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                     Forord

Den 26. februar 2009 var det 100 år siden, at Bisserup Fiskeriforening så dagens lys.
I den anledning mødtes de nuværende medlemmer af foreningen til en lille sammenkomst, 
og her var det, at ideen opstod: ville det mon være muligt at lave et festskrift eller blot et 
lille hefte om foreningens historie og om fiskeriet før og nu?

Fiskeriet har i de 100 år været et omdrejningspunkt for livet i Bisserup ikke mindst neden 
for Skolebakken og dertil en væsentlig faktor for byens udvikling.
Byen har summet af fiskerliv, og der har været en duft af fisk, tjære og diesel på havnen. 
Bisserup har faktisk i perioder været et stort sted for fiskeri – især efter ål og rejer.

En lang og spændende historie er der at fortælle – om fiskerne, deres liv, deres tid, deres 
familier, huse, både, arbejdsgange, arbejdsvilkår og meget mere. En historie, som vi synes 
er vigtig at få fortalt for alle, der sætter pris på Bisserup, og som eftertiden ikke må gå glip 
af. 

Men det meste af den forgangne historie lå i papkasser som gulnede papirer, notater, refer-
ater, fotografier uden tekst på etc.. Ingen af foreningens få medlemmer havde tid eller over-
skud til at gå i gang med det detektivarbejde det er at grave oplysninger og fakta frem.

Det var derfor en gave, at gruppen bag fotobogen ”Bisserup – byen der fotograferede sig selv” 
sagde ja til udfordringen. Gruppen har interviewet og fotograferet alle Bisserup-fiskerne, 
som velvilligt har stillet op og bidraget med deres erfaringer, historier og fotografier fra 
”gamle dage”.

Der er blevet en hel bog ud af gruppens arbejde – en spændende bog. Det skal de have en 
stor tak for.

Fiskeriet og en vigtig del af Bisserups historie er kommet på tryk. Ikke alt er kommet med, 
men hvis bogen giver inspiration til at få fortalt flere hændelser og historier fra historien, 
vil det kun være en yderligere gevinst.



”Måske i morgen…” hedder bogen, og det er et af fiskernes mundheld. Ruserne 
eller garnene var måske ikke fyldte, som man havde håbet på, da man tog på 
fjorden eller havet... men måske ser det bedre ud i morgen... vinden er rigtig, van-
det er tykt, og månen står som den skal… det er ålevejr… så måske i morgen...

Fiskeriforeningen håber også, at der vil vise sig nye muligheder for fiskeriet, at 
fiskebestandene vil gå op, eller vi kan dyrke havet, så man kan leve af det og at 
yngre fiskere får mod på at tage havets udfordringer op igen. For et Bisserup uden 
fisk, fiskeri og liv på havnen synes fiskeriforeningen vil være utænkeligt.

Så vi håber på ”Måske i morgen…” at der viser sig nye muligheder for fiskeriet og 
Bisserup. Og for at kunne fange friske tanker for fremtiden er det vigtigt at kende 
fortiden. God læselyst!

                                                                      Sommeren 2010

                                                                      På Bisserup Fiskeriforenings vegne
                                                                      Lars Birger Nielsen
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Jacob Fisker  1802-1883

Jacob Hansen flyttede 
i 1819 også til Glænø 
sammen med sine foræl-
dre. Både han og fa-
deren var fiskere. I 1825 
blev Jacob gift med en 
15 år ældre enke i Bis-
serup. De bosatte sig i 
Bisserup, og Jacob, som 
blev kaldt Jacob Fisker, 
byggede som svogeren 
hus ved havnen, men 
ud mod Noret. (Bisserup 
Havnevej 62, i dag kendt 
som “Galleri Stalden”). 

En samtidig fortæller, at Jacob Fisker drev et 
større fiskeri med flere både og tjenestefolk og var 
en velhavende mand. Den sidste gang, fortælle-
ren besøgte Jacob Fisker, var i eftersommeren 
1876, og da var den gamle fisker “ude paa Søen 
for at stange Aal.” (2). At ålefiskeriet har været en 
væsentlig del af Jacob Fiskers fiskeri bekræftes af 
en lejekontrakt fra Holsteinborg, som giver ham   

“Rettigheden til at bruge Fiskeri med Aalegaarde 
eller Aaleruser udfor følgende Dele af Grevskabets 
Kyststrækning, nemlig:

a
paa Glænø østre Fed fra det Sted, hvor Ørslev Kirke 
viser sig i Østkanten af Ormø, i vestlig Retning indtil 
det Sted, hvor Snedinge Mølle haves i bemeldte Øst-
kant, hvilken Strækning udgjør 190 favne, skriver Et 
Hundred og Halvfemsindstyve Favne.    

b
paa samme Fed fra det Sted, hvor det højeste Træ i 
Kirkeskoven og østre Side af Buskadset i Holstein-

Fiskeriet i Bisserup før 1900

Der er altid blevet fisket fra Bisserups kyster. På 
jægerstenalderens muslinge- og østersbanker har 
kvinder og børn kunnet samle østers og andre skal-
dyr, mens mændene inde på det lave vand har 
taget fladfisk og ål med lyster. Fund af flettede 
åleruser, der til forveksling ligner de senere så be-
nyttede ålekuber, trækker en lige linie fra oldtidens 
til senere tiders fiskeri. I middelalderen deltog store 
dele af befolkningen fra Sydsjælland i sildefiskeri-
et i Øresund. Da silden i 1500tallet forsvandt fra 
Øresund, var fiskeriet herefter hyppigst et bi- eller 
deltidserhverv, som husmændene drev i større eller 
mindre omfang ved siden af landbrug. Først i løbet 
af 1800tallet udvikledes fiskeriet i Bisserup ganske 
langsomt som selvstændigt erhverv baseret på af-
sætning af fangsterne til et større marked, og en 
lille fiskerby voksede frem omkring havnen.                          
   Folketællingerne afspejler denne udvikling. I 
1787 og 1801 nævnes ikke en eneste fisker i Bis-
serup, men i 1834 nævnes 4 fiskere. I 1890 er der 
10 fiskere samt 1 bådfører, 1 lods og hele 4 fiske-
handlere. I 1921 tælles 22 fiskere samt en fiske-
eksportør.
  To af de fiskere, der nævnes i folketællingen 

1834, kender vi i dag, Jens Jensen og Jacob Han-
sen. De kom begge fra Sletten ved Humlebæk. Et af 
de få steder i landet, hvor der var tale om erhvervs-
fiskeri med afsætning i både Helsingør og Køben-
havn. Jens Jensen var i 1815 blevet gift med Jacob 
Hansens søster, og parret flyttede efter brylluppet 
til Stigsnæs og derfra til Glænø. Jens Jensen skulle 
være lods for Smålandshavets vestlige del samtidig 
med, at han var fisker. Han lejede det yderste hus 
på Glænø af Holsteinborg mod at bringe frisk fisk til 
slottet hver dag (1). Senere flyttede familien til Bis-
serup, og Jens Jensen byggede et hus ved havnen 
med udsigt over Smålandshavet. (“Lodshuset”, 
Lodsstien 3).
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Fisker Albert Nielsen med kube (udtalt 
ku’en) ca. 1919 
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tjenestekarl hos Jacob Fisker i 1880, og han blev 
selv fisker. Det fortælles, at han på et tidspunkt 
omkring århundredskiftet (1900) fik en så stor 
sildefangst, at han kunne bygge sig et nyt hus på 
Bisserup Havnevej (nr. 47). Han fiskede først sam-
men med svogeren Lars Jensen, senere med søn-
nerne Martin og Jens Emil Christiansen.  

En yngre bror til Christian Jensen, Frederik Jør-
gen Jensen, var karl hos Jacob Fisker i 1860. Fre-
derik Jørgen Jensen blev også fisker efter at have 
tjent hos Jacob Fisker, og han fik sit eget fiskeri. 
Han byggede også sit hus ved havnen, direkte til 
Smålandshavet, det nuværende Voldstien 20. To 
af hans sønner slog sig ned i Korsør som fiskere. 
En tredje søn, Johannes Jensen, blev i Bisserup 
og fortsatte faderens fiskeri. Hans tre sønner og to 
sønnesønner blev også fiskere.

Ålefiskeri med ruser

Frederik Jørgen Jensen havde et stort efterårs-
fiskeri efter blankål. Hans sønnesøn, Valdemar 
Jensen, fortæller, at bedstefaderen ligesom Jacob 
Fisker havde en lejekontrakt med Holsteinborg om 
ret til at sætte åleruser fra Bisserup til enden af 
Glænø. 300 ruser havde han, så han må også have 
hørt til de bedrestillede i Bisserup. Ruserne blev sat 
på lavt vand, fra 2 til 6 alen vand (1 alen = 0,628 
m), vinkelret ud fra kysten, ofte flere i forlængelse af 
hinanden. Der var en rad på 20 alen ud til ruserne, 
som blev sat ved pæle. Tre pæle til hver ruse. For 
enden af rusen blev sat en kube. Der kunne være 
40 til 50 pund ål i en kube. En kurvemager i Kar-
rebæk flettede dem af vidjer. 

Redskaberne blev sejlet ud med joller med årer 
og sejl. Der kunne være ca. 20 kuber i en båd. 
Ruserne, der var monteret på bøjler af spanskrør, 
kunne presses sammen, så de ikke fyldte så meget. 
Valdemar Jensen beskriver arbejdet med at slå 
pæle og med at sejle redskaberne ud i joller med 

borg Enghovedmark haves ret over hinanden og i 
vestlig Retning til det sted, hvor Bjerre Kirke kom-
mer i lige Linie med Vestsiden af Ormø, hvilken 
Strækning udgjør 385 Favne, skriver Tre Hundrede, 
Firsindstyve og Fem Favne.” (3).

I 1880, da Jacob Fisker gik på aftægt, var lejen 50 
kr., men den blev sat op til 100 kr. for hans efter-
følger (4). Ruserne var kostbare både at anskaffe og 
vedligeholde, og det var kun de bedrestillede som 
Jacob Fisker, der havde ruser (5). 

Jacob Fisker og svogeren Jens Jensen var først og 
fremmest fiskere, men de tilpassede sig forholdene 
i Bisserup, og fik derfor ligesom byens husmænd 
også en jordlod på det tidligere overdrev, nu som-
merhusområdet.

Jacob Fisker sluttede sig i 1830 til den gude-
lige forsamlingsbevægelse, der på den tid bredte 
sig fra Fyn til Sydvestsjælland, og han drog selv 
ud som lægprædikant. Efter at være blevet enke-
mand  fandt han sin anden kone, Johanne, blandt 
de vakte fynboer. Der var ingen børn i hans to ægte-
skaber, men en nevø af Johanne kom i huset som 
plejebarn. Hans navn var Frederik Jacob Rasmus-
sen. Han blev fisker som plejefaderen og arvede Ja-
cob Fiskers fiskeri og hus. Hans efterkommere har 
været fiskere i Bisserup helt frem til 2002, da fisker 
Steen Rasmussen gik på efterløn.

