
 
I Marius Sørensens erindringer fortæller han om ”Ane Cathrine”.( Jeg har tilladt mig at indsætte illustrationer og 
noter). 
 
"Ane Cathrine" ligger i dag på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 
 

 
 
Evert, sandsynligvis Ane Cathrine, losser hø ved Nordby Havn. Maleri af N.M. Gerald 1901. Billede fra ”Eversejlads i 
det danske Vadehav” 
. 
"Ane Cathrine" hed fars evert, og til den er minderne fra Varde å og mange andre steder knyttet. 
Da far var ked af farten med DFDS og gerne ville være hjemme, var det nærliggende at slå sig på kystfarten. Det 
havde farfar gjort før ham, og havde også haft en evert. Der var på den tid 6-7 everter og galeaser, der besørgede 
skibsfarten, det vil sige gods og varetransporterne, mellem Fanø og fastlandet. 
 
Far købte everten "Ane Cathrine" af Jens Therkelsen i 1905 og havde den indtil 1914. Papirerne på everten findes i 
slægtsarkivet. Den var bygget på Søren Abrahamsens skibsværft i 1874. I de år far havde den, blev den knyttet til 
familien og blev rammen om mange af vore gode barndomsminder. 



 

 
 
Everten var naturligvis et sejlskib uden motor. Udstyret og rigget som andre af Nordbys everter på den tid. Den havde 
en mast og førte storsejl, topsejl, fok og klyver og var derfor udstyret med klyverbom eller bovspryd, som vi sagde 



dengang. Lastrummet var i skibets midte og forefter. Lastrummet dækkedes med luger, der hvilede på en bjælke, der 
gik over laståbningen fra for til agter, således at lugernes ene ende hvilede på bjælken og den anden på lugekarmen. 
Der var et sæt luger til styrbord og et sæt til bagbord. Når lugerne var lagt over lasten, havde de en let skråning fra 
bjælken og ud mod lugekarmen. Når der blev sejlet med klyne (tørv), blev lugerne stillet på højkant langs 
lugekarmen, så kunne klynelasten stuves helt op under 
storsejlsbommen. Mellem lugekarmen og lønningen var der så en ret smal passage, hvor der lige kunne gå en mand. 
 
Agten for stormasten stod der et håndspil, der med en oprigget bom brugtes ved losningen. Lossebommen havde sin 
plads under storsejlsbommen. Var der kul eller lignende i lasten, blev der hængt en tønde under bommen, således at 
man ved et taljetræk på spillet trak tønden op fra lasten til en vogn, der stad på kajen. Der var så en mand eller to. i 
lasten, en mand ved spillet og en mand på vognen (kusken eller en arbejder). 
 
Hver gang en tønde var gået op, blev der slået en kridtstreg på en af lugekarmene, på den måde holdt man "Talje". 
 
Mursten blev losset ved håndkraft. Så havde man sejldugsluffer på håndfladerne. Een langede et bundt sten - vel ca. 
4-5 stykker - op på lugekarmen, en anden op på kajen og en tredje op på vagnen. Det var ofte kvindearbejde. 
 
Agten for lasten var kahytten og forude kabelrummet. På dækket helt forude stod ankerspillet med kættingen. Når 
ankeret skulle lettes, brugtes håndspagerne. I sidegangene på dækket lå et par store stager forsynet med en "klo" i 
foden og med en "knap" (en stor fløjknop) modsat. Når der skulle stages, blev kloen sat i bunden forude, og så lagde 
man knappen mod skulde-ren og gik så agterefter, medens man med hele sin vægt lagde tryk på stagen. 
 
Der hørte også et par store lægterårer til udstyret på dækket. 
 
Mellem lugekarmen agter og halvdækket var der lidt dæksplads. Her var "jernbøjlen" anbragt, hvori storsejlsskødet 
med taljer fungerede, og her stod man under styringen. Der var pullerter i begge sider på lønningen. 
Halvdækket - hævet vel en 1/2 alen over dækket - var loft over kahytten. Her var kahytslugen og skylightet (belysning 
til kahytten). I et hjørne helt agterude stod vandtønden. Jeg ser endnu for mig den grønmalede kahyt.  
 
