamper bragte imidlertid skibet fl-ot
og ind ti1 Greifswald, hvor det istandsattes. I
L9l2 solgte Søren Peder Pedersen det nu 100 år
gamle "Fredshaabet" til Omme1.

En stor jagt, "Gurine" på 43 BRT, bygget af fyr
i Norge, indkøbtes 1901 til LæsØ fra Bandholm af
skipper Anders Knudsen Andersen og sømand Edvard
Laurits Bø1esen. "Gurine" sås flere gange i fart

t
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tt Brødrenett

tt Haabet tt

på ØstersØen . Således i november 19 0 1 , da den
fragtede en.last havre fra Greifswald i Pommeren
til Åhus i Skåne . 1902 forliste "Gurine" i Øst-
ersøen. På rejse fra Stettin til KØbenhavn med
10 tons jern mødte den sydvestlig kuling, hvor-
under den arbej dede sig læk i den hårde sø og
sank sydøst for Stevns. Besætningen, skipper An-
ders Knudsen Andersen og en dreng blev reddet og
landsattes i Store-Heddinge. DeIe af vraget drev
senere 1 land på kysten mellem Skanør og Fal-
sterbo. "Gurine" var assureret for 4000 kr. i
"NØrrejyllands gensidige Forsikringsselskab" i
ÅIbor g .

Gal-easen "Brødrene" på 23 BRT, bygget på klink
af eg og fyr i Kongsviken 1880, ejedes i 1903 af
gårdejer Alfred Guldbrandt Svend.sen og skibsfø-
rer Peter Christian Christensen ( navneændring
ti1 Nørgaard ved kgl. bevilling af 5.6.1905 ) .
Sandsynligvis var "BrØdrene" erhvervet ved bytte
handeI med jagtgalesen "Haabet" som de to redere
tidligere ejede, og hvls afhændelse fandt sted
samtidig med at "BrØdrene" erhvervedes. Det var
skib sfører P. C . Hansen i Å1borg, man handlede
med i begge tilfælde, og såvel købs- som salgs-
skøde er udstedt med enslydende dato. Alfred G.
Svendsen og P. Chr. Nørgaard, som han nu hed,
ejede "Brødrene" i knap 4 år. I L907 solgte de
til købmand Karl B1ørn Larsen, som ændrede gale-
asens navn til "Erna" og lod en 12 HK HoumØller-
motor installere i 1913. Skibet blev i øvrigt på
LæsØ i mange år. I L924 solgte Karl- B1ørn Larsen
\ part til skipper Antoni-us Victor Niel- sen , og
først i L934, after KarI B1ørn Larsens død 1931
bl-ev "Erna" solgt til Å}borg.

Jagten "Haabet" på 2A BRT, bygget på Thurø lg25,
indkøbtes i j anuar 1905 til LæsØ af skibsfører
Jens peter Nlelsen i VetserØ (fører i følge kgl.
bevilling af 14.6.1905, f ami,l-ienavnet Frandsen ) .
"Haabet" fik ikke nogen lang levetid. I 1906, da
den var på re j se f ra - Ålborg med 3 5 tons kul- be-
stemt til Hostrup teglværk, forliste den und.er
en vestlig storm ved Kaas Sand i Limfjorden. Be-
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l-øs fart

