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Om Annie Brydegaard Danielsen

Annie blev født i 1951 på Brydegaard i Nakke, som den ældste af Daniel og Else Danielsens 3

piger.  

Hun flyttede fra slægtsgården i 1969, og gården blev solgt i 1978. Men selvom hun flyttede først til

Vig og senere til Holbæk, følger hun den dag i dag med i, hvad der sker i Nakke - Rørvig sogn og

omegn.  

Annie har det som en svamp: Hun suger alt til sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i

mennesker. Deres vilkår, deres liv og historier.  

Det kombineret med hendes historiske interesse og uddannelse som lærer og museumsassistent,

gør det interessant og spændende at læse om hendes barndoms hjemegn.  



Forord

I klart vejr kan man fra Odsherred og Nordsjællands nordlige kyster se en lille ensomt beliggende

ø ude i Kattegat. Om natten fejer fyrtårnets lyskegle horisonten rundt i løbet af beroligende

sekunder, efterfulgt af sekunder i mørke. Det er Hesselø, en af Danmarks mest isolerede øer, der i

mange år hørte under Rørvig Kommune.

I bogen kommer jeg ind på Hesseløs historie fra stenalderen, middelalderens kongers

fæstebønder, hummerfiskere, sæljægere og frem til ejere og indbyggere de sidste godt og vel 130

år på fyret, brevsamlingsstedet, skolen, gården og i fritidshuse på Hesselø. Øen er omkring 1,5 km

lang og 800 m bred - et grønt og frodigt paradis midt i Kattegat.

Hvert kapitel kan læses som en lille historie for sig. Jo mere man læser og ser på kort og billeder,

vil man få et indblik i, at postbåden og fyr- og vagervæsnets skibe var en vigtig livsnerve til

omverdenen for øens slidsomme landmænd, hummerfiskere, fyrpassere, kvinder, lærere og børn.

Skarpsynet og storsindede voksne og opfindsomme børn, hvor hverdagens rutiner blev afbrudt af

skibsforlis, ulykker på land, krige, varemangel og glæden ved socialt samvær til jul, nytår,

hummergilde, midsommerbål, besøg af håndværkere, feriegæster, kunstnere og videnskabsfolk.

Udviklingen inden for Fyr-og Vagervæsenet har været stor. I de første år fungerede Hesselø Fyr

som et åbent kulblus i læ af et lanternehus med spejle. Da fyrtårnet forhøjedes, blev det udstyret

med en roterende bulls-eye-linse til petroleumsgas, senere fik det elektricitet med strøm fra en

generator, og nu leverer solceller strøm til fyret.

Siden den oprindelige 1. udgave og 2. udgave udkom, har lokalhistorisk interesserede kvinder og

mænd sendt mig mange oplysninger, personlige oplevelser og foto, som er tilføjet denne 3.

udgave af e-bogen om Hesselø.

Annie Brydegaard Danielsen

April 2023



Seriens 21 bøger kan købes på kd.ebog.dk

Om gårdenes udflytning,

bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en

andelsvaskemaskine gjorde livet lettere.  

Bog 1 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet - 

Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus,

sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand, postbud, vagabonder - og om

Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen.   

Bog 2 - Erindringer fra Nakke Midtby - 

Om den løbske vindmølle, høker, hjulmand, lappekone,

skomager, vejmand, landmænd, proprietærdrøm, gadekæret, bylauget, café & spisehuset

Bog 3 - Erindringer fra Nakke By Øst - 

Rørvig Sogneskole og Nykøbing Skole - Om undervisning, leg i

frikvarterer, børnefødselsdage, udflugter, teater, sang og musik skaber sammenhold  

Bog 4 - Skoleerindringer fra 

Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød Bog 5 - Erindringer om arbejdslivet på landet - 

Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig

Kommune 

Bog 6 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej

og Slettehøjvej - 

Om fiskere,

bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns

Sygeplejeforening med klinik i Lindegården  

Bog 7 - Erindringer fra Rishøjvej, Isøre Central og Schou Tex Nykøbing - 

Om bønder og

husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og krig, pipstenen,

sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS 

Bog 8 - Erindringer fra Nakke Østvej, Graudebjergvej og Nakkehage - 

Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på

Billesborg - og udflugter til livet på Hesselø 

Bog 9 - Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By

- 

Livet omkring

Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken, Alderdomshjemmet -og om

klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing 

Bog 10 - Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov - 

- Om mennesker, der altid har ændret landskabet

og skabt landskabet.  