Oplæring af unge fiskere

Jacob Fisker oplærte desuden flere unge hus-
mandssønner i fiskeriet, og gennem dem kan vi følge 
udviklingen lidt nærmere i århundredets sidste 
årtier. I 1855 hed Jacob Fiskers tjenestekarl Chris-
tian Jensen. Han var søn af en af de vakte fynboer, 
der var flyttet til Bisserup, væver Jens Christiansen, 
hvis kone var søster til Jacob Fiskers anden kone. 
Christian Jensen ernærede sig senere som fiske-
handler. Hans søn igen, Jens Christiansen, var 
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Fiskeeksportør Hans Jacobsen med sin fa-
milie foran familiens hus Bisserup Havnevej 
50. Hans far havde bygget huset. Fra venstre 
ses hans mor, Sofie med sønnesønnen Hol-
ger på armen, Ingeborg Sandberg, hans kone 
Caroline og Hans Jacobsen selv. ca. 1910

Første side i fiskeriforeningens protokol
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tede Fiskeriforeningen for Bisserup og Glænø.
På mødet blev der vedtaget love og valgt formand 

og bestyrelse. Formand blev Martin Jensen, Bisse-
rup. Kontingentet fastsattes  til 1 kr.  årlig, og  der  
skulle betales 1 kr. i indskud, hvorefter det nye 
medlem fik foreningens love. Til sammenligning 
kunne man for 15 øre få et rugbrød på 2 pund eller 
en liter mælk.

Ifølge protokollen kom samtlige fiskere til mødet, 
men antallet er desværre ikke nævnt. At alle fiskere 
mødte op siger dog, at det blev betragtet som en sag 
af stor vigtighed. På den første generalforsamling 
2 uger senere deltog 27 medlemmer, og det er det 
nærmeste, vi kan komme medlemstallet i de første 
år (9).

Uddybning af sejlrenden 1910

Den nye forening gik straks i gang med arbejdet på 
at få uddybet havneindløbet. En sag der lige siden 
konstant har været på foreningens dagsorden. 
Der blev taget kontakt til myndighederne, og det 
lykkedes at få statens uddybningsdamper “Sand-
ormen” til Bisserup i sommeren 1910, hvor den 
gravede  godt 12.000 kubikmeter sand op og sejlede 
det væk (10).

1910–1935 
Optimisme og større både 
Uddybningen af sejlrenden i 1910 blev startskuddet 
til en rivende udvikling af fiskeriet. Flere anskaffede 
større både med motor, dæk og styrehus, så der 
kunne fiskes med skovlvod efter skrubber og rød-
spætter i Smålandshavet og i Bæltet. Samme år -

sejl eller årer som meget besværligt (6). 
Der er næppe tvivl om, at ålefiskeriet har spil-

let en stor rolle i fiskeriet fra Bisserup i 1800tal-
lets sidste del. Der skulle ifølge en samtidig beret-
ning have været “rivende Afsætning til høje Priser”. 
Desværre oplyses det ikke samtidig, hvem der aftog 
ålene. Sild og hornfisk blev fisket med bundgarn. 
Det præcise omfang af dette fiskeri kendes ikke, 
men det skal ikke have været stort (7).

Fiskeriforeningen for Bisserup 
og Glænø 1909
I 1901 var Bisserup blevet hjemsted for 18 er-
hvervsfiskere og 1 fiskeeksportør. Fiskerne bosatte 
sig omkring havnen. Tre fiskerfamilier flyttede ind 
i den gamle magasinbygning ud til broen, andre 
byggede hus og flere også et bødehus. 

I takt med at fiskeriet gik fra at være et bierhverv 
til et hovederhverv, voksede behovet for mere effek-
tive redskaber og større både. Problemet var imid-
lertid, at større både ikke kunne gå ind i havnen 
på grund af tilsanding af havneindløbet. Fiskerne 
havde henvendt sig til Dansk Fiskeriforening om 
sagen, og de var blevet rådet til at danne en fore-
ning. De fulgte rådet, og d. 26. februar 1909 blev 
Fiskeriforeningen for Bisserup og Glænø stiftet.   

Da foreningen i 1959 havde 50 års jubilæum, stod 
der i Næstved Tidende om stiftelsen:  “ … Saa er det 
50 År siden, at en Flok Fiskere fra Bisserup gik over 
Isen til Glænø med Lærer Danielsen i spidsen for 
hos Gdr. Hans P. Petersen at stifte Foreningen.” (8). 
Begivenheden bliver levende med denne skildring 
af vandringen over isen til Glænø, men desværre 
kan den ikke bekræftes af den gamle foreningspro-
tokol. I den står, at på den pågældende dag mødtes 
“samtlige fiskere af Bisserup og af Glænø” og stif-
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Tre unge fiskere omkring 1925 Fra venstre Holger Jacobsen (1908-1991) søn 
af fiskeeksportør Hans Jacobsen. Thorvald Burmann (1898-1966), formand 
for fiskeriforeningen fra 1945-1959 og Valdemar Frederiksen (1905-1975).

Th. Burmann med familie på “De 9 Søskende”. 
Ca. 1925

To af de store både, der fiskede med skovlvod. Til venstre 
Holger Jacobsens “Lykkens prøve”, til højre Carl og Edvard 
Andersens båd “Irene”. Tegning af Thomas Toft 2010, efter 
maleri af Steen Danielsen ca. 1944. (Privateje)
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1910 - anskaffede fisker Johannes Jensen en ny 
jolle med motor til ålefiskeriet. Det skal efter si-
gende være den første jolle med motor  i Bisserup.

Fiskeri med skovlvod

Omkring 10 både, der fiskede med skovlvod, var 
hjemmehørende i Bisserup i mellemkrigstiden. 
Flere af dem sejlede til Bornholm for at fange rød-
spætter. De store både huskes endnu med vemod 
i Bisserup. De er blevet symbol på den gode tid for 
fiskeriet. Bådenes navne 
er en del af stedets histo-
rie. F.eks. Th. Burmanns 
“De ni søskende”,  Hol-
ger Jacobsens “Lykkens 
Prøve”, Frederik og Val-
demar Frederiksens “Hå-
bet” og Johs. og Knud 
Hansens “Falken”, let 
genkendelig på en mar-
svinehale øverst i ma-
sten. (11).

Ålefiskeriet

Det  traditionelle  ålefisk-
eri med ruser fortsatte, og 
der blev blusset ål om sommeren og stanget ål om 
vinteren. Når der var is på fjorden, var der mange, 
ikke bare fiskere, der gik på isen, huggede hul og 
stangede ål. Fiskerne Frederik og Valdemar Frede-
riksen var eksperter i at stange ål. 

I Basnæsfjorden fangede Bisserupfiskerne ål 
med kroge om sommeren. Så overnattede de på 
båden med et sejl over bommen som telt. Krogfisk-
eriet var ikke redskabskrævende. Krogene blev sat 

på en lang line markeret med en stage. (12).
De unge fiskere ønskede imidlertid at effek-

tivisere det besværlige fiskeri med ruserne. Frede-
rik Jørgen Jensens sønner prøvede derfor - med 
held - at kombinere et bundgarn, som brugtes til 
forårsfiskeri efter sild og hornfisk, med en åleruse. 
De prøvede bare med 1-2 garn og i al hemmelighed! 
I to sæsoner, 1901 og 1902, holdt de det hemmeligt, 
men så kunne de ikke skjule den gode ide længere 
og  ønskede det heller ikke, for de ville i gang med 
at fiske blankål med bundgarn i større stil end 1 til 
2 garn. Det var dog ikke så ligetil at gå i gang med. 
Det ville blive nødvendigt med store ændringer i 

måden at arbejde på 
(13).
Et bundgarn er en 
kæmpe netkon-
struktion, som be-
står af en rad fra 
kysten ud i vandet. I 
Bisserup brugtes en 
rad på ca. 60 me-
ter. Altså væsentlig 
længere end til ru-
serne. For enden af 
raden står to arme, 
der gennem en tragt 
(kalven) leder ind i 
“hovedet”, som er 
en rund netholder 
med bund. Nyska-
belsen bestod i, at 

man placerede en eller to åleruser i “hovedet”, som 
ålenes søger ud i. Hele bundgarnet er ophængt på 
pæle, som skulle være meget længere og kraftigere 
end til ruserne, fordi de blev slået i på dybere vand. 
Derfor skulle der også på redskabsområdet tænkes 
i nye baner, og de konstruerede en rambuk med en 
klods, der skulle slå pælene i, men der skulle  en 
5-6 mand til at trække klodsen (14).
Det fortælles, at uheldet engang var ude, og en 
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På billedet ses fra venstre nr. 2 og 4

Herman Nielsen (1877-1957) og 
Peter Nielsen (1874-1950)

Brdr. Herman og Peter Nielsen oparbejdede et betydeligt 
bundgarnsfiskeri og byggede hus ved siden af hinanden på 
Lodsstien (Nr. 6 og 8). I en periode havde de i fællesskab en 
drivkvase med dam. Den var med sejl. I den fiskede de ål 
om sommeren med vod og sejlede til Svendborg efter rejer.  
De blussede ål om efteråret og stangede ål om vinteren. Når 
der skulle blusses, skulle det være vindstille, men alligevel 
blussede Herman og Peter Nielsen hver nat uanset vindfor-
holdene. Blæste det, hældte de tran på bølgerne, så de lagde 
sig. De fik sommetider marsvin som bifangst, og så smeltede 
de spækket til tran (20).

På billedet ses fra venstre nr. 1 og 3

Jacob Nielsen (1891-1966) og Albert Nielsen  (1894-1942)

Jacob og Albert Nielsen var begge husmandssønner fra  Bis-
serup, men ikke i familie. De begyndte at fiske sammen om-
kring 1921. De var bundgarnsfiskere.
Albert Nielsens kone drev først en sommerrestaurant derefter 
et pensionat i deres hus Bisserup Havnevej 58. Albert Niel-
sen døde allerede i 1942. Jacob Nielsen fortsatte så fiskeriet 
sammen med Alberts søn Bent, der kun var 16 år, da faderen 
døde. Aftalen var, at Bent så skulle overtage fiskeriet, når 
Jacob stoppede. Det gjorde han i 1964, og Bent overtog som 
aftalt, og fra 1970 fiskede han sammen med sin søn Finn. De 
havde 11 bundgarn.

Fiskere på stejlepladsen 1930
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fisker fik klodsen i hovedet, da han stak det for 
langt frem! Ikke underligt at det kendtes på ham 
siden hen, var kommentaren.   

Bundgarnsfiskeriet adskiller sig fra fiskeriet med 
vod ved, at det foregår på faste steder, og ved at 
være meget redskabskrævende. Der krævedes flere, 
kraftigere og større redskaber end til fiskeriet med 
ruser. Alt sammen dyrt at anskaffe og udfordrende 
at lære at bruge, så der blev også tænkt nyt på det 
organisatoriske område. 

Fiskerne arbejdede sædvanligvis flere sammen i 
“selskaber”. Det kunne være far og søn/sønner eller 
brødre, men nu gik fiskere fra to selskaber i samar-
bejde for at starte det nye fiskeri op. Det var Frede-
rik Jørgen Jensens sønner og Jacob Rasmussen, 
søn af Frederik Jacob Rasmussen, der begyndte at 
fiske sammen.  Samarbejdet varede en 4–5 år i pe-
rioden 1910 til 1920. Derefter ophørte det igen, og 
de forsatte bundgarnsfiskeriet efter ål hver for sig 
(15). Fiskeriet var nu blevet afprøvet og sat i system, 
og da det havde vist sig meget indbringende, fulgte 
mange deres eksempel, og bundgarnsfiskeriet efter 
ål blev et karakteristisk fiskeri for Bisserup

Torben A. Vestergaard skriver i sin bog om 
bundgarnsfiskere og blankål, at det efter sigende 
var brødrene Kok–Jensen fra Korsør, der som de 
første fandt på at sætte en ruse i et bundgarn (16). 
Det spændende er imidlertid, om det ikke snarere 
var brødrene Jensen i Bisserup, der var de første. 
Så meget mere som fiskerne i Karrebæksminde 
fortæller, at det var fiskerne i Bisserup, der fandt 
på det (17). I 1905 flyttede to af brødrene Jensen, 
Jens og Jacob, til Korsør. F. L. la Cour skriver i sin 
bog om Korsør, at lige efter århundredskiftet (1900) 
blev byens stagnerende fiskeri fremhjulpet “ved ek-
semplet fra tilflyttede energiske Fiskere, således 
Brødrene Jens og Jacob Jensen fra Bisserup.” (18). 
Senere skriver han, at de to gik i kompagniskab 
med Kok-Jensens arvinger om dennes fiskeriret-
tigheder (19). På den baggrund er det nærliggende 
at antage, at det er brødrene Jensen, der har haft 

ideen med til Korsør fra Bisserup. 