se j lkraft

partre der ier

sætningen, 2 mand, bjærgedes af en båd fra land.
"Haabet", hvis værdi ansattes til 1600 kr. , var
ikke assureret.
De her beskrevne fartØjer var alle beskæftiget i
løs fragt. Det vil sige, åt de sej lede med den
f ragt , der var at f å . Mul- igvi s gik dæksbådeno'Ane Kirstine " dog en tid f ast på Sæby eller
Frederikshavn i Iighed med dæksbådene "Ane Mar-
grethe" og "Qvik", der ikke er med i beskrivel-
sen.
Fremdrivningsmidlet var for all-e farLØjerne sejl
alene. Ikke før et stykke op i 1900-årene blev
det almi-ndeligt med hjælpemotor i de mindre
fragtfarLØjer.
som det fremgår under de enkelte fart ø)er, be-
stod ejerforholdet ofte af små partrederier på
to eller tre personer, hvoraf den ene i reglen
var farLølets fører. Nogle havde frere skibe i
fart på samme tid. således Lars peter Melkjorsen
Berthel severin cristensen og Karl Bjørn Larsen,
der i slutningen af 1890-erne ejede dæksbåden
"Axel- " og sluppen "Fremad" . Da partrederiet op-
Løstes i 1903, købtes Lars peter Merkjorsen hel_t
ud, mens Berthel- severin christensen overtog
"Fremad" som eneejer, og Karl B1ørn Larsen brev
enee j er af "Axel- " . Karl B}ørn Larsen havde i Øv-
rigt allerede købt part i dæksbåden "carorina,',
som han ejede sammen med skibsbygger otto Dolmer
men i 1905 brev eneejer af. Andre partredere
gennem en årrække var peter christian christen-
sen ( navneforandring ti1 Nørgaard 1905 ) og Al-
f-red . svendsen, der ef ter sa]get af deres f ørste
skib "Haabet" i 1903 fortsatte kompagniskabet
ved anskaffersen af det mindre men nyere "BrØd-
rene tt .

Årsagen til partrederiernes opståen skal sj-kkert
søges i del-s et ønske om at fordele den økonomi-
ske rislko, der var ved at eje skib, dels i at
der fra gammel tid var tradition for at man eje-
de f ar LØ1er i fæl-lesskab. På LæsØ var det også
almindeligt i skudehandlens tid i I6-1700-tall-et
at fordele investering og den Økonomiske risiko,
der var ved at være reder på Parter.

_a
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Kirsten Larsen
Michael Teisen

barndom

åIedrivkvaser

fiskeri-et med faderen

Fiskeriet Sønderude

Karl- Larsen blev fødL 1901 på Ryttergården, By-
rum, som hans forældre havde købt på auktion.
Den var i dårlig stand og forfaldt efterhånden.
De var 7 søskende , 5 drenge 2 piger. Karl kom
ud at tjene som 7-årig hos sin onkel. Han skulle
b1 . a. se efter Bedstemoderen, der var sengefig-
gende hos onkl-en, fyre i kakkelovnene og andre
småting. Da han blev 12 år fik han en pibe af
onklen og l-ov til at ryge så meget han ,ritte af
hans tobak.

Karls far fiskede Søndenlands syd for Læsø
på det lave vand der. Først havde faderen en
jol1e, som bunden var skåret af og en flad bund
ilagt og forsynet med sænkekØI, så den kunne
sejle på det grunde vand og trække et åtedrivvod.

Dette åledrivvod fiskeri var der kun få Læsøboe-
re, der brugte , og de havde lært det af fremmede
fiskere sydfra så langt som Smålandshavet.
Disse " SØndenlandske " fiskere havde atter lært
åledrivvods fiskeriet af tyske fiskere fra Pom-
mern, hvoraf nogle endda flyttede permanent tiI
Danmark efter 1872.

Kun et mindre antal LæsØboere drev dette ålefi-
skeri på grundene syd for Øen, men op til I50
både Søndenl-ands fra hele Danmark kom til i fi-
skesæsonen. Ligeledes 1å der fiskekvaser, der
opkøbte fisken og sej lede den til København,
Sverige og andre steder, hvor den blev afsat.
Sønderude fiskede Læsøboerne e1lers kun efter
hornfisk i den korte sæson for dette fiskeri med
vod og bundgarn, og så stod der ellers bundgarn
langs kanterne til det dybere vand fra Knogen og
sydpå.