Bog 11- Erindringer fra Hovvig og Ringholm 

Om sandflugt, natur,

landbrug, handel og mennesker i et samfund i forvandling.  

erindringer fra rytterskolen i Eskildstrup og sogneskolen i Ulstrup 

Bog 12 - Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg - 

Bog 13 - Ulstrup Skole - 



- Ingeborg og Jakobs husmandssted Bog 14 - Østerlyng 

- omkring Rørvig, Nakke og Nykøbing Bog 15 - Feriekolonierne 

fra hedens landbrugsland til fritidsland Bog 16 - Askehaven og Østerlyng - 

- Erindringer om udviklingen fra agervang til bydel

omkring Rørvigvej  

Bog 17 - Udbygningen af Nykøbing Sjælland 

- - Erindringer om kvinder og mænd og deres

arbejdsliv gennem to århundreder 

Bog 18   Rørvigvej ved Østerlyng og Skærby 

En del af danmarkshistoriens foreningsliv Bog 19 - Høvepladsen & Lejrskolen Høve Strand - 

Man følger lærere og elever på

skolerne i Nakke i Rørvig Sogn gennem år med krig, pest og fred fra 1735 til 1955

Bog 20 - Nakke Skole fra Kongeskole til Kommuneskole - 

Fortællingen om en ø med slidsomme landmænd, hummerfiskere, fyrpassere,

kvinder, lærere og opfindsomme børn

Bog 21 - Hesselø - 



Kort

** Originalkort 1 over Hesselø ude i Kattegat Holbæk Amt i Odsherred, Højby Sogn opmålt 1795.



** Hesselø matrikelkort opmålt 1795 med påtegnelse 1860-1873, at matr.nr. 2 er blevet frastykket

matr.nr. 1 Hesseløen. Øens højeste punkt er 20 meter over havet.

** Hesselø Rørvig Sogn, Odsherred, Holbæk Amt matrikelkort original kort 1873-1909. På matr.nr.

2 ses fyrets tre bygninger. På matr.nr. 1 ses gårdens tre bygninger.

** Hesselø Rørvig Sogn, Odsherred, Holbæk Amt. Matrikelkort 1909 omtegnet og trykt 15.-12.

1969.



** Hesselø matrikelkort originalkort 1969 Rørvig Sogn er overstreget og Torup Sogn påtegnet,

ligeledes er Holbæk Amt overstreget og Fredensborg tilføjet i 1976.

** Hesselø markeret med rød pil på Geodætisk Instituts kort fra 1970.



** Thorkil Langes kort i hæftet nr. 2 ’Min var fyrmester’.

Hesseløs tidlige historie

Hesselø består for størstedelen af istidens efterladte moræne, der i perioder har været under

nedbrydning ud imod det åbne hav. De fremherskende nordvestlige vinde har ført materialet til

læsiden af øen, hvor den mod sydøst afsluttes i en såkaldt retodde, en odde der er bygget op af

materialer fra to sider. Neden for havskrænten på sydkysten er dannet en smal bræmme af marint

forland. Øens vestlige side er domineret af et strandoverdrev, der er opbygget af gamle

strandvolde. Den centrale del af øen er kuperet med bakker og dale, og her ligger flere småmoser

og søer.

Danmark var beboet fra ca. 3000 f.Kr. Tilstedeværelsen af de første mennesker på Hesselø

afsløres bl.a. gennem fund af pilespidser. Dette stenalderfolk tilhørte den grubekeramiske kultur fra

ca. 3000 til ca. 2450 f.Kr., og de ernærede sig hovedsagelig ved jagt og fiskeri, herunder sæljagt.



** Et gammelt kort over Hesselø fra omkring 1880. Beliggenheden af den store fangstboplads fra

yngre stenalder er angivet med et sort X. (kilde Efter Skaarup 1973)

Fangstbopladsen ligger overfor en 12 m høj skrænt ved Hesseløs østside, den har været kendt

siden begyndelsen af 1860’erne, hvor glarmester A. P. Boeg i Nykøbing Sjælland indsendte en

række oldsager fra Hesselø til Nationalmuseet.

Boeg kunne allerede dengang bestemme bopladslagets udstrækning langs skrænten til ca. 25 m

og dets tykkelse til ¼ m. Han beskrev i sin indberetning aflejringerne som bestående af ben,

flintfliser og askelignende støv uden bløddyrsskaller.