Vi kom ned ad en lejder under kahytskappen. Til højre stod ovnen, der både var komfur og i vintertiden varmeovn. 
Der var et lille bord til primussen. Agterude var køjen med de små ruder. I den ene side skibsdrengens køje, i den 
modsatte side skabe med skydelåger til proviant, service o. l.. Den brunmalede kistebænk var anbragt langs de tre' 
sider (skottene), altså under agterkøjen, sidekøjen og skabene. Bordet stod i midten så kiste bænken var 
siddepladser. Der var et skylight over kahytten, så der var altid lyst dernede. Skylightet kunne lettes, så der også 
kunne komme frisk luft ned. 
 
Rorpinden gik fra rorstammen og hen over halvdækket. 
 
Skibet havde "sværd" på begge sider. Sværdene var nødvendige for skibets styring. Skibet var jo fladbundet og 
kunne derfor ikke holde kursen ved bidevindsejlads (sidevind). Når der sejledes bidevind, blev sværdet i læsiden 
sænket ved hjælp af et taljetræk. Når kursen blev lagt om, blev sværdet hevet op, og det modsatte sværd, der nu var 
i læ, sænket. Sværdene var store kraftige træplader, smalle foroven, hvor de var gjort fast til skibssiden, og brede 
nedefter. De sænkedes så ned under skibets bund, og de virkede som en slags sænkekøl, der gav mere sikkerhed 
over styringen eller gjorde styringen mere "støt". 
 
Fra gammel tid var det almindeligt, at drengene ved Odden (Nordby) kom med "i farten" som lægterdrenge. 
Everterne sejlede kystfart mellem Fanø og fastlandet, Varde, Ribe og længere sydpå. 
 
Fra 12-13 års alderen og til efter konfirmationen var drengene med i everterne. Det var.en nødvendighed og billig 
medhjælp for skipperne. I flere tilfælde kom drengene med deres far i farten, men hvor familieforhold ikke forelå, blev 
de hyret, hvor det var muligt. 
 
I skolearkivet har jeg fundet et antal ansøgninger om drenges fritagelse fra skolen fra april til november for "at gå på 
farten", som det er udtrykt i ansøgningerne. Og i de gamle kommuneprotokoller findes der skrevet om flere tilfælde, 
hvor fritagelsen ikke blev givet eller ikke var ansøgt, og således blev der idømt mulkter for skoleforsømmelser. 



Sådanne forhold ophørte tilsyneladende omkring 1880-90. Efter den tid var lægterdrengene over 
konfirmationsalderen, bortset fra sejladser i sommerferierne. 
 
I de år far havde "Ane Cathrine", var der hvert år hyret en skibsdreng, som regel en dreng fra Esbjerg eller fra 
fastlandet, hvis der da ikke var ledige drenge på Fanø. Evertfarten blev for mange drenge en sømandsskole, der gav 
gode muligheder for senere hyre med de store Fanøskibe. 
 
Af "vore" skibsdrenge husker jeg enkelte. De kom jo og spiste middag sammen med familien, når skibet lå i havn her. 
De øvrige måltider sørgede de selv for om bord. Når skibet var ude i fart, var drengen jo kok og blev da oplært til det. 
Karl Pedersen, søn af Peder a' Dyssens, senere kaptajn i Vandbygningsvæsenet, var en af fars drenge. Han 
havde først været med onkel Jens på kutteren "Elvina Brøndum", men fandt, at skipper var lovlig skrap, og kom så i 
stedet for med "Ane Cathrine". Men han har siden fortalt, at "da kom jeg fra asken til ilden". 
 
Af drengene husker jeg især Peder. Han var søn af barbermester Bjerrum i Esbjerg. Peder var en god ven af os to 
drenge. 
 
Så var der en skibsdreng, far havde lidt vanskeligheder med. Knægten havde erhvervet sig en lille pistol i en på. den 
tid almindelig model, hvormed han sårede sig selv i hånden. Pistolen blev "beslaglagt" og lå i mange år herhjemme. 
Vi vigtede os med den, dog uden patroner, når vi legede røvere og soldater. 
 

 
Ane Cathrine sejlede betydelige laster til Ribe og ses her ved bygning af Ribe Kammersluse omkring 1910. Billede 
fra ”Eversejlads i det danske Vadehav” 
 
 



Et fotografi af "Ane Cathrine", taget under losning ved Ribe Kammersluse under slusens opbygning, viser skibets 
udseende og rigning. Ved skibssiden ligger båden. Den kaldtes vist følgebåden, og dens anvendelse var både 
forbindelse mellem skib og land, når skibet lå for anker i strømmen, eller der andetsteds skulle etableres en 
forbindelse, og så var den vel også redningsbåd i påkommende tilfælde. 
 