Opgravning af sejlrenden 1934

De nye fiskeriformer var baseret på store både, og 
derfor var det et problem, at havneindløbet fortsat 
sandede til.  I 1924 og igen i 1928 og 1929 drøftede 
Fiskerforeningen spørgsmålet med myndighederne 
(21), men der skete ikke noget. Der er ingen ind-
føringer i protokollen fra 1924 til 1933, så vi kan 
ikke ad den vej få at vide, hvorfor sagen gik i stå. 
Først i 1934 lykkedes det efter en ihærdig indsats 
igen at få “Sandormen” til Bisserup for at grave et 
30 m bredt og 2,8 m dybt sejlløb til anløbsbroen 
(22). 

Fra d. 16. juli til d.18. september gravede “Sand-
ormen” i Bisserup. Glæden og lettelsen var stor, da 
arbejdet afsluttedes, og det blev besluttet at fejre 
det gode resultat med en fest for skibets mandskab 
og for fiskerne samt for amtmand, greve og sogne-
rådsformand i Jacob Rasmussens bødestue. 

I alt 72 personer deltog i festen. Menuen var 
oksesteg/kalvesteg med øl, sodavand og cigar. Til 
dessert blev serveret is. Bagefter kaffe med lagka-
ge, æblekage og småkager. Pris pr. kuvert 2 kr. Det 
samme som det årlige kontingent til foreningen, der 
i 1933 var steget fra 1 til 2 kr. (23).

Prisen for opgravningen var 50.000 kr., hvoraf 
fiskerne selv sammen med amt og kommune skulle 
skaffe ¼ = 12.500 kr. Staten betalte de ¾ (24). 

Opgravningen og den fine middag markerer et 
højdepunkt i foreningens virke. Det afspejler sig 
også i medlemstallet, som i 1935 var 31 (25).
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Jacob Rasmussens bødestue bygget omkring 
1900. Bemærk den grønne dør til loftet. Gennem 
den blev garnene trukket op på loftet og herfra 
et efter et trukket ned i stuen for at blive repa-
reret. 2010

“Sandormen” på arbejde i Bisserup. Et stort hjul midt på skibet havde 27 
spande, som hele tiden gravede sand op. Skibet, der var kulfyret, havde en 
besætning på 11 mand: 1 skipper, 1 styrmand, 1 førstemester, 1 anden-
mester, 3 fyrbødere, 3 matroser og 1 kok.
Maleri af Steen Danielsen, Bisserup. Billedet hænger i i Bisserup Forsam-
lingshus.
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1936–1949 Kampen om havnen

Bisserup Fiskerihavn

Indtil 1934 var der ikke betalt afgifter for at benytte 
Bisserup havn. Efter den store uddybning i 1934 
blev der mellem Ministeriet for offentlige Arbejder og 
fiskeriforeningen fastsat bro- og havnetakster samt 
valgt havnefoged. Det noteres med stolthed i pro-
tokollen, at det første skib ved broen under de nye 
forhold var på 97 bruttotons med træ til savskærer 
Nielsen i Sandved (26). Havnen var en betydelig 
fiskerihavn i denne periode. I 1935 blev der ind-
handlet dobbelt så meget som på Agersø (27).  Der 
var så mange fisk i farvandet, så også fiskere fra 
Korsør, fra Karrebæk og fra øerne fiskede derude 
med skovlvodsbåde. Det fortælles i byen, at der 
kunne være op til 50 både, der lå og trak skovlvod 
ud for Bisserup.  

Allerede i 1936 trak mørke skyer dog op i hori-
sonten over havn og fiskeriforening. Grev Bent 
Holstein–Holsteinborg hævdede sin ejendomsret 
til broen og bestred fiskeriforeningens ret til at op-
kræve afgifter. Samtidig ønskede han også at give 
symbolsk udtryk for ejendomsretten ved at æn-
dre havnens navn til Holsteinborg Havn. Det var 
selvfølgelig uacceptabelt for fiskeriforeningen, så 
meget mere som de tilskud, der var blevet ydet fra 
stat, amt og kommune til uddybningen var betinget 
af, at havnen var offentlig. Parterne stod stejlt over 
for hinanden, og  Grev Holstein–Holsteinborg  an-
lagde sag mod fiskeriforeningen, der fik bevilget fri 
proces. D. 31. oktober 1938 afsagde Østre Landsret    
dom i sagen. Skibsbroen blev tilkendt grev Bent 
Holstein-Holsteinborg, men med fri færdsels- og 
brugsret for fiskerne. I spørgsmålet om retten over
vandarealerne og sejlrenden blev grev Holstein un-
derkendt (28). Umiddelbart efter dommen ophævede 
Ministeriet for offentlige Arbejder de netop aftalte 

bro- og havnetakster for Bisserup Havn. En både 
ubehagelig og ulykkelig sag for fiskeriforeningen. 
Sagen gav anledning til usikkerhed hos fiskerne om 
vejadgangen til havnen. Spørgsmålet var, om  den 
offentlige vej skulle gå nord om eller syd om broen? 
I samråd med sognerådet valgtes vejføringen nord 
om broen, og samtidig lykkedes det fiskerne at 
få en erklæring fra grev Bent Holstein-Holstein-
borg om, at der ikke fra hans side ville blive lagt 
hindringer i vejen for fiskernes benyttelse af vejen 
syd om broen i erhvervs øjemed, forudsat kommu-
nen vedligeholdte vejen nord om som offentlig vej 
(29). 

Broen skifter ejer

Sidst i 1940erne opstod der igen behov for at ud-
dybe sejlrenden ind til broen. I den forbindelse blev 
spørgsmålet om ejendomsretten til broen påtræng-
ende aktuelt. Fiskeriforeningen forhandlede med 
grev Erik Holstein–Holsteinborg om ændring af 
havnemolens ejerforhold for at kunne opnå offentlig 
tilskud til arbejdets udførelse. Skovrider Vigen, Hol-
steinborg, deltog aktivt i dette arbejde og forklarede 
den specielle situation omkring havnen for de offen-
tlige myndigheder, og at en ændring af ejerforholdet 
forberedtes. D. 1. januar 1949 fik fiskeriforeningen 
vederlagsfrit ejendomsretten til broen i kraft af et 
skøde fra grev Erik Holstein–Holsteinborg. Hermed 
fik sagen endelig en tilfredsstillende afslutning 
(30).  

I 1950 blev der efter afslutningen af den nye ud-
dybning igen indført havne- og brotakster for Bis-
serup havn og valgt havnefoged (31). 

Strandengen

Strandengen ned til Noret og bådelejerne er fortsat 
i Holsteinborgs eje. Den er inddelt i lodder, som er 
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Fam. Rasmussens tjæregryde med lad- og garnvinde på strandengen 2009

                          

Båd gøres klar. Fra havnen ca. 1935. Bemærk bådene der er trukket op på holmen. Dengang var der installeret et ophalerspil på hol-
men.
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lejet ud til fiskerne. Lejen er typisk 3 kg. ål årlig, 
som skal leveres forud. Ålene skal være afleveret 
på Holsteinborg gods inden første november hvert 
år. På kortet, som er udleveret 1996, kan man fra 
venstre se lejernes navne: Holger Jacobsen/Bent 
Nielsen, Jacob Rasmussen/Steen Rasmussen, Pe-
ter Christensen, Johs. Hansen, Broen – “Havne-
hoved”, Peter Christensen, Herman Nielsen/Einar 
Jensen, Brdr. Jensen, Jacob Nielsen/Bent Nielsen. 
Fiskeriforeningen har siden 1996 lejet Peter Chris-
tensens lod syd for broen.

Kort over lejemål se side 88

1950–1970 Bundgarn og rejer

På trods af den succesrige opgravning i 1934 blev 
fiskeriet med skovlvod så godt som opgivet mellem 
1940 og 1950. Det skyldtes først og fremmest, at 
fisken efterhånden forsvandt fra farvandet ud for 
Bisserup. Fiskerne gik i stedet over til rejefiskeri 
på fjorden eller bundgarnsfiskeri efter blankål. Det 
blev de to fiskeriformer, der kom til at præge Bis-
serup i anden halvdel af 1900tallet.   

Bundgarnsfiskeriet

I denne periode blev bundgarnsfiskeriet fremmet 
af nye redskaber. Som nævnt er det hårdt arbej-
de at slå pæle i og tage dem op igen, men hurtigt 
fik fiskerne en lille motor til at trække et spil, som 
kunne hive ramslagsklodsen op. Klodsen blev til 
gengæld meget tungere. Vejede op til et par hund-
rede pund. Når pælene bankedes i, var jollen med 
ramslaget fortøjet med fire ankre, der blev lagt 

ud med en mindre jolle. Ved at slække eller hive 
i ankertovene placeredes bundgarnspælen præcist 
på det sted, hvor den skulle bankes i. Det skulle 
være vindstille, “pælevejr”, når der skulle rammes 
pæle. Ramningen af pælene strakte sig over en lang 
periode fra det tidlige forår. De blev taget op igen 
i december og lagt på pælestilladser.  De fleste pæle 
kom fra Holsteinborgs skove og blev skovet af sko-
vens folk, mens fiskerne selv spidsede dem med en 
økse, senere med motorsav. Det var radens længde, 
der bestemte, hvor mange pæle der skulle bruges 
til den del af bundgarnet. Der var 3-5 favne mellem 
hver pæl (1 favn = 1,88 m). Til “hovedet” brugtes 
derimod et bestemt antal, og Robert Christensen 
kunne  højt oppe i årene opregne dem alle, selvom 
det var mange år siden, han havde slået pæle. Iføl-
ge Robert brugtes 1 mundpæl, 3 armpæle, 1 krog-
pæl, 2 sidepæle, 1 tværpæl, 2 pæle i yderhovedet, 1 
sidepæl, 1 bagpæl og 1 hovedpæl (32).

Arbejdet med garnene var omstændeligt. Efter at 
være halet i land om efteråret og tørret, kom arbej-
det med at reparere, “bøde”, dem i januar og febru-
ar. Til det formål havde flere af fiskerne bygget bø-
dehuse. Så længe garnene var af bomuld, skulle de 
derefter hvert år i august imprægneres med tjære, 
som gav et beskyttende lag både mod råd og bak-
terieangreb og mod mekanisk slid. Tjæren blev op-
varmet i en tjæregryde, og garnene dyppedes i den 
varme tjære. De færdigtjærede garn lempedes op på 
et tjærelad ved hjælp af en garnvinde. Den over-
skydende tjære løb tilbage i tjæregryden. Fiskerne 
beskyttede ansigtet mod tjæren med kartoffelmel. 
Fik de tjære på sig, var tranolie fra marsvin et virk-
somt rensemiddel til hænder og arme (33).