I sidste halvdel af 1860’erne foretog løjtnant i marinen W. Mariboe en række udbytterige

udgravninger på øen og undersøgte ved den lejlighed også en del af den store boplads.

Talrige fund af redskaber af flint, skår fra lerkar og dyreknogler tilbage fra stenalderen viser, at

mennesker langt tilbage i tiden har holdt til på den lille og isolerede ø.



** Kærnøkse med speciel ægbehandling fundet på Hesselø, og tegningen bragt i Jørgen

Skaarups artikel Hesseløs Stenalderbosættelser i 1973.

Det er også nemt at forklare deres tilstedeværelse, fordi ca. 99 % af de fundne dyreknogler

stammer fra gråsælen. Køkkenmøddinger med utallige sælknogler, og fra samme tid stammer

antagelig også 5-6 m lange fordybninger i strandvolden mod øst. På vestspidsen af Hesselø er

begravelsesplads med bautasten. Her er også fundet skeletter fra en senere tid under stenene.

** Fotograf Gunnar Rasmussens motiv med bautastenene på Nordvestrevet i 1932.



Om bronzealderens mennesker på Hesselø er der kun et enkelt vidnesbyrd, en celt fra yngre

bronzealder. Den blev i 1862 indsendt til Nationalmusset sammen med flinteredskaber, knogler og

keramik, og glarmester A. P. Boeg meddelte, at den var fundet nær en tørvemose.

Navnet celt stammer fra den ældste arkæologiske forskning, der er afledt af det latinske ord celtis,

der betyder stenhuggermejsel. Celte dukker frem i fundmateriale i ældre bronzealder, og de

kendes gennem hele yngre bronze. De tidligste former er normalt de største og sjældent

ornamenteret, hvilket også forklarer den store udbredelse og de blev fremstillet i stor mængde.

** Kirsten Mallings tegning af Hesselø-celten i stud.mag. Mogens Schou Jørgensens artikel En

Yngre bronzealdercelt fra Hesselø i 1973.

På Hesselø-celten er den lille støbte hæftnings halvring på siden brækket af, men på tegningen

ses to hæftningsskår lidt over midten på højre side. Skæftet til bronzeøksen fandt man ikke.

Det har ikke været muligt at lokalisere stedet på Hesselø, hvor celten er fundet. Boegs meddelelse

om findestedet ”nær en tørvemose” har ikke kunnet hjælpe på sporet heraf, idet der ikke foreligger

oplysninger om, at der i det hele taget er gravet tørv på øen. Hvis celten er fundet kort før

indsendelsen, mente bestyrer Svend Jensen på Hesselø, at det sandsynligste er, at findestedet er

mosen på den sydlige del af øen.

Kongernes Ø

Mærkelig har skæbnen i det hele taget været for den ensomme ø. Omkring 1230 træder øen ind på

den historiske arena under navnet Esel i Valdemar Sejrs jordebog. Senere blev øen kaldt Hesselø

på grund af dens hasselskov.



I middelalderen var øen krongods. Da Frederik d. 1. kom til magten, fik øens indbyggere pålæg om

i 1528 at sende halvdelen af de fangede sæler til Københavns Slot, i hvis mange lamper

sæltrannet skulle bruges.

På Hesselø har været et stutteri for halvvilde heste under kong Christian d.3 i 1550. Kongen

gjorde kontrakt med embedsmand Peder Godske, at de skulle dele føllene ligeligt. Også Frederik

d.2. og Christian d.4. havde stutteri på Hesselø (1588-1648). For eksempel skulle statholder Gert

Rantzow, årligt levere Christian d. 4. en smuk unghest i forpagtningsafgift for øen.

Der har næppe den gang boet andre på øen end dem, der skulle fange sæler og tilse hestene og

ved midsommer fange føllene ved at jage dem ud i stranden til besætningen på et af kongens

skibe.

I 1628 bevilgede Christian d. 4. øen til rigsadmiral Claus Daa. Efter Claus Daa kommer et utal af

skiftende ejere.

Under Englandskrigene 1807‑14 besatte englænderne i en periode Hesselø. I krigsårerne lå en

engelsk fregat posteret vest for øen. De engelske soldater afbrændte hasselskoven. Englænderne

opkastede diger og anlagde nogle kanonbatterier og omdannede øen til et effektivt fort. De

engelske soldater på fregatten købte smør, ost og måske undertiden en kalv eller stud, eller de

borttog det med magt.