I vort drengesprog blev den kaldt "føllebo". I den lærte vi at vrikke og at ro, lægge til skibet eller kajen o.m.a. 
 
Den var ret tung, og var man kommet ud med den, og det blev "evstrøm" (ebbestrøm), så kom man let i knibe med at 
få den manøvreret til skibet især fra "æ Damperbro til Sønderbro". 
 
Fra mastetoppen vajede en vindpose, der altid viste vindretningen. Dette var jo afgørende for sejladsen. 
 
Og hvad sejlede "Ane Cathrine" og de .andre Fanø lægtere så med? Ja, de besørgede jo så at sige hele 
varetransporten mellem Fanø og fastlandet. Færgeriets godstransport var i forhold hertil ret minimal. 
Anløbspladserne var i første række Esbjerg, men også Varde, Ribe, Maade Teglværk, Ho, Skallingen og enkelte 
andre pladser blev anløbet. En sommer var far med "Ane Cathrine" på Ringkøbing Fjord. 
 
Fra Varde var det især om sommeren klynelaster, fra Maade Teglværk hentedes mursten og fra Ribe - før i tiden - 
forskellige købmandsvarer o.m.a. Da Kammerslusen blev opført, var det forbi med lægtersejladsen på åen, men "Ane 
Cathrine" sejlede meget materiale til bygningen af slusen. I Ho tror jeg, de hentede faskiner, der blev sejlet ud til 
Skallingen og brugt til høfder der. I Darum enge og i Manø Hølade "Manne Hjølle" ved Ribe Holme hentede 
fannikerne hø. Hjerting og Roborghus blev også anløbet. 
 
Fragterne var stykgods, kul til gasværk og købmænd, koks, grus, mursten, tørv1 eller klyne, tømmer, træ til 
skibsværftet, hø, korn, halm o.s.v 
 
I min tid kan jeg ikke huske transport af kreaturer, men det var jo med i billedet, før færgeriet blev mere lastbærende. 
 
Af de everter jeg husker, var der Niels Madsens (Niels a Bækkes), Jens Kr. Gundesens, Las Madsens, "Rebekka", 
Jørgen Becks "Sven", P. Chr. Olsens og Anders Jensens. Når de alle var i havn, fyldte de jo godt op ved kajen, 
Sønderbro eller ude i strømmen. 
 
 
 
Farten på Varde var vist' udelukkende tørvetransporter til Fanø og foregik i juli og august. 
 
Det var en fast regel, at mindst en gang i sommerferien var hele familien med på Vardeturen og til stor glæde og 
fornøjelse for alle parter. - Far og skibsdrengen var så fri for at tænke på madlavning og rengøring i kahytten, når mor 
stod for det. De fik vel også en bedre kost, når mor var i kabyssen, og de fik den til faste tider, hvad der ellers ikke 
altid var muligt. 
 
Vi to drenge var glade for oplevelsen, sejlturen, besøget i Varde, livet om bord o.s.v. Mor var også glad for at være 
med og gøre det godt for alle vi andre og for at være sammen med far og os i Varde. 
 
Der var mange forberedelser, når vi skulle af sted. Skibet skulle jo være i orden - det var det nu altid, - men lidt ekstra 
rengøring, når mor skulle med, var jo ikke unødvendigt. 
 
Provianteringen var mors opgave. Jeg husker, der blev pakket en stor klædekurv med madvarer, tøj til mor og vi 
drenge, landgangstøj, når vi skulle op i byen og meget andet. Noget af de sidste vi skulle klare var at gå ud i marken, 
hvor vi havde et stykke kartoffeljord, og der opgrave en stor spand nye kartofler, - det var altid de røde, tidligt modne, 
- jeg kan se dem for mig endnu. Kartoflerne skulle jo være så frisk opgravede som muligt. 
 
 
 
 



 
 
Da afsejlingen beroede på vinden, så var det altid usikkert, når vi kom af 
sted. Vind og vandtid var to faktorer, som var absolut afgørende for 
starten. Motor var. utænkelig i en evert den gang. Når så endelig vinden 
sprang om i det rigtige hjørne - sydvest -, så blev der gjort klar til start, når 
vandtiden var inde. Nu måtte kartoflerne hentes.  