Da Karl blev konfirmeret var faderen træt af
fiske alene. Han solgte den ombyggede jo11e
købte en rigtig åledrivkvase med sænkekø1

at
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Randers og tog så Karl med på fiskeri. gåden
havde dam, lukaf forude med et par kø3er og pri-
mus. Så længe petroleumsmanglen vared.e under 1.
verdenskri-g måtte de dog bruge en j ernkabys , som
bl-ev f yret med træ. De startede mandag f ra Byrum
med godt L\ times gåtur gennem Bangsbo og vade-
tur over Fjæren til drivkvasen, der 1å ved OIe-
b j ergdyb . De bar provi- ant , f er skvand , brænds e I
og grej til en uge i en sæk på nakken. De, der
havde heste og vogn kørte grejet ud. De fiskede
Sønderude, så 1ænge om året man kunne med driv-
vod efter å1, ålekvabber og om efteråret lidt
torsk; å1ekroge, der gav en del arbejde med ag-
ning og opredning. De satte også en del rej eru-
ser på det ca. I m lave vand. Rejerne udgjorde
faktisk omtrent halvdelen af indkomsten. Fangs-
ten kom i dammen og blev afsat enten til fiske-
kvaserne, der 1å Sønderude og opkøbte af de man-
ge både i bundgarns-, hornf j-ske- og drivvodsf i-
skeriet. Nog1e af fiskekvaserne kom langvejs fra.
Nogle gange se j lede de ti I Frederikshavn el- ler
Aså og afsatte den levende fisk, der altid var
tale om dengang fra dammen. For at klare sig med
sådant et fiskeri var det nØdvendigt at have et
mindre landbrug som forældrenes med 3 4 kØer.
Det blev så i hele fiskesæsonen passet af kvin-
derne.

jernkabys ti1 brænde

En ål-edrivkvase driver
med å1evod. vod.linerne
er sat fra klyverbom-
men og fra drivbommen
agter, mens båden med
bakket fok driver lang-
somt for vinden.
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Da Karl som 23-årig havde af t j ent si-n værnepligt
veC Marinen ombord på " Islands FaIk" ved Island.
ophørte han at fiske med faderen. Karl fiskede
så rned Deth Melchiorsen, der satte rejeruser på
lavt vand og hummerte;ner på dybt vand )d,helt ned til Anholt, da der kom motor i båden,
ligesom der havde været de sidste år i f deren s
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Derefter fiskede Karl fra den nye r gode havn i Ø-
sterby med gamle Kroghs bundgarn. Bundgarnsfi-
skeriet adskil-Ier sig en del fra det mobile,
"frie" fiskeri. De "frie" fiskere opsØger fisken
i havet med deres redskaber og kan oparbejde en
viden om gode fiskepladser, som dog kan bruges
af al1e. Bundgarnsfiskeren bruger store faststå-
ende redskaber og kan ikke ops øge fisken. De
faststående redskaber udelukker and.re fra at fi-
ske samme sted. Derfor må bundgarnsstade-retten
regul-eres ved hævd eller betaling. Redskaberne
er også ofte tilpasset det enkelte stade og kræ-
ver stort arbej de hele året rundt med monteri.g,
tjæring, slagning og trækning af pæle, udsætning
h j emtagning , Lørr ing, reparation nim. Da indtæg-
ten for et helt års arbejde og materialer skal
laves i en kortvarig fiskesæson er det ikke ri-
meligt at del-e på part til udenforstående ansat-
te. it{an bliver ikke hyret for en tur, men for
sæsonen eller fast. Derfor udbetales der som re-
gel fast uge- eller månedsløn og evt. en mindre
bonus af fangsten. Hos Krogh fik KarI som 28-
årig 120 kr. om måneden og kosten og en bonus.
Så der arbejdede han nogle år i sæsonen.

a
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vi nteren

t angpe s t

hummerte j ne

hornfiskevod, mandska-
bet i rederbåd og j a-
ger er klar til at sæt-
te på tæ1le.