Nye garn blev barket, inden de blev tjæret. De 
blev kogt i en opløsning  af kateku og lidt soda i en 
barkekedel, tørret og så tjæret. Kateku er en garve-
syreholdig barkart fra en tropisk akacieart, import-
eret fra Østen. De små garn, bl.a. rejegarnene, blev 
kun barkede. De skulle til gengæld barkes hver an-
den måned (34). Også sejlene blev barkede.
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Brdr. Jensens lastbil, en Borgward. Jens Jensens søn Kaj 
sidder ved rattet. ca. 1954

Peter Christensen (1867-1952). 
ca. 1925
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De enkelte bundgarnsselskaber synes at have 
haft deres egen tjæregryde, mens barkekedlen var 
fælles. Den var hyppigt et emne under eventuelt 
på fiskeriforeningens generalforsamlinger. Skulle 
den repareres, skulle den flyttes, og hvordan skulle 
den administreres? Skulle “Foretagendet” være 
“selvstændigt” eller skulle den ind under forenin-
gen? Det meste af tiden var den det første (35). 

Fra omkring 1960 blev garnene fremstillet af ny-
lon- og kunstfibre, og det besværlige og snavsede 
imprægneringsarbejde kunne efterhånden opgi-
ves. Barkekedlen og en tjæregryde står stadig på 
strandengen ud mod Noret, og der står også en 
tjæregryde hos Tove og Jacob Borello, Voldstien 20. 
De gamle redskaber fortæller os i dag om arbejdet 
med at tjære og barke garnene.

Bundgarnsfiskeri involverer flere personer, og 
det kræver indbyrdes solidaritet imellem dem, fordi 
arbejdsprocessen er strakt over det meste af året, 
men den vigtigste fangst - og den væsentligste ind-
tjening - foregår i løbet af nogle få efterårsmåne-
der. Derfor var det ofte et familieforetagende i flere 
generationer. Ikke sjældent var det også i nyere tid 
forbundet med landbrug (36).

“Brdr. Jensen” 

Frederik Jørgen Jensen, hvis sønner startede 
bundgarnsfiskeriet efter blankål i Bisserup, havde 
ikke selv haft nogen jordlod, men sønnen Johannes 
Jensen anskaffede to i 1920erne, og da hans tre 
sønner Simon, Valdemar og Jens overtog fiskeriet, 
dannede de selskabet “Brdr. Jensen”, hvor den 
yngste stod for landbruget sammen med en karl, og 
så drev de fiskeriet med 15 bundgarn i fællesskab. 
Om foråret fiskede de skrubber, sild, torsk og horn-
fisk, om sommeren rejer. (37).

Valdemar Jensens søn Einar og Simon Jensens 
søn Jens Peter  fortsatte fædrenes fiskeri, men ikke 

deres landbrug. Jorden var blevet solgt og udstyk-
ket til sommerhuse. 

Peter og Robert Christensen 

Peter Christensens far, Christen Larsen, var hus-
mand og boede i bondelandsbyen oven for Skole-
bakken, men havde som Jacob Fisker og Frederik 
Jørgen Jensen lejekontrakt med ret til ålestader 
ved Feddet og ved Trollhätten, som sønnen overtog.  
Peter Christensen gik også over til bundgarnsfiskeri 
efter blankål samtidig med, at han fastholdt fade-
rens hus og jordlod. Han havde en karl til hjælp i 
fiskeriet, indtil sønnen Robert kunne være  med. De 
havde ifølge Robert 12-13 bundgarn (38). Efter Pe-
ter Christensens død hyrede Robert en karl til med-
hjælp. Da Robert kom op i årene, fik han hjælp af 
Bent og Finn Nielsen og fiskede sammen med dem. 
Robert døde i 1995, 91 år gammel. 

Familien Rasmussen

Jacob Rasmussen synes at have koncentreret sig 
fuldstændig om bundgarnsfiskeriet og i 1930 at 
have afhændet den jordlod, der var gået i arv efter 
Jacob Fisker (39). Jacob Rasmussen købte i ste-
det for jord langs Bisserup Havnevej, Poststien og 
på Vinkelvej.  På det tidspunkt var hans to sønner 
Frederik og Kaj Rasmussen kommet med i fiskeriet, 
og Frederik Rasmussen byggede hus på en del af 
jorden ud til Havnevej.    

Frederik Rasmussens to sønner Steen og Bjarne 
Rasmussen fortsatte traditionen. Da familien efter 
Jacob Rasmussens enkes død solgte ejendommen 
Bisserup Havnevej 62, og dermed også bødehuset, 
kunne Steen bygge nyt bødehus på Vinkelvej. 
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Den gamle  barkekedel på strandengen. 2009

Harald Kruse sorterer rejer 2006

Brdr. Jensens joller ca. 1970. 
Den bagerste med ramslag
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Edvard og Jul Andersen 

Edvards far, tømrer Carl Andersen (1888–1976), 
var flyttet med sin familie fra Appenæs til Bisserup 
omkring 1920. Her virkede han som tømrer samti-
dig med, at han fiskede på fjorden. Da sønnen Ed-
vard var kommet med i fiskeriet, købte de en større 
båd og fiskede i en periode med skovlvod uden for 
Bisserup. Under krigen og i de første år efter krigen 
drev far og søn rejefiskeri på fjorden efter at have 
afhændet den store båd. 
I 1957–58 købte Edvard og hans søn Jul et mindre 
bundgarnsfiskeri af en fisker på Glænø og kort tid 
efter et større af en anden fisker på Glænø, så de 
havde et bundgarnsfiskeri på 17 bundgarn. Forår 
og sommer byggede de joller på Bisserup Havnevej 
35. 

Rejefiskeriet

Rejefiskeriet på fjorden har for det meste været 
gunstigt i Bisserup. Mange har ernæret sig ved det.  
Rejerne blev under og efter krigen afsat på fisketor-
vet i København. Rejerne blev fragtet på cykel eller 
med bus/lastbil  til Sandved station, og herfra blev 
de sendt med tog til København.

Harald Kruse

Bisserups legendariske rejefisker, der døde i no-
vember 2009, sejlede helt frem til 2008 ud for at 
fange rejer.

I de gode år fangede han et par tons rejer om året 
og havde 28 garn. Han sluttede med en halv snes 
garn. De fleste rejer solgte han til Guldborg rejepil-
leri, 60–100 kg. ad gangen (40). I de senere år har 
priserne på rejer været så lave, at rejerne er blevet 
handlet lokalt, når der ellers har været nogen, for i 
2006 nåede rejepesten også til Bisserup. 

I Bytingsbladet har Harald Kruse fortalt om sin 
tilværelse som fisker. Her følger et uddrag:
“Da jeg blev konfirmeret, blev jeg sat til landbruget, 
men det var ikke noget for mig, så jeg blev fisker-
dreng hos fisker Holger Jacobsen, som havde en 
stor kutter og ålegarn; han fiskede meget, fangede 
rejer ved Femø og eksporterede ål til Tyskland….
Om vinteren løb vi på skøjter på de oversvømmede 
frosne enge i måneskin, og om sommeren fiskede vi 
i Basnæsfjorden, sommetider flere sammen, som-
me tider var jeg alene, og så kunne provianten godt 
bestå af mågeæg i flere dage, ja jeg har så galt prøvet 
at lave kaffe af saltvand, når tønden med ferskvand 
var sluppet op, men det var ikke lige sagen.

Senere fiskede jeg med min bedstefars brødre 
Herman og Peter Nielsen; men efter jeg havde været 
soldat fik jeg lyst til at begynde for mig selv, så jeg 
købte rejegarn, og da jeg blev gift, købte jeg båden 
Olga…..

Det var travle dage, der blev sat ålekroge og reje-
garn, og så af sted for at sælge ål til fiskehandleren, 
der holdt på Glænødæmningen.

Under krigen gravede vi tørv på Glænø; jeg har 
også haft mink, og i en kort periode har jeg arbej-
det på fabrik, men det var ikke noget for mig, jeg 
kunne ikke holde ud at være inden døre, og arbej-
det forekom mig sært meningsløst.
Selvom fiskeriet er hårdt og anstrengende - jeg har 
i mange år ligget i fast rutefart mellem Basnæs-
fjorden og fjorden her, startet kl. 6 morgen og sluttet 
kl. 11 aften - så har det også sine gode stunder, 
man nyder sejlturen og lærer sig at se på foran-
dringerne i vandet, om der er rejer eller ål; man er 
sin egen herre og bestemmer selv farten.” (41).

Fiskersamfundet

De fleste af fiskerne boede omkring havnen og 
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Harald Kruse (1922-2009) Formand for fiskeriforeningen 1986-1998. 2008
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dannede deres eget lille udkantssamfund. Ud-
kantspositionen blev understreget rent geografisk 
af Skolebakken, der skiller havneområdet fra det 
bagvedliggende land. 

Indre Mission stod stærkt i den lille by ved 
havnen, men socialt og økonomisk udgjorde be-
boerne ikke nogen homogen gruppe. Der var stor 
afstand mellem havfiskerne og fjordfiskerne. Flere 
af bundgarnsfiskerne rangerede på linie med de 
store bønder. Selvom fiskerne levede en tilværelse 
formet af fiskersamfundets egne betingelser, vendte 
de ikke ryggen til det øvrige samfund. 

Tværtimod deltog de aktivt i egnens kulturelle 
og politiske liv. Eksempelvis kan nævnes, at Jacob 
Rasmussen var medlem af menighedsrådet, Her-
man Nielsen var i en periode konservativt medlem 
af Holsteinborg–Venslev sogneråd, Simon og Valde-
mar Jensen var medlemmer af skolekommissionen 
og Frederik Rasmussen var medlem af sognerådet 
for Holsteinborg–Venslev kommune for Venstre.  

Flere udgravninger af sejlrenden

Selvom der i 1934 var blevet gravet bredere, dybere 
og længere end i 1910, og  der var fjernet dobbelt så 
meget materiale (i 1910 blev der gravet ca.12.000  
kubikmeter sand op, i 1934 var der tale om ca. 
26.000 kubikmeter sand) så var problemet med 
tilsanding af havneindløbet ikke blevet løst en gang 
for alle (42). Igen i 1950 og i 1972 måtte der graves 
op. I 1950 var prisen for arbejdet sat til 70.000 
kr., men da der var gravet for det beløb, stoppede 
gravemaskinen, selvom arbejdet ikke var afsluttet. 
I al hast måtte fiskeriforeningen skaffe yderligere 
40.000 kr. for at få maskinen i gang igen. I 1972 var 
“Sandormen” for længst blevet hugget op, og der 
måtte entreres med tre forskellige firmaer, før ren-
den var uddybet i foråret 1973. I 1980erne over-
tog sejlklubben arbejdet med uddybningen af sejl-
renden. Den anskaffede selv materiel til formålet. 

Fiskerne ydede et økonomisk tilskud og bidrog med 
arbejdskraft. Fra 1996 bevilgede Skælskør kom-
mune et tilskud, så sejlklubben kunne hyre en en-
treprenør til at udføre arbejdet (43)

Afsætning

Fiskeriets udvikling omkring 1900 hang sammen 
med, at der blev mulighed for at afsætte fangsterne 
til et større marked. Allerede i anden halvdel af 
1800tallet var der som nævnt stor efterspørgsel efter 
ål, men vi ved ikke præcist, hvem der opkøbte dem 
i Bisserup på denne tid. Fiskerne i Skælskør solg-
te deres fangst i byen eller til gående eller kørende 
prangere, som solgte de ferske fisk videre i oplan-
det eller i Slagelse. I Korsør betød dampskibsforbin-
delsen til Kiel, at fiskerne fik adgang til et nyt stort 
marked i Tyskland (44).

I folketællingen 1890 tælles 3 fiskehandlere i 
Bisserup, men det er uklart, hvad deres rolle er. I 
1900tallet havde Bisserup sin egen fiskeeksportør, 
Hans Jacobsen og senere sønnen Holger Jacobsen.