 
Afrejsen skete som oftest ved første "evstrøm (ebbetid) om 

morgenen, og det kunne jo være tidligt kl. 3-4 eller lidt senere. Jeg 
husker disse spændende morgenudpurringer før solen var oppe. Vi 
kom i tøjet og drog afsted med klædekurven, kartoflerne og alt andet, 
der skulle med. Huset blev overladt til Marenmost. Hun måtte passe 
høns og grisen, medens vi var på farten. 

 
Ved havnen lå "Ane Cathrine" sejlklar. Når vi var om bord, blev 

ankeret hevet op, sejlene sat, og så stod 
vi ud af Loen. Far og skibsdrengen var på dækket, og vi fik besked på at 
tage fat ved en tovende, når storsejlet skulle sættes. Far stod til rors. Mor 
var i kahytten og stuvede vort gods til side. 

 
Far og mor havde kahytten. Forude var der et lille "kabelrum", hvor 

der var lagt en knippe halm, der fik vi to drenge vort køjetøj ned. 
Skibsdrengen måtte sove i lasten. Jeg husker ikke, om han undertiden 
var sammen med os i kabelrummet. 

 
Var det tidlig morgen, fik vi ordre til at gå til køjs, når vi var under sejl. 

Vi gjorde det vist nødigt, men vi var om bord, og der blev skipperens 
ordrer aldrig diskuteret, kun adlydt. Kabelrummet var et mørkt hul, men 
kappen blev lagt på kant, så der kom lidt lys og luft ned til os. J eg 
fornemmer endnu lyden af vandets løb langs skibssiden, bølgernes 
skvulp og skibets lette duven, når et vindstød tog i sejlene. 

 
Når dagen ret var inde, og vi havde fået en slummer, blev vi purret 

ud til morgenkaffe i kahytten. Jeg husker den dejlige duft af primus og 
kaffe. Krusene, vi drak af, var store og tykke. På vores var der billeder, 
på 
mit var der et, med en sort dreng. Når vejret var frisk og vinden gunstig, 
havde skibet jo altid en hældning til læ, men vi syntes livet var et 
eventyr, når vi sad i kahytten og fik morgenkaffe. 
 
Ane Cathrine i Nordby havn omkring 1932. Billede fra ”Eversejlads i det 

danske Vadehav” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Varde å ved Ho Bugt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Farten gik over mod Ho Bugt til mundingen af Varde å. Det var altid en stor oplevelse at "sejle op ad åen". 

Varde å ved sommertid, kreaturerne stod i engene, heste og føl og et rigt fugleliv, ja der var nok at se på. Dette at 
sejle lige midt i-landet med al den frodighed til begge sider og sivene undertiden så nær, at vi kunne plukke dem. 

 
Når vi var kommet ind i åen, var det altid middag. Forud havde vi skrubbet de nye, røde kartofler og i øvrigt gjort 

os nyttige, hvor der var brug for os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Varde å 
 
Bønderne, der boede nær åen, kendte "Ane Cathrine", og far og mor var velbekendte med flere af dem. Det 

hændte, at vi lagde til ved åbredden, firede sejlene ned og gik op til en gård, hvor vi fik kaffe. Desværre har jeg 
glemt navnene på de folk ved Janderup og Myrthue, som far og mor kendte. Undertiden handlede far med dem 
og fik en lille gris med hjem, ja engang endog en kalv. Ved den lejlighed var vi ikke med, Mor heller ikke, så 
havde vi sikkert ikke fået kalv til huse. 

 
Men hvor var det spændende og fornøjeligt. Under tiden havde vi vor gamle nabo Niels Hansen med. Han 

var gammel skipper fra Janderup og boede, hvor tidligere fru Fack boede. Når Niels Hansen var med, stoppede 
vi altid ved Janderup Kro. Han kendte folk der og gik så i land med den lille båd. Niels Hansen kunne fortælle 
historier. Det var dog ikke alle hans historier, vi måtte høre, så de har nok været lidt "brogede" af og til. Han 
sluttede altid med sætningen: "Ja, det wor ret en Spel - det". 