I Dragsholm Birk realregister 2. sæt under Rørvig Sogn Hesseløen matr.nr.1 kan man konstatere,

at øen er i arvefæste. 1. skøde af 21. august 1816, lagt 6. september 1816, fra staten til J. Lind.

Da englandskrigen sluttede, huserede en af de mest farverige skikkelser, tidligere kaperkaptajn

Robert på Hesselø. J. Lind solgte sit skøde Rørvig Sogn Hesselø matr.nr. 1 til kaptajn Robert, der

opførte en stor bygning af granit med omtrent 94 cm tykke mure på den sydlige del af Hesselø.

Hvis han havde brugt kalk, kunne huset have trodset tidens tand i flere århundreder, men han

anvendte ler, som efter al sandsynlighed blev udgravet af den lerbakke, hvor den ene

køkkenmødding har ligget, og Robert har vel denne ødelæggelse på sin samvittighed.



W. Mariboe har i artiklen ’Et par dage på Hesseløen” i månedsskriftet ’Fra alle Lande 1866’

beskrevet granitbygningen, og må vurderes til at være nok så eventyrlig: ”Huset består af syv eller

otte værelser; han havde indrettet sig ”på storskibs”, som man siger til søs, og navnlig bygget en

sal på fire fag af omtrent 120 alens kvadratindhold. I den ene endemur er en niche til en kakkelovn,

og foran denne og lidt til siden finder man en for en sal ualmindelig prydelse, nemlig

nedgangslemmen til en kælder. Åbner man lemmen, kommer man ned i et temmelig stort rum, som

solide mure skiller fra yderverdenen. Det får sit lys fra den besynderligste opadgående, smalle og

lange sprække i den tykke mur, så kælderen omtrent er som en stor, firkantet sparebøsse med et

hul til at stikke noget ned ad.”

Om den kælder gik mange rygter. Et af dem lød, at kaperkaptajnen brugte den til at spærre sin

kone inde i, når han drog på langfart, så hun ikke blev fristet af andre mandfolk. Mere sandsynligt

er det nok, at kælderen har været brugt til at gemme den store formue i, som Robert havde tjent på

havene.

Men sikkert er det ifølge alle overleveringerne, at den barske kaperkaptajn havde en kvinde fra

Schweiz til at styre sit gårdmejeri, hvor tjenestefolkene øjensynlig var gode til at kærne smør og

lave ægte schweizeroste. Med den schweiziske kvinde fik han et barn. Senere myrdede han både

mor og et barn, som blev begravet på Hesselø. Achton Friis skriver i Det Danske Land, at da han

var der i 1866, var graven tilsået med Rug, så han kunne ikke komme til at grave efter ligene.

Hvis vi forholder os til det kildesikrer i Dragsholm Birk realregister 2 sæt under Rørvig Sogn

Hesseløen er 2. skøde 1. februar 1830 en købekontrakt fra Robert til Jens Hansen.

I 1832 oplyste J. H. Larsen i en beskrivelse af Holbæk Amt, som Hesselø var en del af, at der

boede 17 mennesker. Gården var med et grundmuret stuehus på 15 fag, med en god have, og

med en besætning på 4 heste, 6 køer og 200 får.



** Anskuelsestavle med smed, røgter og fåreklipper. (Kilde Skolehistorisk Museum)

Det 3. skøde fra Roberts bo er delt op i a, b og c og flere bønder er inde over hvert skøde

I det 4. skøde lagt 19. juli 1844 fra Niels Morten Hansen, Niels Jensen, Peder Hansen Knap, Lars

Christiansen, Ole Pedersen til Det Kongelige General Toldkammer.



Marie Thomsen har fået fortalt, at hendes far, møller Niels Pedersen i Rørvig, solgte sin nedtagen

lermølle, der blev sejlet over med et af de skibe, mølleren havde part i. og genopbygget på

Hesselø. Første etage på lermøllen var opklinet i ler og havde en diameter på 3-4½ m. De øvrige

etager var opbygget i træ, med en drejelig møllehat øverst og vinger med en diameter på 11 m.

Bønderne fra Sjælland, der købt Hesselø drev avl ved hjælp af en forvalter, som boede derovre.