Peter og  Robert Christensen  afsatte  deres  ål  til 
Karl Martens i Karrebæksminde. Familien Rasmus-
sen og Edvard og Jul Andersen solgte til Th. Peter-
sen i Kolding eller Priess i Glyngøre. Familien Jen-
sen udbød deres ål til salg hos 4–5 opkøbere, som 
oftest fra Kolding eller Kerteminde. Den der bød 
højest fik partiet. En opkøber ville på et tidspunkt 
ikke byde på partiet, men tilbød at give et par øre 
mere end den højestbydende, men det tilbud blev 
ikke accepteret (45). 

Udover salg fra båden til enkelte personer og 
små opkøbere samt salg på bestilling gav fiskerne 
sig ikke selv af med handel med fisk. Lokalt var der 
stadig i 50erne og 60erne folk, der opkøbte mindre 
portioner fisk og cyklede eller kørte i bil ud og solgte 
fisken videre. I takt med de dårlige tider for fiskeriet 
begyndte fiskerne imidlertid selv at engagere sig i 
detailhandlen.  
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Harald Kruses bådeleje. Harald på vej ud for at røgte rejegarn. 2007
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1970–2009  Brydningstid

Tilbagegang

I de sidste årtier af 1900tallet blev også bundgarns-
fiskeriet ramt af tilbagegang, som skovlvodsfiskeriet 
tidligere var blevet det.  

Da fisker Bent Nielsen i 1964 overtog fiskeriet 
efter Jacob Nielsen, startede han også Bisserup 
Røgeri. Det var meningen at ryge sidst på ugen 
og passe bundgarnsfiskeriet ved siden af, men da 
1970 blev det sidste rigtige gode år med ål,begyndte 
Bent Nielsen og sønnen Finn derfor at fiske med 
garn efter fladfisk og torsk ved siden af bundgarns-
fiskeriet. Det gav mulighed for salg af fersk fisk 
sammen med de røgede. Far og søn kørte i en år-
række henholdsvis til Næstved og Glumsø for at 
sælge fisk. Også bundgarnsfiskerne Ejnar Jensen 
og Jens Peter Jensen slog ind på den vej og kørte 
en gang om ugen til Haslev, senere til Fuglebjerg for 
at sælge fisk, indtil de stoppede i 1989. Jens Peter 
havde først i 1970erne bygget fiskehus i Bisserup, 
hvor han og Einar solgte fisk om fredagen, og hvor 
Jens Peter fortsatte med at sælge fisk i perioder, 
efter at han og Einar havde stoppet samarbejdet. 

Edv. Andersen solgte bundgarnsfiskeriet til Steen 
Rasmussen i 1980. Edvards søn Jul fortsatte som 
garnfisker til 1990, men holdt så op, fordi det ikke 
kunne betale sig længere.

Bent Nielsen døde i 1988, Finn måtte pga. syg-
dom stoppe  med  røgeriet  i 1996. Steen og Bjarne 
Rasmussen blev de sidste bundgarnsfiskere i Bis-
serup. Da Steen gik på efterløn i  2002 var det slut 
med det traditionsrige fiskeri, som havde præget 
Bisserup i hele 1900 tallet.

Tallet af aktive medlemmer af Fiskeriforeningen 
faldt følgelig også støt og roligt i de sidste årtier af 
1900tallet. Foreningens navn ændredes fra Fiskeri-
foreningen for Bisserup og Glænø til Bisserup 
Fiskeriforening, da der ikke længere var medlem-

mer fra Glænø. I 1978 havde Foreningen 11 aktive 
medlemmer. I 1982 var tallet af fuldtidserhvervs-
fiskende medlemmer 8 og i 1991 var det 5. I 2009 
er det en. (46).  

Nye veje - Bisserup Fisk

Det fiskeri, der blev drevet i Bisserup i 1900 tal-
let var traditionelt fiskeri, hvor fiskerne lod naturen 
om at producere og ikke gjorde den til et led i en 
produktion styret af mennesker (47).  Denne situa-
tion ændredes radikalt, da Lars Birger Nielsen og 
Olav Johnsen kom til Bisserup. De havde i 1989 
flyttet deres havbrug ved Glænø til en position 1,5 
sømil ud for Bisserup, og deres båd havde samme 
år fået plads ved broen. På sin generalforsamling 
i 1990 påpegede fiskeriforeningen, “at denne båd 
egentlig er for stor for havnen, og man så helst, at 
den ikke var der.” (48).

Da fisker Finn Nielsen på grund af sygdom måtte 
opgive røgeri og fiskeudsalg 1996, overtog Lars Bir-
ger Nielsen samme år røgeriet. Den 1. marts 1996 
åbnede Lars Birger “Bisserup Fisk” på havnen. Her 
har han lige siden hver fredag/lørdag solgt frisk og 
røget fisk fra en salgsvogn, og kunderne kommer 
fra nær og fjern.

I 2008 udvidede Lars Birger Nielsen aktiviteterne 
med Harald Kruses rejefiskeri.
I havbruget har Lars Birger udviklet produktio-
nen, så han i dag producerer kvalitetsørreder, der 
får foder tilsat naturlig astaxanthin udvundet af 
grønlandske rejeskaller. Han har samarbejde med 
DTU om ørredopdræt og fra foråret 2010 også om 
produktion af spisetang. En fast aftager af produk-
terne fra havbruget har siden 2004 været Fiskeba-
ren i Bisserup.  

Havbrugets omhyggelig planlagte produktion 
er væsensforskellig fra forrige århundredes tradi-
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tionelle fiskeri, men lige så sårbart overfor vejrets 
omskiftelser og med lige så store krav til fisker og 
redskaber. Lars Birger har sikret fiskeriets fortsatte 
eksistens i Bisserup, og Bisserup Fiskeriforening 
har passeret de 100 år, fra 1998 med Lars Birger 
som formand.  
.                                                                             

Annette Andersen



34



35

Fiskerne fortæller

Fisker Einar Jensen (1931)

Lodsstien 8, Bisserup
Fisker i 4. generation
Formand for Fiskeriforeningen 1966-1986

Far: fisker Valdemar Jensen (1901–1998), 
Lodsstien 5
Farfar: fisker Johannes Jensen (1872–1936), 
Lodsstien 11 og Voldstien 20
Oldefar: fisker Frederik Jørgen Jensen (1833– 
1913), 
Voldstien 20
Morfar: fisker Peter Nielsen (1874 - 1950), 
Lodsstien 8

Lige fra dreng af ville jeg være fisker 

Jeg havde en forfærdelig lyst til det. Vi var 4 brødre, 
og de andre havde slet ikke lyst til at fiske. Lige fra 
dreng af ville jeg være fisker. Jeg begyndte, da jeg 
var 12 år at fange rejer omme ved badestranden i 
sådan en lille ruse, jeg fik af min far. Mon ikke min 
far slog den for mig? Det kan jeg ikke huske. Jeg gik 
i hvert fald ud og røgtede den, når jeg kom hjem fra 
skole, de dage jeg var i skole. Ja, nu var det måske 
mest sommerferien, kanske. Så puttede jeg rejerne 
i en spånkurv. En avis i bunden, så et stykke per-
gamentpapir og så rejerne. Så gik jeg ud i sommer-
husene og solgte dem for 5 kr. literen.  

Ikke om søndagen 

Når det så blev varmt, så kom Jens’ far Simon 
og sagde: “ Nå, min dreng, nu tror jeg lige vi skal 
have sat nogle kroge og tjene en sommerskilling”. 
Vi havde vel nok 400 ålekroge hver på sådan en 
bakke, vi satte agn på om eftermiddagen. Når vi 
havde spist til aften, roede vi op og satte dem oppe 
i fjorden og roede hjem igen. Var hjemme vel ved 
21-21.30 tiden og gik lige på hovedet i seng. Jeg  
stillede vækkeuret, jeg boede derhjemme hos min 
far og mor lige overfor Simon, og ham gik jeg ind 
og kaldte på hver morgen, når klokken var 2.30. Så 
gik jeg ind igen og drak kaffe, han drak også kaffe, 
og kl. 3 roede vi derop igen, trak krogene og roede 
hjem. 

Når vi nåede lørdag morgen, kom vi hjem med 
ål og kroge, og hængte krogene op på sådan en 
klemme, så de kunne hænge og tørre, for det var 
bomuldsgarn. Det kunne ikke blive ved med at være 
vådt. De hang og tørrede til mandag eftermiddag, så 
satte vi på igen. Vi arbejdede ikke om søndagen. 
Det var der ikke noget med. 

Min morfar og hans bror - Peter og Herman 
Nielsen

De begyndte med de bare næver og med hver et åle-
jern. De stangede ål og blussede ål om sommeren. 
De lavede også nogle rejeruser og begyndte at sætte 
nogle bundgarn. Det var noget, der kunne fange, og 
de slog sig op som bundgarnsfiskere. 

De havde en lidt større jolle, og den roede de med 
lidt op i fjorden, i Ormøfjorden, helt op til dæmning-
en. Her satte de jollen over, de to, og sejlede om i 
Basnæsfjorden og satte ålekroge. Når de var fær-
dige med det, sov de et par timer i båden. Derefter 
tog de ålekrogene, og så roede de hjem igen.
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Ejnar Jensens bådeleje 2009

Margrethe Nielsen. Ejnar Jensens mormor. 1944
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Peter og Herman Nielsens firma

(Fiskerne arbejdede sammen i selskaber. Som regel 
far og søn/sønner eller brødre. Einars far, Valde-
mar Jensen, fiskede sammen med sine to brødre, 
og de havde stiftet selskabet “Brdr. Jensen”.  Mor-
faren Peter Nielsen fiskede sammen med sin bror 
Herman Nielsen (1877–1957), Lodsstien 6. Peter 
Nielsen døde i 1950, hans kone i 1952. Einars mor 
var deres eneste barn og eneste arving.)

Inden jeg blev konfirmeret var jeg med på søen 
hos min far og hans brødre. Vi gik kun i skole 
hver anden dag. Jeg var med hver anden dag, og 
jeg var næsten søsyg hver gang, for jeg kunne ikke 
tåle søen, men jeg sejlede den væk. Den gik væk til 
sidst.

Da jeg blev konfirmeret, kom jeg herover i huset 
hos min morfar, Peter Nielsen. Han var gået fra det 
store bundgarnsfiskeri og havde hyret en karl, som 
han satte ind i firmaet. Jeg kom ind her hos min 
morfar og hjalp ham oppe på fjorden. Der fangede 
han rejer, og der kunne han lige tjene til det, karlen 
skulle have, så havde han hovedfiskeriet til sig selv. 
Han havde den der karl, Huge Dahl, til at passe 
sin del af det, som Herman Nielsen var direktør for. 
Det var Herman, der bestemte det hele, men min 
morfar havde karlen, som havde et værelse heroppe 
på loftet. Han  spiste og sov hos morfar og mormor, 
indtil han blev gift. I 1952 kom jeg ind i tjenesten 
og blev marinesoldat inde på Holmen på flådesta-
tionen. Da jeg kom hjem og var godt 20-21 år, sagde 
min mor: “Nu skal Einar over i firmaet hos morfar 
og så siden have det firma”, for far havde hans eget 
firma sammen med hans to brødre.