 
Indsejlingen til Varde havn ad åen kunne forme sig på forskellige måder: Var vinden god; var det muligt, 

at klare sejladsen med sejl alene, det meste af vejen. Det krævede agtpågivenhed og god forstand på sejlføring, 
da åen jo bugtede sig i mange slyngninger. Både ror og sejl skulle passes. Jeg husker, at der under sejladsen 
på åen altid lå en lang klo (stage) tværs over agterskibet. Den blev brugt, når det kneb at få skuden vendt i åens 
bugtninger. Var vinden ugunstig eller det var vindstille, så var der kun den udvej at slæbe skibet op. Det foregik 
altid på den måde, at far stod ved roret og havde tillige en klo ved siden for at kunne holde skibet ude fra 
åbredden. Skibsdrengen stod forude også med en klo og stagede. Vi drenge og undertiden også skibsdrengen 
blev sat i land med et slæbetov. Tovet endte i et sejldugsbælte, der kunne lægges over skulderen. Så var det 
med at trække løs, det bedste vi kunne. Til at begynde med var det altid morsomt, og vi syntes, der var en vis 
spænding ved at komme ind på engene for at slæbe. Men der var grøfter, der skar gennem engene og løb ud i 
åen, visse steder endda mange grøfter. Når vi kom til en grøft, var der kun en udvej, hoppe over. Mine ben var 
de korteste, og derfor nåede jeg ikke altid helt over. Grøfterne kunne jeg ikke forlige mig med, især ikke de 
brede, og dybe. Ved enkelte lejligheder måtte jeg hentes af "føllebåden", når grøfterne var mig for store. 

 
Forholdene kunne også være så vanskelige med modvind og stærk strøm i åen, at vi måtte have en motorbåd 

til at slæbe as op. Far gjorde det nødigt, det kostede jo penge. Også motorbådene havde deres vanskeligheder. 
Der var meget "grøde" i åen, og det satte sig fast i skruen, så motoren ikke kunne arbejde. 

 
Nærmere op mod byen, hvor åen blev smallere, lå der ofte både ved åbredden, og det var vanskeligt under 

opsejling at holde skibet klar af dem, især når bådene lå udsvunget i åen. J eg mindes endnu nogle sammenstød 
far havde med fortørnede bådejere, hvis både havde fået en ublid berøring med "Ane Cathrine", så kom fars 
stemmeføring gerne op i et kraftigt plan. 

 
Men som regel var det nu mest idyl, når vi nærmede os Varde havn. Længe i forvejen havde vi kunnet se 

kirken og efterhånden også selve byen, når den dukkede op af engdragene. Vi lagde altid til lige foran broen. 
Der var god kajplads. Og så begyndte der et nyt afsnit af udfarten. 

 
Vi skulle laste klyne (tørv). Hvordan leverandørerne blev orienteret om vor ankomst, eller om der var en 
hoved-entreprenør for foretagendet, ved jeg ikke. Men allerede dagen efter vor ankomst, begyndte bønderne 
at køre op foran skibet, læsset med gode, sorte klyne. Nedlastningen foregik på lempeligste måde for at beva-
re tørvene i hel tilstand. Nede i lasten gik far og skibsdrengen og skovlede ind under forskibet, så længe der 
var plads. Til sidst fyldtes lasten helt op til dækket. 

 
Så blev lastlugerne sat på højkant hele vejen rundt lasten, og der blev stuvet tørv lige op til storsejlsbom-

men. Når der var tillastet, kunne man ikke se fra agter til forskibet eller omvendt. På begge sider af lasten var 
der en smal gang mellem last og lønning, hvor man kunne bevæge sig. 

 
Men det tog jo flere dage inden skibet var lastet. Hver dag kom bønderne med de læssede vogne, og lod 

tørvene forsvinde ned i lasten eller dækslasten. - Flere af bønderne kendte far fra tidligere år. De kom gerne 
ned og fik en kaffetår i kahytten. Undertiden havde lidt godt med hjemmefra til forøgelse af vor proviant. 
Tydeligt erindrer jeg en mand, der havde en mægtig stor kurv pærer med, og dem kastede han en for en ned i 
kahytten gennem kappen. Det var en sær fornøjelse, og pærerne havde ikke særligt godt af den tur. Men mor 
tog det med humør og tak, og vi fik pærer. Ja, hvor kan sådan en lille begivenhed stå klart i erindringen så 
længe efter. 