Samtidig boede her en anden mand, en slave, som regeringen havde sendt dertil for at formilde

hans straf. Slaven boede ensom i én af de længer, som Robert havde opført, havde sin egen

husholdning, bestilte kun hvad han ville og gik frit omkring. I 1848 fik han sin frihed og drog bort fra

øen efter at have levet der i 20 år.

Staten ejede Hesselø frem til 1871, hvor øen blev solgt til gårdejer P. Jeppesen i Ellinge på

Halsnæs for 6.740 rigsdaler. I 1872 forsøgte Jeppesen at få lagt øen under Torup Sogn med den

begrundelse, at han selv samt hans folk på øen benyttede kirken i Torup og gik til alters der.

Ansøgningen blev dog afvist, dels fordi Hesselø lå mere end 8 km fra præstegården, dels fordi der

i forvejen var nok at tage fat på, hvis sognets præst skulle varetag sin gerning på en

samvittighedsfuld måde.

Bådstederne, hummerfiskeri og sæljagt

** Græsfælleden med fordybninger i grønsværren på Hesseløs nordside omkring 1934. I skrænten

var kildevæld, så her kunne hentes ferskvand. (kilde Odsherred Lokalarkiv)

I forbindelse med fotograf Ole Refstrup besøgte Hesselø i 1970 fandt han cirka 40 fordybninger.

Fordybninger i jorden var på den flade nordvest slette og et lignede antal fandtes ved en bakke ud

mod vandet på sydøst enden af øen. En af fordybningerne er noget længere og mere afrundet end

de andre.



Magister Jørgen Skaarup på Langelands Museum, der har arbejdet med stenalderbosættelserne

på Hesselø, har beskrevet de sammensunkne hytter med forsænket gulv og ålegræs på taget i sin

artikel ’Hesselø-Sølager - Jagtstationen der süskandinavischen Trichterbecherkultur’. Jørgen

Skaarup vurderer, at hytterne antagelig har været brugt af sæljægere eller fiskere fra Sjælland

under kortere ophold på stedet.

** Bådstederne på sydøstenden af Hesselø fotograferet af Ole Refstrup og gengivet i årbogen ’Fra

Holbæk Amt 1973’.

Der hersker næppe tvivl om, at fiskeri efter specielt hummer, har været kendt på Hesselø tilbage til

1750’erne. Det blåsorte krebsdyr, Homarus gammarus, har et blåsort panser. De hummere, der

blev handlet, havde en kropslængde fra 35 cm og op til 65 cm med en vægt på op til 6 kg; men

fund af gigantiske klosakse tyder på, at enkelte kan blive endnu større.

Hummeren lever på algebevoksede stengrund og rev med dybder på 8-30 m, hvor den graver sig

en hule under stenene. Mærkninger har vist, at den er meget stationær, om end den om vinteren

vandrer ud på dybere vand. Under de natlige jagter bevæger den sig med forbavsende adræthed.

Den slanke klosaks bruges til at gribe småfisk og alskens hvirvelløse dyr eller hale dem frem af

deres skjul, og den tunge klosaks med de kraftige tænder, er velegnet til knusning af

muslingeskaller.



Kønsmodenheden indtræder ved en alder af 7-8 år og en kropslængde på godt 20 cm. Ved

parringen afsætter hannen med sine rendeformede første par halefødder sæden i en geleagtig

masse i sædgemmer på hunnens bug. Først under æglægningen et helt år senere sker

befrugtningen, når æggene passerer hen over sædgemmer. Æggene er først sorte, senere rødgule

og de bæres et år. Den nyklækkede larve er smukt grønblå og knap 1 cm lang. Den lever frit i

vandet i algevegetationen i et par uger, hvorpå den søger til bunds. De yngre hummere skifter skal

hvert år, og i de første dage er den særlig sårbar.

Det kendte også de gamle Gillelejefiskere til, og de vidste, når de kom til Hesselø i april, søgte

sorthummerne tæt ind til kysten, hvor de åd sig fede. Så var det tid for fiskeri med hummertejner.

Hummerne var forholdsvis nemme at narre og som følge deraf let at fange. Men de gik kun efter de

store hummere, de små blev sluppet fri, så de nåede at sætte nye generationer af sorthummere i

havet. De sorte hummere smager herligt, og er meget eftertragtet, og prisen må også i de forrige

århundreder have været rimelig god.