Min far kom så herover og snakkede med min 
morfars bror. Han var sådan lidt hård og sagde: “Nu 
kommer Einar hjem, han har været soldat, han skal 
have karlens plads”. Herman blev så gal og sagde, 
at han skulle ikke have nogen drenge herover, for 
Einar var ikke andet end en knægt. Min far sva-
rede: “Nu skal jeg sige dig en ting, nu har han været 

soldat og prøvet noget forskelligt derinde. Nu er han 
voksen og skal have den plads, og så kan vi be-
holde vores karl i kompagni, men vi skal bare ikke 
have ham alene”. Vi betalte ham jo alene (karlen var 
hyret af Peter Nielsen). Det ville Herman ikke have 
lige straks, men så slog sindet sig lidt i ham. For 
han blev også gammel og var klar over, at han ikke 
kunne magte det alene sammen med en karl. Der 
skulle helst to til, for vi havde mange garn og pæle.   

Dagen i bødehuset

Jeg tændte op om morgenen kl. 7. Det var jeg vant 
til, mens jeg var sammen med ham den gamle chef 
derinde (Herman Nielsen). Da begyndte vi klokken 
7 om morgenen, og vi sad der, til klokken den var 
9. Så gik vi ind og spiste frokost. Et par stykker 
rugbrød, et spejlæg eller et stykke pålægsmad og 
en kop kaffe og et stykke ostemad. Det var fra klok-
ken 9 til 9.15. Det gik meget sådan. Når klokken 
var 12 gik vi ind og spiste middag. Vi begyndte igen 
klokken 13.30 præcis. Og sad der til klokken var 
15.30, så gik vi ind og drak kaffe 10 minutter eller 
et kvarter. Når vi havde gjort det, så gik vi ind igen 
og sad og syede, til klokken var nøjagtig 18. Der var 
ikke noget med 5 min. i eller 2 min. i. Den var præ-
cis 18.00. Han ville hellere have den var lidt over, 
men det ville min mormor ikke have. For hun ville 
have, karlen skulle vaskes, inden han kom ind og 
spiste. Vi var beskidte, for det var tjærede garn, vi 
sad med. Og min mormor skulle ikke sidde og spise 
til aften, når klokken var 18.30-18.45. Det skulle 
ske 18.15. Allerhøjst. Så hvis ikke karlen kom her-
ind, gik hun ud i gangen og slukkede for strøm-
men. Strømmen ud til bødehuset. Hun gik bare ud 
og slukkede for måleren. Så røg han op, Herman 
Nielsen: “Nå, nu må vi hellere se at holde”. 
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Valdemar og Jens Jensen 
med en sjælden fangst, en 
stor laks på 30-35 pund
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Vores farbror, Emmas mand, døde tidligt, og vi o-
vertog hans part, så vi kun var to om at dele. Da la-
vede vi så sådan en torvetur til Haslev  og solgte fisk 
hver lørdag. Til at begynde med kørte vi begge to, 
men vi fandt ud af, at vi ville lave det sådan, at en af 
os havde fri hver anden lørdag, og det gjorde vi så. 
Det var lidt træls at køre alene. Vi havde en ny last-
bil, og der lavede vi en isoleret kasse af fliseplader 
og så zinkbund med afløb ned igennem, og den blev 
kontrolleret af en dyrlæge i Haslev. Vi byggede den 
selv. Heromme i bødehuset lavede vi den. Vi holdt 
det lidt hemmeligt, for min far gik og luskede lidt, 
men han havde ikke noget med det at gøre. Han 
spurgte, om vi skulle have høns. Det kan godt være, 
sagde jeg. Det kan også være, det bliver kaniner. 
Og min far kunne ikke tage det. Men da vi først 
havde været derhenne to-tre gange, og vi fortalte 
ham, hvor mange penge, vi havde solgt for, fik han 
et helt andet syn på det.

Da der blev en torveplads ledig i Fuglebjerg, 
stoppede vi i Haslev og kørte kun tredjedel vej. Det 
gik heller ikke så dårligt.

Bundgarnsfiskeriet blev dårligere og dårligere, og 
der var to familier, der skulle leve af det.  Der skulle 
nogen penge hjem. Vi fangede mindre og mindre.
Vi satsede på kun at sælge vores egne fisk, for det 
skulle være godt, og vi havde heller aldrig klager på 
det, men efterhånden begyndte vi at købe noget af 
det, og så kom klagerne, for det var ikke lige godt 
alt det, vi solgte, slet ikke når kunderne var vant til 
at få det friskt.

Om fredagen solgte vi her i fiskehuset til dem, 
der ville komme og købe noget. Fiskehuset havde 
Jens Peter selv bygget på hans egen grund. Bøde-
huset det var mit. Vi havde fælles garn og arbejdede 
fælles i det. Der gav han ikke nogen leje, og jeg gav 
ikke nogen leje, så kunne det gå lige op.

(Einar og Jens Peter stoppede fiskeriet i 1989. 
Einar gik på efterløn. Jens Peter fortsatte fiskeriet 
alene). 

Steen og jeg bestemte det hele

(Einar og Steen videreførte Peter og Herman Niels-
ens fiskeri.) 

Jeg kom til at fiske sammen med Steen i ti år. Det 
var nogle gode år. For Steen og jeg bestemte det 
hele, der var ingen til at dirigere os. Steens mor-
far (Herman Nielsen) var blevet for gammel, og han 
døde. Vi kunne i grunden gøre, ligesom vi ville. Der 
var ingen der bestemte. Det var ikke nødvendigt. 
Vi havde lært det begge to næsten fra barn af, og vi 
vidste, hvad vi skulle.

Det var 10 gode år, og vi fiskede godt. Steen var 
ikke så gammel, og jeg var heller ikke så gammel. 
Jeg var nok omkring 30, da Steen kom, og vi fiskede 
tilsammen. 

Da hans far (Frederik Rasmussen) blev syg og 
min svigerfar (Kaj Rasmussen) også blev syg, hjalp 
vi dem og rammede alle deres pæle og trak dem igen 
selvfølgelig, når garnene havde fisket. 

Efter Steens fars død (1968), skiltes vores veje, 
altså med arbejde. Han rejste hjem og arbejdede 
sammen med min svigerfar. Steens far og min 
svigerfar var brødre, og de var i kompagni med 
et fiskeri, som de havde overtaget efter deres far, 
som var død for mange år siden (Jacob Rasmussen 
1877–1945). Deres fiskeri var op ad feddet til.

Torvetur til Haslev

Jeg kom hjem i min fars part og fiskede sammen 
med Jens (fætteren Jens Peter Jensen) og en far-
bror, Jens Jensen ( 1909-1976). Far overdrog hans 
part til mig.

Far var med ligesom, han havde lyst til, men han 
havde lyst til det altid. Jeg tror, han var med ude at 
ramme pæle, da han var 85 år.
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Jens Jensen sorterer hornfisk

Brdr. Jensens tjæregryde på Voldstien. 2010
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Rejer og sandheste

Vi kørte af og til med lastbilen til Sandved med re-
jer. Harald (Kruse) skulle sommetider sende nogen 
også. Han kunne aldrig blive færdig, og så regerede 
han med hans tøser, Inga og Britta. De skulle pille 
sandheste af. Han spurgte, om vi skulle til Sandved 
med rejer. “Ja, det skal vi”, sagde jeg. “Hvad tid kø-
rer du?”, “Ja, jeg kører til den og den tid, for toget 
går der”. “Ja, men jeg vil gerne have nogle kasser 
med, hvis jeg kan få det?”, “Ja, det kan du godt”. 

Han var meget dygtig til at fange rejer, Harald, 
men han kunne ikke blive færdig med dem,og han 
var heller ikke færdig, når jeg holdt der med last-
bilen. Så smed vi kasserne op på lastbilen, og han 
sad og pillede sandheste af på vejen derover og 
smed sådan en håndfuld sandheste ud. Så sagde 
jeg: “Er du tosset mand! Hvis der kommer en bil lige 
pludselig og får sådan en håndfuld sandheste ned 
på bilen”. “ Nå ja, men jeg ser efter, om der kommer 
nogen,” sagde han. Han fik da så også pillet dem, til 
vi nåede derover.

Røget hornfisk – en bisserupspecialitet

Min bror Svend havde et lille røgeri, men det var 
længe inden, Bent begyndte at ryge. Det var der-
henne, hvor Hanne Thorlund bor (Bisserup Hav-
nevej 43). Bagved der.

Svend boede på Poststien (nr. 3). Han havde købt 
det hus på Poststien, og der havde han rygehus i 
Hanne Torlunds udhus, som en gammel mand 
havde haft. Der røg han hornfisk om sommeren og 
ål og makreller og forskelligt. Det er måske min bror 
eller min far, der har fundet på den røgede hornfisk. 
Det tror jeg næsten. For far røg lidt hornfisk i sådan 
en rygetønde, vi havde. Jeg kan nemlig huske, at 
når vi havde gjort dem rene, så skulle vi klippe et 
stykke af næbbet, for ellers røg det mod låget, når 

det skulle lægges ovenpå. Det havde vi ikke taget 
højde for. Ålene er ikke så langnæbbede. De andre 
de er mere næbbede. 

Jeg er ikke sikker på andet, end det var min far, 
der fandt på det med den røgede hornfisk, men om 
han har hørt det et andet sted fra, det kan jeg ikke 
huske.



42

Jens Peter Jensens far, Simon Jensen, sælger fisk ud for Bisserup Havnevej 66. 1910



43

Fisker Jens Peter Jensen (1935)

Lodsstien 11, Bisserup
Fisker i 4. generation
Fiskebutik  Lodsstien 11

Far: fisker Simon Jensen (1898–1962), 
Lodsstien 11
Farfar: fisker Johannes Jensen (1872–1936),
Lodsstien 11 og Voldstien 20
Oldefar: fisker Frederik Jørgen Jensen 
(1833–1913), Voldstien 20

Huset Lodsstien 11

Min oldefar (Frederik Jørgen Jensen) boede der, 
hvor Tove og Jacob bor i dag (Voldstien 20). Han 
byggede huset her i 1898, men han har aldrig selv 
boet i det. Min bedstefar og min far har boet her. 
Jeg er født her og har boet her lige siden.
    Vi havde bødehus oppe på loftet, men da jeg så 
begyndte at fiske sammen med Einar, så brugte vi 
hans bødehus. Vi bødede hver vinter, men jeg har 
aldrig brudt mig om det, fordi man bliver så sort og 
snavset af det.
     Dengang huset blev bygget, ejede greven havnen, 
og derfor er der tinglyst ret til at køre til havnen 
mod at hjælpe med at vedligeholde vejen. Fiskeri-
foreningen var nok lige ved engang at skulle føre 
retssag mod greven om havnen, og de gjorde det 
vist også, men så lige pludselig forærede greven  
foreningen havnen. Jeg kan ikke huske, hvad det 
var for en greve. Engang målte de vejen op for at 
se, hvor langt der var ned til havnen. De gjorde det 

om natten for at ingen skulle se det. Jeg ved ikke, 
hvorfor de gjorde det, men de gjorde det altså.
(Grev Bent Holstein-Holsteinborg anlagde sag mod 
Fiskeriforeningen i 1938, og dommen tilkendte ham 
broen, men fiskerne fik fri færdsels- og brugsret. 
Dommen gav anledning til usikkerhed hos fiskerne 
om vejadgang til havnen. Problemet blev løst med 
en offentlig vej nord om broen samt en garanti fra 
Bent Holstein-Holsteinborg om, at fiskerne uhindret 
ville kunne benytte vejen syd om i erhvervsøjemed.  
Grev Erik Holstein-Holsteinborg forærede i 1949 
foreningen skøde på broen. Se iøvrigt side 21).   