 
Vi drenge fik tiden til at gå med at gå på opdagelse i havneområdet, se på de mange lystbåde, motorbåde, 

på lystfiskerne langs bredden og på trafikken over broen. Og vi fulgte nøje, hvad der foregik omkring "Ane 
Cathrine". 

 



Vi ville gerne gå i byen for mor. Vi handlede hos købmand Svarrer, han var broder til kaptajn Carl Svarrer i 
Nordby. Så var der bageren, der ville vi gerne hen, for der faldt der som regel lidt af til os. Alene det, at vi 
ligesom hørte til i byen i disse dage, var noget af en oplevelse for os. Varde var jo trods alt af en nogen anden 
størrelse end Nordby. Det helt store var dog aftenerne, når dagens arbejde var endt, den sidste vogn aflæsset, 
der var spulet og gjort rent på dækket, og aftensmaden fortæret. Så trak hele familien i landgangstøjet, og så 
fulgtes vi op til byen. Når vejret var godt, gik vi ud i Arnbjerg Anlægget. Her var der musik, og altid noget nyt at 
se på. Det helt store var en oplevelse, vi havde i Arnbjerghallen, hvor der var optræden af forskellig art. Det 
eneste jeg husker, var fremvisningen af en lille abe, klædt på i soldatertøj og med et lille gevær, hvormed den 
affyrede flere skud. Mange andre kunster lavede den. Jeg havde aldrig været i cirkus eller lignende, så det var 
en oplevelse, der satte sig fast i sindet. Og når vi siden talte om Varde, stod den lille abe altid levende for mig. 

 
Når klokken nærmede sig halv ti, gik turen tilbage til kahytten. Far købte gerne et par kager eller lignende 

ved bageren, så der vankede et lille traktement, inden vi kom til køjs i kabelrummet. 
 
Når skibet var tillastet, stod hjemrejsen foran os. Der blev gjort klar skib, spulet og vasket efter tørvestøvet. 

Så vidt jeg husker, havde vi altid motorbåd det' første stykke ned ad åen. Den tungtlastede evert var sikkert 
vanskelig at klare med sejl eller stage i det smalle åløb. 

 
På kajen stod bekendte og tilskuere og tog afsked med gode ønsker og gode råd, og så blev der kastet los.  
 
Nu gik det med strømmen ned ad åen. - Far stod på halvdækket agterude over kahytten, han var ikke særlig 
høj, og jeg ved ikke, om han kunne se hen over dækslasten af tørv. 

 
Skibsdrengen var forude til udkig og klar med en klo i tilfælde af fare for grundstødning. Ned mod Janderup og 

Tarphage blev åen bredere, og hvis vinden passede, blev sejlet sat, ellers måtte motorbåden trække os helt ud af 
åen. Vi skulle være ved Ho Bugt ved højvande, og så begyndte sejladsen hjemover for alvor. Oftest blev det aften og 
mørkt, inden vi kom helt ud, og var vinden imod, så måtte der krydses. Mor stod ofte til rors, når drengen skulle hvile 
eller spise. Når skibet skulle gå over stag, blev der råbt: "læ" - og mor svarede igen med: "læ" og lagde roret over. 
Dækslasten skilte jo agterskib og forskib, så man ikke så hinanden. Storsejlet gik over og blev halet tot efter vinden. 
Råbene i mørket, tovenes sliren i taljerne, skibets bevægelser og ordrer om kurs efter fyrene, alt dette satte sig fast i 
erindringen, så jeg ser og hører det hele for mig endnu. Trampen af træsko hen over vore hoveder, bølgeskvulp o. 
s.v. 

Nåede vi så over til Lo mundingen, var det blevet ebbe og vindstille nat. Så begyndte sliddet for alvor. Mor til rors, 
far og skibsdrengen på hver side med deres klo og så stagede de skibet ind i havnen. 
 

 



 
Efter maleri af sadelmager Joh. Møller, Nordby 
 
 

Jeg husker en sommerferie, hvor der skulle sejles en last til Ho. Jeg husker ikke, hvad lasten indeholdt, men det 
var ikke svært gods, måske var det foderstoffer. Det var jo før den tid, da lastbiler kørte gods fra dør til dør fra 
leverandør til forbruger. Skibstransporten var endnu den mest anvendte og billigste på de småkystladepladser. 