** Hummertejne. (kilde Odsherred Lokalarkiv)

Man kan nok bedst sammenligne fiskeriet på Hesselø med fiskerriet på Læsø, hvor der på Læsø i

begyndelsen af 1900-tallet og op til ca. 1950 var 8-10 hytter, som fiskerne brugte som base for især

fiskeri af sorthummer med tejner.



Hytterne var bygget af materialer, der var drevet i land, og de indeholdt som regel en eller to køjer,

bord, stol og en kedel til at koge kaffe i. Fiskerne tilbragte en stor del af forår og sommer, med at

fiske fra deres joller, der lå på stranden. Om dagen røgtede de garn og tejner, og en gang om

ugen gik de til Vesterø for at sælge deres fangst. Aftenerne tilbragte de i hytterne, hvor de ordnede

deres krogbakker eller hummertejner, mens de drak kaffe og snakkede om livet og hvad der skete

rundt i verdenen.

** I 2015 var der kun to hytter tilbage på Læsø. Den ene havde Skov- og Naturstyrelsen

brugsretten til, og den anden rådede Læsø Museum over. (kilde ABD)

Hver hummerfisker på Hesselø kunne have fra 10 til 30 tejner, som blev røgtet hver anden dag.

Fiskerne kunne ikke gå nogen steder hen for at sælge deres fangst. De har sandsynligvis haft

hummerne gående i hyttefade og haft en aftale med en skipper på en kvase.

En fiskekvase, eller handelskvaser som de også kaldes, var sejlskibe, typisk en en-mastet jagt,

hvor lastrummet var omdannet til en fiskedam, der havde forbindelse til havet. Herved kunne fisk

og hummere transporteres levende over lange afstande. Så snart kvasen ankrede op ved

Hesselø, har fiskerne slæbt deres hyttefade ud til kvasen, hvor skipperen har taget indholdet om

bord, for at videresælge de mange hummere.



** En lille mand på jagt ved kysten. (kilde fra Dansk Jagttidende)

I Dansk Jagttidende 1896 skriver O. Redtz-Thott i juni 1896 Fra Hesseløen: ”Skrivebordet er en

kampesten. Den er halvanden alen høj, og dog har en tjørn bredt sit tætte, grønne løvværk så fast

og lunt om den gamle kammerart, at man ikke kan se, hvor den ender. Tjørnen hæver sig til en

højde af ni - ti alen og er sammenvokset med blomstrende, vilde roser, men over dens top har en

efeu bredt sig som en stor grøn kalot. Mens kaprifolier danner en mægtig busk på den ene side.

Naturens lunefulde hånd har bygget denne løvhytte, hvorfra jeg ser ud over havet, hvor søer, idet

de brydes mod Sydvestrevet, højne sig i skumsøjler og ender i en tåge højt over det blålige,

hvidryggede hav. En stiv nordvestkuling har nødt mig til at forholde mig i ro. Thi revet, hvor sælen

ellers soler sin blanke krop, er i øjeblikket et skumhav, idet det vrede element sender sine

brusende bølger mod strandens granit.

Mens stormen raser fra luvart af øen, sidder jeg på læsiden af den høje ø, og de uigennemsigtige

gamle tjørne, der er så tætte og så vel klippede af vinden, at man roligt kan lægge sig på dem, når

man har tykt tøj på. Disse tjørne er rester af gammel skov, som i oldtiden har dækket denne

interessante ø, der sagtens den gang har været landfast eller meget stor. Hvor utroligt det end

lyder, har jeg nemlig selv set dele af et elsdyrgevir, som øens forpagter har fundet på bunden af en

fire alen dyb tørvegrav.



Når jeg en tidlig morgen er gået ned til kysten, som består af en mægtig stenforstrand med

udløbende stenodder, sandrevler eksisterer ikke, har jeg ofte tænkt på Robinson Crusoe. Thi

ensomheden, der kun afbrydes af mågernes, vibers og terners skrig, og det monotomt rullende

hav, indvirker på en underlig isolerende måde på ens stemning.”

Men O. Redtz-Thott fortaber sig med alle sanser åbne i naturen og glemmer, at han ville fortælle

lidt om sælerne. ”Først anden dagen efter, at jeg var kommet til øen, fandt vi hvalpe. Det forekom

mig, at der ikke var så mange sæler som i fjor, måske højst en fyrretyve stykker, og disse syntes

mere frygtsomme end forrige år, det var rigtig nok en måned senere. På sælhunde, der lå på selve

revet, har jeg kunnet afgive et skud, da sælerne ellers gik i vandet, før jeg ladede. Der var altså

ikke andet at gøre end skyde, når de svømmede forbi revet.