Om vinteren påtog Karl sig forskelligt løst ar-
bej de ved landbruget: tærske, grave LØrv , fælde
træer, save brænde mm. Karl- var nemllg blevet
gift og ville også gerne være noget hjemme. El-
lers passede kone og børn bedriften hjemme. Et
par år helligede han sig dog helt landbruget på
Lyngholt, som han havde et par år .

Det Søndenlandske fiskeri hørLe brat op omkring
1930. Å1egræsset fik en sygdom tangpest og
døde. Ålegræsset og dets rØdder drev rundt over-
alt Sønderude og lagde sig i hele bjerge ude på
Knogen og and.re banker. Så meget, åt nogen troe-
de, at det aldrig vil-le forsvinde. , Men det var
nu væk næste år. Sådant var atdrig set før og
fiskeriet var helt Ødelagt ved LæsØ ligesom an-
dre steder i landet, hvor sygdommen havde hærget.
FØrhen var der tangpletter halvve j s tiI Anho1t.
Før dæmpede ålegræsset også bøLgerne så meget,
ankerpladserne ved Fjæren var sikre. Det var og-
så slut nu. ÅIegræsset er aldrig siden kommet i-
gen i samme omfang og 1ængde fiskeriet hel-ler
ikke. Derfor måtte Karl Larsen siden fiske med
Kylsbæk og i-gen med Deth Melchiorsen med for-
skellige redskaber: sildegarn, vod, kroge, tejner,
trawl.

Men efter at have fisket en 30 år i alt, havde
nakken fået et knæk, så KarI måtte ophøre med
det tunge arbejde og gå iland, hvor han arbejde-
de på Garnspinderiet. En kortere tid var KarI og
hans kone samti-dig betyrerpar på alderdomsh j em-
metr som konen passede med hjæIp af en ung pige.
Efter at have været på Spinderiet i 8 år fort-
satte Karl- i mange år mecl at arbe j de for f olk
med at kalke, male og lignende.
Karl kunne egentlig godt tænke sig at prøve at
sej 1e og fiske lidt Sønderude, men erkender at
det nok er for sent i en alder af 86 at begynde
på det. Desuden har havet lagt meget til Sønder-
ude , således at Læsø er vokset den ve j . A1 le
grunde og Løb har ændret sig , og vil- være svære
at finde rundt i på ny.

L
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Kay Johannsen Læs ø-Litteratur 1986

BRÆNDSTRUP, TOVE: Her er landets eneste vaskeæg-
te børnecirkus. ( i:Vendsyssel Tidende 29 .6. f986 )

(ann. Interview med Ho1ger Petersen om Cirkus-
fabrikken. )

DISSING, ELSEBETH: Silke og atlask til Læsøs
kvinder. (i:Å1borg Stifttidende 27 -4.1986)

HANSEN, JENS MORTEN: Læsø ramt af frederiet.
( i: Politiken 18.9.1986 )

JUEL-NIELSEN, SØREN: En faderløs Læsødreng.
(i: Søens folk: beretninger fra århundredeskif-
tet ved Ole Højrup. Nationalmuseet 1985. bd.2,
s. t3-33. )

JØRGENSEN, LENE: Kvindemagt på læsø - myte e1J-er
realitet? (i: Kvindefællesskaber / redigeret af
Anne-Birte Ravn og Marie Rosgård. Særtryk af
Hæfter for Historie nr.1, Ålborg Universitets-
center, 1985. s.141-151, Iitteraturhenvisninger)
LYNGBY JEPSEN, HANS: Læsøs saltsyderi, sandflugt
og fiskeri. ( i: Nordjylland s. 204 - 213 ) ilI.
Gy1dendal 1986.