 
Vi gik afgik først på formiddagen, da strømmen var udgående. Vejret var godt og vinden frisk. 
 
Ved middagstid var vi kommet ind i Ho Bugt og måtte krydse op til ladepladsen, hvor der var en anløbsbro med 

plads til en evert. I bugten overhalede vi en evert, der var på vej til samme plads som vi. Det var gamle Søren Toft 
fra Ho (Johannes Almosetofts far). Det var nu stigende vand, så det var med at komme først til anløb til broen, ellers 
måtte der ventes en vandtid over. 

 
Det var helt spændende kapsejlads, men da gamle Søren indså, at han ikke nåede først til pladsen, lod han 

skibsdrengen fire sejlene og ankrede. Fartøjerne var da tæt på hinanden, og Søren råbte over til far: "J a, nu ankrer 



vi Christian, du kan godt komme først ind, for vi ligger en dag over alligevel". 
 
Middagsmaden, mor havde givet os med, bestod af rissuppe med kartofler og gulerødder, og den stod klar på 

komfuret i kahytten og ventede på os. Så far lod sejlene gå ned og ankrede op for at spise middagsmad. Vandet 
var jo stigende. Da skibet var i ro, gik vi i kahytten og lod kahytslugen stå åben. Ovre ved Søren var der ikke en 
mand på dækket. Da vi var begyndt at spise, hørtes en lyd, som når et sejl trækkes til top. Far sprang op ad 
trappen og råbte omgående: Hurtig op og sæt sejl, - den gamle har lettet". Og ganske rigtigt. Da Søren så, at vi 
ankrede og gik i kahytten for at skaffe, øjnede han en chance for at komme først til kaj, men den gik ikke. "Ane 
Cathrine" var hurtigt under sejl, maden var glemt og i løbet af en times tid, var vi fortøjet ved broen, hvor der holdt 
et par bøndervogne for at modtage fragten. De kom dog til at vente, indtil vor afbrudte skafning var blevet 
genoptaget og afsluttet. Ude i sejlløb et agten for broen var Søren gået til ankers. 

 
Tidligt den følgende morgen gik turen igen til Fanø. Det var en rigtig sommerdag. Da vi var ude fra bugtens lave 

vandstand, fik jeg betroet rorpinden. Kursen efter "Koven" inde på Grønningen gennem Mølledybet. Der var lige 
vind til en svag krængning og skum for boven. 

 
Far og Peter lavede skibsarbejde. Jeg var betroet styringen, og når jeg mindes turen, fornemmer jeg en følelse af 

rorets tryk ind i min side og spændingens glæde ved at holde kursen. 
 
Undertiden var jeg med efter sten ved Maade Teglværk. Det var et ret stift job. Fra teglværket gik der en lang 
træbro ud i vandet, der kunne everterne så lægge til. Fra teglværket var der lagt skinnespor ud til broenden. Der 
var et ret godt fald fra teglværkets tørrelader og ud til skibet. 
 
Så kom tipvognene susende, og indladningen begyndte. Fra vognen til broen, fra broen til skibslønningen, fra 

lønningen til lasten, og i lasten skulle stenene så stables forsvarligt. Der kom mange hænder i arbejde. Vi havde 
sejldugsluffer på for at beskytte de indvendige håndflader. Det gav en øm ryg. 

 
En sådan tur klarede vi på et halvt døgn, hvis vinden da ikke var kontrær. 

 
 

Fra gammel tid ejede flere Fanøboere engarealer ved Ribe Holme, Manø Hølade, ved Tjæreborg, Darum Enge, i 
Ho og Oksby. Hvor der var tale om engarealer ordnede man sig på den måd€, at landbrugerne de pågældende 
steder slog enghøet, stakkede det m.v. for fannikerne, vel mod at de så i øvrigt kunne græsse engene. Når høet var 
stakket, blev der sendt bud til 'Fanø, og så skuile høet sejles hj€m med everterne. Det foregik som regel sidst i juli 
eller først i august. 

 
Jeg erindrer et par af de høsejladser, hvor jeg var med og vil prøve efter erindringen at fæste billedet for eftertiden. 
 
F. eks. en tur for An a Claes Jessens (fru skibsfører Anna Svar'er, enke efter Anders Svarrer). De boede, hvor 

isenkræmmer Jens Sørensen har haft ejendom på Lindevej. Anders Svarrer var ungdomsven med far og forliste, 
medens far sejlede i Sydhavet. 
  