Når sælen af nysgerrighed vil stå stille i vandet og kigge efter en, er det let nok at skyde den en

kugle i halsen, men det er sjældent. I reglen svømmer de rask forbi med pandeskallen og øjnene

over vandet. I stille vejr kan det dog nok gå an, og må jeg bemærke, at det meste er på læsiden af

revet. Hunden undersøger, om der er mennesker, idet den som de fleste dyr stoler mest på sin

lugtesans.

Flere skud havde jeg afgivet, men for det meste gik kuglen over hunden. Man er tilbøjelig til at

anslå afstanden for højt og kornet derfor lige på sælens hoved. Men er riflen nu, som sædvanligt,

indskudt på at sætte kuglen 2 a 2 tommer over det punkt, hvorpå man sigter, vil kuglen gå for højt.

Jeg havde lagt en sandpose på en sten, og riflen, som blev lagt på denne, havde et sikret leje. En

gang hørte jeg kuglen hvine, og hunden forsvandt uden at slå baglufferne i vandet, hvilket er et

godt tegn. Lidt efter kom hovedet af sælen op, men for langt ude til skud. Den strakte hovedet

lodret i vejret og for bort fra revet. Formodentlig havde kuglen tangeret hovedskallen, thi jeg så den

længe fortsætte med den samme manøvre.

Endelig var jeg så heldig at give en temmelig stor sæl en kugle i hjernen. På vandet viste sig

straks en temmelig stor blodplet, og da jeg gjorde tegn til mine ledsagere, satte de straks ud efter

den. Sælen flød, da de kom hen til den. Kuglen, en 8 mm sprængkugle uden kobberrør, havde

efter at være gået ind i hovedskallen, bogstavelig sprængt hele hjernen ud, så kun huden var hel.

Vi fandt 3 hvalpe, og tog en levende med. Den var så tam, at den traskede hen til mig, da jeg kom i

land.”

O. Redtz-Thott fortsætter den næste dag jagten, hvor han får ramt på en hun og dens unge. Han får

først på sin 3. dag om aftenen på Hesselø mulighed for at afsøge Nordvestrevet. Udbytte blev ikke

mindre end 12 sælunger: ”Udbytter var tolv hvalpe til en værdi af 50 a 60 kr. Fyrets personale og

forpagteren på øen skiftes til at jage sælerne, således at hver har en uge ad gangen. Den fjerde

dag tog jeg ud for at søge lykken. Søerne var for høje, og kuglerne slog snart foran snart bag

sælenerne. Man skulle tro, at en kugle let ville gå igennem en bølge. Men det er ikke tilfældet. Den

kan ramme lige for hovedet af hunden for derefter lige som en sten man slår smut med, at vise sig

på den anden side.

Den følgende dag måtte jeg opgive jagten, thi flere fartøjer, som fiskede hummer og benyttede

mellemtiden til at undersøge revet, var opankrede nogle hundrede favne fra dette for at kunne

være først ved hånden ved daggry. Det er nemlig mest om natten, at hvalpene lægges på revet,

fordi sælen ikke tør gå på land, så længe den kan mærke mennesker.



Disse rev burde være underlagt fyret. Så ledes at dette eller en enkelt mand havde eneret til

jagten, thi som forholdene nu er, fås kun et mindre antal sæler og hvalpe, fordi den ene konkurrent

forstyrrer jagten for den anden. Sælen er et klogt og sky dyr, søger til andre ynglesteder. Men i

fiskeriets interesse er det, at antallet af disse rovdyr holdes nede.”

Der er altid flere sider af en sag. O. Redtz-Thott har kæmpet for sin jagt, og hummerfiskerne

selvfølgelig for deres jagt. Når hummerfiskerne vendte tilbage til deres hjem i fiskerbyerne langs

Nordsjællands kyster, har de også solgt deres sælskind, for at supplere deres indtægt ved fiskeriet.

** Hummertejne på en kutter fra Odden Havn i 1940’erne. Der er ingen oplysninger om personen

på billedet, der er taget af en fotograf fra firmaet Odden Foto. (kilde Odsherred Lokalarkiv)