PEDERSEN, HANS: Storken og skrubben ( i: Søens
folk: beretninger fra århundredeskiftet ved Ole
Højrup. Nationalmuseet 1985. bd.2, s.13. )
(ann. Erindringsstof indsamlet i forbindelse med
Nationalmuseets etnologiske undersøgelser i
194Oerne. )

PEDERSEN,PETER CHR.: Fra Strandby ti1 Læsø.1985.
55 sider. 5. del i serien "strandby folk" af
P.Chr. Pedersen. International Grafik L982.
(Ann. Artikelserie fra Frederikshavns Avis
1936 - 37. )

PREDBJøRN JENSEN, VAGN3 Løv som vinden jager.
I kassetter (720 min.) i 2 mapper indtalt af Ag-
nete Bjørn. Den grimme æIling 1986. Indlæst ef-
ter udgaven: Brage, L984.
(Ann. Beretning fra øen Læsø i 1600-talfet olnr
hvordan en særpræget matriarkalsk kuftur opstod)
STOKLUND, BJARNE: Hakkemøg, fo1dtørv og træk. Om

brugen af tørvegødning i de jyske hedeegne. (i:
Norveg, folkegranskning 29. Universitetsforlaget
r986. )
(Ann. BI.a. om anvendelsen af Hakkemøg som tør-
vegødning på Læsø. )

SEKS DANSKE øER (dias). 60 dias i farve og sort/
hvid. Lysbilfedserie nr. 13. Danmarks Folkelige
Broderier, 1986. Tekst og billedhæfte ved Gudrun
Andresen. 45 sider, il1. Litteraturliste s.45.
(Ann. beskrivelse af beklædningsgenstande fra
Læsø, Anholt, Sejerø, Fanø, Mandø og Rømø. )
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Læsø Ivluseum

Læsø Museum blev oprettet 22. juni 1938. Museet
er et statsanerkendt, kulturhistorisk lokalmuse-
um. Museets formåI er at indsamle, bevare og
formidle genstande og oplysninger om Læsøs kul-
tur- og naturhistori-e.

LÆ,5Ø MUSEUM

Administration og Lokalhistorisk arkiv:
Østerby cl . Sko1e, 9960 Østerby, tlf . 08-498045.

ånningstider I987 HJEMSTAVNSGÅRDEN

Irlluseumsvej, 9940 Byrum, tIf . 08-49 15 29.
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Havnegade 5, 9950 Vesterø, tIf 08-49 94 97.
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styrelsen for
LæsØ Museum

Ingolf Boisen, UIIa Jensen, Ernst Jensen, KaY
Johannsen , JØrgen Keller, Guri I'løIl-er Kristensen
Kirsten Larsen, Lisbeth Pedersen, Bent Rulle,
Erik Møller Sørensen.
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Museumsforeningen for LæsØ

Foreningen blev stiftet 11. november L982. Fore'
ningens formål er at udbreCe forståe1se og in-
teresse for de natur- og k,.iiturhrstoriske værdi-
er på LæsØ. Forenlngen r:irker scm støttekreds
for Læsø Museum, og foreninEens bestyrelse el
medl-emmer af Museets Styrelse . Pr:-vat personer l

firmaer og institutioner kan cp.aEes l- forening-
en som medlem. Årligt kcn'-rngent: 30 kr. Med-
lemsskabet giver gratls adgang trl- museet, gra-
tis årsskrift, sarnt adgang r:-- foreningens ØvrL-
ge arrangementer.

formand Museumsforeningen for Læsø
c/o formand Kay Johannsen
Kromarksve j 7

99 40 Byrum
rlf. 08-49 13 37

kas serer'
henvendelse vedrØrende
medlems skab

Kasserer Lisbeth Pedersen
Doktorvej en 1 8
99 40 Byrum
rlf. 08-49 L4 04

be styre I se Ingolf Boisen
Ernst Jensen
Kay Johannsen ( formand )

Guri MøLIer Kristensen
Kirsten Larsen ( næstformand )

Erik Møl ler SØrensen ( sekretær )



I

LæsØkortet på forsiden er et udsnit af et sØkort
f ra begyndel-sen af 170 0-ta11et . Det viser f oru-
den de 3 kirker på Læsø en del navne som kendes
fra i dag.

I SBN
I SSN

87-88683-06-0
0902-3690
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