An havde lidt landbrug til ejendommen og havde altså enge ved Ribe Holme. 
  
An a Claes J essens skulle selv med og også hendes søn Karl. Mor var også med og vi to drenge. 

 
Derudover havde vi en hel lille flok store drenge med bl.a. Oluf Sørensen (fætter), Peder Duysen og Hans Jepsen. 
 
Så vidt jeg husker, afsejlede vi ved middagstid. Det blæste friskt. Det har nok været sydvest, for vandet stod ret 



højt, hvilket var en fordel, da skibet så kunne gå højt op på engen nær høet. Mor og An holdt til i kahytten. Alle vi 
drenge holdt til i lasten, der jo var tom og fejet til høet. En havde en harmonika med, og snart gik det lystigt til i lasten. 
Lugerne var ikke "skalkede", så der var frisk luft. 

 
Da vi kom ud af Lomunden og havde lagt kursen syd efter, krængede skibet ret godt og muntrede sig kraftigt i 

søen. Jeg husker, vi dansede rundt i lasten efter harmonikaens toner, indtil jeg følte mig svimmel og "skidt tilpas". 
 
Så måtte jeg over i kahytten og kom ind i en køje. Til selskab fik jeg "Bakken". Det var en ret stor messing skål 

(måske en dyb spytbakke), og den fik vi gerne stukket ind i køjen, når søsygen meldte sig. Foreløbig var turen uden 
videre interesse for mig. 

 
Hver havde sin egen proviant med, og jeg husker drengene havde en stor kiks dåse hver og heri brød, margarine, 

lidt pålæg og måske en flaske øl. Skibet gav kaffe til maden. 
 
Drengene spiste i lasten. 

 
 Ud på aftenen, da det var ved at være mørkt, nåede vi Ribe Holme. Jeg kan huske, at far kontaktede nogle folk 
inde på land. Der blev råbt både fra skib og land for at få "Ane Cathrine" placeret vel i nærheden af høet. 
 
 
Indladningen foregik tidligt næste morgen. Alle drenge har nok givet en hånd med. 
 
Lasten blev stoppet, og så gik det atter mod Fanø. 
 
Hjemturen står ikke klart for mig, men er vel forløbet uden særlige tildragelser. Vi lagde til sønden for Sønderbro op i 
stranden. Så kom vognene, og udladningen begyndte. Det var en omstændelig høbjergning, men der var jo ikke så 
meget jord og eng til småbrugene ved Fanøhusene, så derfor måtte vinterens høforbrug stives af med høet udefra. 

 
Jeg husker også, at vi hentede hø til Per Ænde (murermester P. Ende, far til murermester A. Egetoft). De havde 

enge ved Darum, altså en kortere rejse, men den strakte sig dog over to dage. Da havde vi murer Ende's kone Drea 
med og vistnok en datter Anna samt et par andre yngre familiemedlemmer. 
 
 
Noter: 
 
1. Tørv er egentlig sammenpressede planterester, der ikke kunne formulde i mosen, fordi der ikke var ilt nok. Og fordi 
planteresterne ikke er formuldede, kan de brænde. De bedste tørv er skæretørv. De kommer fra det øverste lag af 
mosen, hvor tørvene er næsten tørre. De skal bare skæres fri, og ligge et par sommeruger på tørrepladsen. Men 
tørven vokser kun til med en millimeters penge om året, så skæretørven slipper hurtigt op, når der er brug for den, 
som der var under første og anden verdenskrig. Når der ikke er mere skæretørv, kan man begynde at lave æltetørv i 
stedet for. Her graver man dybt ned i mosen, og henter det rene mudder op. 
 

Tørvemudderet formes og tørres, og så det kan brændes. Man kan sige, at tørv er 
meget ungt kul. Og fordi det er så ungt, er det stadigvæk forholdsvis saftigt. Hvis 
tørv er ungt kul, er brunkul...knapt så saftigt. Brunkul er egentlig bare tørv, der er 
blevet gammelt. For det meste er brunkullene også dannet i moser. Det er bare 60 
millioner år siden. Men det er helt klart planterester. Nogen steder kan man endda 
se stammer, blade og rødder i kullene. 