Min mor

Min mor var fra Tjæreby ved Skælskør. Min morfar 
var brugsmand i Tjæreby Brugs, og min mor kom 
herop i Brugsen og var kommis. Der blev min far 
kendt med hende. Min bedstefar ville gerne have 
hende til svigerdatter, så han ringede op til hende 
og sagde, han manglede skrå - det gjorde han slet 
ikke - og spurgte, om hun ikke kunne komme ned 
med lidt skrå, når de havde lukket, og det gjorde 
hun.

Jeg har altid fisket. Det begyndte jeg på, da 
jeg kunne gå.

Jeg har altid fisket. Det begyndte jeg på, da jeg kunne 
gå. Jeg fiskede først sammen med mine farbrødre 
(Valdemar og Jens Jensen), så med Einar (fætter). 
Det var bundgarnsfiskeri. Vi havde det samme sta-
de oppe ved Glænø, som min oldefar havde. Lige der 
hvor klinterne går ned til det lave, hvor der er en 
mose, fiskede jeg. Min oldefar roede og sejlede med 
sejl, men min bedstefar fik motor. Jeg tror, han var 
den første, der fik motor i Bisserup. (Ca. 1910). Min 
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Jens Peter Jensen og Einar Jensen med deres to Dyreborgjoller. 1989. Foto: Morten Laursen
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far har fortalt mig, at da de skulle veje ålen op, kom 
min oldefar gående ved havnen. Han roede derud 
og sagde til min bedstefar, som var hans søn: "Ja, 
du sætter vel ikke i gang Johannes?" Det var for, at 
sønnen skulle sætte motoren i gang, for min oldefar 
syntes, at det var noget særligt at kunne starte en 
motor, og så sejlede båden af sig selv.    
Jeg syntes, det var et slid at være bundgarnsfisker, 
men nu var det, ligesom jeg var født til det.
I den periode Einar og jeg fiskede sammen, kneb 
det med, at vi fangede nok, så der arbejdede jeg 
nogle år i week-enderne på Rockwool, og så fiskede 
jeg ved siden af. 

Da Einar holdt op (1989), fiskede jeg alene, og jeg 
fisker stadigvæk. Nu har jeg åleruser og rejegarn på 
fjorden.

Fiskeriet var mest spændende, når der en dag 
var mange ål. Mens jeg fiskede alene, havde jeg kun 
to bundgarn ude, og så fik jeg alligevel en gang 800 
pund. Det første garn, jeg røgtede, var stoppet med 
tang, så der fik jeg kun 200 pund, men i det andet 
var der 600 pund. Det var mange.

Jeg har altid haft lyst til at være fiskehandler, så 
derfor åbnede jeg butikken omkring 1970/75. 

I min fars tid

Fiskeriet var bedre i min fars tid. Dengang var der 
mange fiskere i Bisserup. Jeg regnede ud en dag, 
at der nok var 40, der levede af fiskeriet. Der boede 
fiskere i alle husene her omkring. Alene i "det lange 
hus", som vi siger, boede der tre fiskere med deres 
familier. (Bisserup Havnevej 81–85).

Der var 5-6 stykker, der levede af at fiske på 
fjorden, og så var der nok 6–7 bundgarnsselska-
ber. Man er altid to eller flere om bundgarnsfiske-
riet, fordi man ikke så godt kan fiske alene med 
bundgarn.

Der var to bundgarnsselskaber på Glænø, og så var 
der tre fiskere oppe i det høje hus. Det første hus, 
du kommer til, når du går op over feddet, det ligger 
helt ude på klinten. "Krestens hus" som vi siger. 
Det var et husmandssted. Kresten boede i den ene 
ende af huset, og så havde han tre køer i den anden 
ende af huset. Han var bror til fiskerne. To af dem 
rejste til Bornholm, og min far var ovre engang og 
hjælpe dem med at lave bundgarn. De havde ikke 
tidligere fisket med bundgarn, men de ville prøve at 
have et ud til ål.

Både

Jeg har kun haft åbne joller. Vi har haft en, der var 
bygget af Carl Andersen, Edvards far, men de to 
sidste, vi havde, var Dyreborgjoller. De var meget 
sødygtige, godt lavet og ikke så dyre.

Der bruges flere joller til bundgarnsfiskeriet. 
Derfor havde vi også en tætjolle. Den er uden mo-
tor, og der er ikke dam i den. Det var sådan en, 
man brugte, når man slog pæle, så lagde man den 
på siden, og når man tog garn og sådan noget, så 
slæbede man den. Den kaldes en tætjolle, fordi der 
ikke er dam i den. 

Rejefiskeri

Der blev temmelig godt med rejer i efteråret (2009), 
der blev faktisk mange, lige så mange som i gam-
le dage. Jeg vil håbe, de ikke dør nu her, men så 
meget vinter er det ikke endnu. Man snakker lidt 
om, at det måske nok bliver tøvejr nu efter tirsdag. 
De kan ikke tåle for meget is oppe i fjorden. (Inter-
viewet fandt sted 22.01.10).

Hvornår jeg kan begynde igen afhænger af vejret. 
Marts, april måned sådan. Det afhænger af, hvor 
koldt og hvor varmt det er,og hvor meget solen skin-
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ner. Når solen skinner, så kommer de op, de går i 
bunden om vinteren, og når så solen skinner, så 
kommer de op og kigger. 
 

Kæth (Jens Peter Jensens kone)

Kæth er meget med i fiskeriet. Ikke bare rejefiskeri-
et. Hun hjalp også med bundgarn, røgtede og sådan 
noget. Hun er fra en gård på Femø, hvor hendes 
mor strøg lidt rejer, så hun er vant til rejer og til at 
pille rejer.

Gastronomi

Der boede en kok - Peter Ingeberg - ovre på Glænø, 
som kom og købte fisk. Han skrev i "Lørdagsliv", og 
han spurgte, om han måtte komme med en fotograf 
og en journalist. Han ville så koge rejer hernede i 
vores køkken, og journalisten ville skrive om det. 
Senere ringede han, om jeg ville være med i et blad 
"Gastro", og da de ringede og spurgte om, jeg ville 
være med i en bog, sagde jeg selvfølgelig ja. Da den 
udkom, var vi til reception på SAS hotellet. 
(Politiken lørdag d. 3. juli 2004, Dan Jensen og 
Terkel Røjel: Dansk Gastronomi, side 68). 
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Fisker Steen Rasmussen (1942)

Bisserup Havnevej 55
Fisker i 4. generation

Bror: fisker Bjarne Rasmussen (1939), 
Bakkenborgvej 12, Skælskør, tidl. Bisserup Hav-
nevej 45
Far: fisker Frederik Rasmussen (1907–1968), 
Bisserup Havnevej 55
Farfar: fisker Jacob Rasmussen (1877–1945),  
Bisserup Havnevej 62
Oldefar: fisker Frederik Jacob Rasmussen (1851– 
1899), Bisserup Havnevej 62     

Huset Bisserup Havnevej 55

Jeg er født her i huset. Min far og mor byggede det 
i 1936. Det kostede 8.000 kr. Far har skrevet et 
sted, de skulle leve for 100 kr. om måneden, en hel 
familie.

Bundgarnsfisker

Min far og hans bror havde 13 bundgarn. Bjarne, 
min bror og jeg havde 18 ude, da vi havde flest.      
Jeg købte Edvards fiskeri, fordi han skulle holde 
op. Han ville ikke mere, og så solgte han det. Hans 
pladser var måske lidt bedre end vores her nedad, 
men det er afhængigt af vinden, hvor ålene går 
henne, for hvis vinden er østen, så render de uden 
om. Bare vi får en hård vestenvind eller sydvesten- 
vind, så bliver de trykket ind her nedad. 

Dengang Kruse holdt op, så købte jeg også hans. 
Han havde 3 bundgarn op langs med Glænø. Han 
havde købt dem af en karrebækker for mange år 
siden. 

Far havde ikke landbrug eller noget andet ved siden 
af. Det har jeg heller ikke selv haft.

Farfar havde. De havde et par køer og et par 
heste og sådan lidt, og en jordlod noget længere ude 
(for enden af Askøvej og Avnøvej), men det er før, 
jeg kan huske. De havde også et par grise i hvert 
fald. Jeg ved farfar slagtede dem selv. Jeg kan hus-
ke, da vi ryddede ud, var der både stiksæt og knive 
og det hele. Så slagtede de sådan et par stykker ad 
gangen og ned i sulekaret.

Når jeg kom fra skole, var jeg med ovre at lave 
garn derovre ved farmors (Bisserup Havnevej 62),  
de havde bødestuen derovre. Den var nedenunder. 
Når vi havde lavet garnene, skulle de trækkes op 
gennem den lem, der er derovre og op på loftet  Jeg 
kan nok lave et garn endnu, hvis det var. Jeg ved 
da, hvordan det skal se ud.

Jeg har ikke fisket sammen med far som dreng. 
Jeg kom til at hjælpe Sigvald, dengang jeg var næ-
sten 13½. Det gjorde jeg i 1½-2 år.

Sigvald var bundgarnsfisker og tolder hernede. 
Bjarne, han var derhenne hos min morfars (Her-
man Nielsen) dengang. I 1958 skulle han ind som 
soldat, og derfor kom jeg derhen og fiskede sam-
men med Einar. Det gjorde jeg i 10 år. Så døde far 
(1968), og jeg flyttede hjem og arbejdede sammen 
med Kaj, min farbror. Vi arbejdede sammen, indtil 
han døde (1981).

Derefter begyndte Bjarne at hjælpe mig. Han var 
ellers ved telefonen dengang. Han har også været på 
SEAS, eller hvad det var. Det var dengang, jeg købte 
det af Edvards, og så regnede jeg med, vi måske 
kunne leve af det. Vi har også klaret det, men det 
var ikke noget særligt, nej vi har aldrig tjent de store 
penge ved det, men det kunne svinge meget.

I 1967 da vi fik stormen, tjente vi vel ikke mere 
hver end 7.000. Alt blev ødelagt. Vi skulle købe det 
hele op igen, vi tjente ikke en øre. Vi satte penge til.  
Det var, mens vi var ude og sætte pæle op, det be-
gyndte. Der stod ikke en pæl derude bagefter.
De pæle, vi mest brugte her til sidst, var for det 
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meste af egetræ. De længste var en 12 alen. Hvis 
man ikke kunne få andet, måtte man bruge ask, 
det har vi også gjort, brugt begge dele, og der var jo 
også nogen der brugte gran, men det var dem, der 
satte pælene på enkeltrække, vi slog dobbeltrække 
pæle på mange af dem. 
   Jeg ved ærlig talt ikke, hvorfor jeg blev fisker. 
Man kom bare sådan ind i det, det var det. Jeg har 
ikke tænkt så meget over det. Jeg vil nok sige, man 
kommer lige ud af skolen og begynder at hjælpe, og 
til sidst begynder man selv at fiske med et par garn 
og et par rejegarn.
Jeg gik på efterløn, da jeg var 60. 

Bødehusene

(Jacob Rasmussen døde allerede i 1945 hans kone 
Vilhelmine Rasmussen i 1967, og huset Bisserup 
Havnevej 62 med bødehus blev solgt til Leonardo 
Pedersen. 1971 byggede Steen nyt bødehus på 
grunden på Vinkelvej, som Jacob Rasmussen havde 
købt i 1930).

Min konfirmation blev holdt derovre (Bisserup 
Havnevej 62). Der blev fejet og gjort rent. Væggene 
blev kalket. Der kunne godt sidde 10–20 menne-
sker. Ja, her kunne vi næsten også have været. Det 
var ikke så mange gæster. Kun de lokale her og som 
familien var stor til.

Vi havde bødehus derovre lige til omkring 1970. 
Vi rendte og rodede lidt inde i deres, og de rodede 
inde i vores. Vi har haft det godt med dem. Der har 
aldrig været noget vrøvl. Farbror Kaj og jeg kalkede 
huset indvendig i nogle år for at trække på husle-
jen. Til sidst fik vi bygget det på Vinkelvej. Der kan 
jeg køre ind med vognen og så læsse af til begge 
sider. Det tager lidt af slæbet. Jeg har selv bygget 
det. Jeg har gået og muret og tømret det.

Kapsejladsgevinst

Det er en, Toft har lavet (Keramiker Thomas Toft, 
Bisserup Havnevej 66). Den vandt jeg dengang, jeg 
hjalp Sigvald. Jeg skulle sejle, og det gjorde jeg også. 
Der var 12–14 både. Da jeg vandt, ville Sigvald have 
præmien.  Nej, sagde jeg, hvis jeg havde vundet en 
dunk olie eller sådan noget, så havde det været i 
orden. Det havde man meget med dengang, at man 
fik 20 l olie eller et eller andet til motoren. Jeg fik 
den da også tilbage igen.   

Regnskabsbog

(Jacob Rasmussen fiskede sammen med sønnerne 
Frederik og Kaj. Da han døde i 1945, førte hans 
enke Vilhelmine fiskeriet videre med de to sønner).

Regnskabsbogen er over 100 år gammel. Det 
første er skrevet i 1883. De skrev i den næsten alle 
sammen Den lå altid ovre hos farmor. Når vi kom 
fra stranden (efter at have røgtet), skrev hun i den.  
For hun sad det meste af tiden og holdt rede på det 
meste. Selv om hun var over 80, så arbejdede far og 
Kaj for hende. Det gjorde de, indtil de var et halvt 
hundrede år i hvert fald. Det var hendes fiskeri, 
men de havde et par garn selv.

Når vi kom ind med ålene, hældte vi dem op i 
spande. Vi vejede dem ikke, det var mest på slump, 
vi vidste nogenlunde hvor mange ål, der skulle være 
i spanden, vi regnede dem (spandene) til 80 pund. 
De blev hældt i hyttefade. Der kunne være 3800 
pund i hyttefadet, som regel havde vi 2-3000 pund. 
I bogen står, hvem der har købt dem. Th. Peter-
sen, Kolding, var det bedste firma at handle med. 
Han kunne sælge, kunne han. Engang har jeg fået 
73 kr. kiloet. Det er det meste, jeg har fået. Det 
var mange penge at få for dem dengang. Sidste år 
(2009) kostede ålene ikke andet end 32-33 kr. kilo-
et for store ål, men fiskehandleren tager 200 kr. Der 
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Orkanens hærgen 9. juli 1931.
De store skovlvåds både blev kastet op på strandengen nord for havnen.
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er i hvert fald noget galt et sted. Ålene blev hentet af 
en ålekvase. Det var ikke altid, den kunne sejle ind 
i havnen. Nogle gange måtte vi sejle hyttefadene ud 
i bugten, og de blev så hejst op i begge håndtag, og 
derefter blev de vejet.

I bogen er både indført indtægter og udgifter. Her 
følger et par eksempler på udgifterne:

“I 1893 har jeg (Frederik Jacob Rasmussen) 
betalt den lille damjolle i Svendborg 165 kr uden 
sejl.” 

“I 1905 i august har vi fået den lille jolle fra A-
gersø 165 kr. uden sejl.” (Jacob Rasmussen)
    “D. 22. maj 1913 (Jacob Rasmussen) fik vi den 
store jolle fra Nyborg.”  
    “Efter krigen i 1914 blev alt meget dyrt. Således i 
året 1919 kostede 1 kg net 17,50 kr  og i 1920 ko-
stede 1 kg net 20 kr. Manilla (reb) 3 kr. kg.”
    “Tirsdag d. 8. april 1913 købte jeg de 2 røde 
heste, 5 og 6 år for en pris af 700 kr.”
    “D. 26. september 1923 modtog jeg den nye vogn, 
charabancen med gummiringe og betalte med 855 
kr.”
    “I 1979 fik vi (Steen Rasmussen) en 25 fods selv-
lænsende jolle fra Dyreborg og betalte den med 
47.000 kr. + moms.”
    “I 1986 fik vi en ny 30 heste Saab diesel motor 
og betalt med 68.800 + moms”. (Den sidder stadig 
i båden, som Lars Birger købte, da Steen gik på 
efterløn).
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Fiskerhistorier i bødehuset 

Rejetransport

Vi kørte da ind med rejer også, helt til København 
.. jeg havde sådan en lille Fiat 600, så tog jeg sædet 
ud ved siden af førersædet og så ku’ der lige stå 4- 
5 kasser rejer, det er rigtigt, vi kørte kl. halv 3 om 
natten …. engang havde vi da et bassin med et net 
i på ladet af lastbilen, så kørte vi dem ind levende, 
rejerne….  jeg har også kørt ind på Gl. Strand med 
hornfisk …

Fra venstre bagerst: Steen Rasmussen, Ejnar Jensen, Jul Ander-
sen, Jes Johansen.
Forrest: Finn Nielsen, Bjarne Rasmussen, Lars Birger Nielsen. 
2010

Fangede fiskerne overhovedet noget??

Det spørgsmål var fiskerne ikke meget for at svare 
på.
Men det allerværste var, at en gang om året blev 
alle folks skatteregnskaber lagt frem i Brugsen. Her 
kom så bønderne med blyant og papir og skrev op, 
hvad den enkelte tjente.
I den forbindelse fortælles det, at der engang var en, 
der holdt tale for sin svigerfar, der var fisker.
Den ærede taler kunne ikke forstå, hvordan sviger-
faderen havde råd til at holde sådan en fest, ej hel-
ler hvordan han havde råd til sådan en børneflok, 
ja, at han overhovedet kunne leve, var ham en gåde, 
for han fangede jo aldrig noget.

En vanvittig bølge.

To fiskere havde været ved Stigsnæs, for at fange 
torsk. Da de var midt ud for feddet blev de ramt af 
en vanvittig sø, der væltede ind over dækket. Begge 
fiskere stod i styrehuset og tænkte : ”Det her ender 
ikke godt. ”De skyndte sig at lukke døren, inden 
vandet fossede ind. Dækket var fyldt af så meget 
vand, at det tog 5 min. for vandet at løbe ned i dam-
men. Der måtte gang i pumperne. Det var en vold-
som oplevelse, og bange havde de været. Men det 
endte godt og folk stod på kajen og tog imod dem.

To af fiskerne mødtes på havnen:

”Nå har du fanget nogen rejer på fjorden?”
”Naeej, det er mest pigstikkere”.
Om aftenen sendte han så 3 kasser rejer med fragt-
bilen….. næste morgen spurgte den anden:
”Nååeeeh, får du så ellers noget for pigstikkerne”!!!
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Isvinter

I en meget streng vinter fandt tre halvstore drenge 
på, at de ville køre ud på isen i en lille Mascot. Helt 
op til dæmningen - til Basnæsfjorden kørte de - for 
at stange ål. 
Det var et par rigtige fiskere de tre. Om de fangede 
noget? Det melder historien ikke noget om.

Fiskekasser

.....og så var der ham, der havde sådan nogle gode 
lange brædder, så han kunne lave nogle ekstra 
store fiskekasser, som skulle sendes med rutebilen. 
Det kostede jo 1 krone pr. kasse, lige meget hvor 
stor kassen var.

Hvad kan det ikke ende med

Der er 430 der har fået tilladelse til at fange ål i 
Danmark nu, altså sådan erhvervsmæssigt, men 
der var 700 der søgte… på et tidspunkt bliver det 
vel helt forbudt… så må man vel ikke engang gå 
ned til havnen mere…

Øl og ål

De kogte jo ålene i øl, altså de røgede ål de blev 
skåret i stykker og så kogt i øl… det sku’ smage fan-
tastisk godt, sagde de… fik du så en smagsprøve…  
nej, ellers tak! 

Bisserup Fiskeriforenings bestyrelse 2007

Fra venstre bagerst: Harald Kruse, Steen Rasmussen, Thomas Toft (sekretær), Lars 
Birger Nielsen og Finn Nielsen. Forrest: Jens Andersen og Anette Rasmussen (kasse-
rer). 
Foto: Anne Charlotte Harhoff. 2007



56



57

Fisker Finn Nielsen (1955 )

Lodsstien 7
Bødehus på strandmarken
Fisker i 3. generation

Far: fisker Bent Nielsen (1926–1988)
Bolig og røgeri Bisserup Havnevej 56
Farfar: fisker Albert Nielsen (1894–1942), 
Bolig og pensionat Bisserup Havnevej 58

Min farfar og fisker Jacob Nielsen 

(De var begge husmandssønner fra Bisserup, men 
ikke i familie. Albert Nielsen kom fra “Klinten”, 
nuværende Smålandsvej 7, Jacob Nielsen (1891- 
1966)  fra Holsteinborgvej 223. De begyndte at fiske 
sammen omkring 1921).

Min farfar døde i 1942. Han var en 47-48 år, da 
han døde. Han fiskede sammen med en, der hed 
Jacob. Jacob overtog deres fiskeri, fordi min far 
kun var 16 år, da min farfar døde. Aftalen var, at  
min far så skulle overtage fiskeriet, når Jacob en-
gang holdt op. Det gik sådan set også nogenlunde 
efter bogen undtagen med bødehuset (Lodsstien 
16). Det fik min far ikke med, da Jacob stoppede 
som fisker. Det solgte Jacob desværre. Der skete 
det, at “bageren” kom og bød Jacob en masse penge 
for bødehuset, og Jacob var på det tidspunkt gam-
mel, meget gammel, så han solgte bødehuset til 
“bageren”. Min far var meget skuffet over det, kan 
jeg huske. Det var i 1964, så har han været - 38 
år. 

Min far vidste ikke rigtig, hvad han skulle gøre, 
men et bødehus skulle han  have, så han købte det 
gamle derude på strandmarken af Sigvald (Ander-
sen), der var ved at holde op med at fiske.  (Ud for 
Bisserup Havnevej 56). 

Min farfar og farmors hus (Bisserup Havnevej 
58), ville min far ikke overtage, han syntes det var 
alt for stort og alt for gammelt, så det ville han ikke 
have

Sommerpensionat

Min farmor havde pensionat, men der var kun plads 
til en 5-6 stykker ovenpå, de øvrige pensionærer 
boede rundt omkring i byen, og så spiste de ovre 
hos min farmor. Det var almindeligt, at alle, der 
havde et tomt værelse, lejede ud til sommergæster. 
Folk skulle bare have en seng at sove i og så noget 
at spise. Der var nogen, der kom igen år efter år.

Røgeriet

I gamle dage røg fiskerne hernede til sig selv. Henne 
ved hækken ind mod Hans (mellem Bisserup Hav-
nevej 60 og 62) var der en ovn. Den var muret op, 
og den var ikke så høj. Der kan jeg huske, at Steens 
far røg makreller. Det var en åben ovn, og så brugte 
de bare vand til at dæmpe ilden med.

Henne hvor Hanne bor (Bisserup Havnevej 43), 
var der omme bag ved et lille røgeri. Det var Ejnars 
bror Svend, der røg der. Henne hvor Jette bor (Bis-
serup Havnevej 50), der har Kruse røget inde.

Min far røg i nogle tønder. Det var for sjov omme 
bag ved, hvor de havde sat to olietønder ovenpå 
hinanden, men i 1964 byggede han røgeriet (Bisse-
rup Havnevej 56). I starten var det kun to små rum, 
men i 1978 blev det udvidet med et rum, så der var 
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Albert og Jacob Nielsens bødehus. 1910                    Udvidet 1930 Efter salget overgik bødehuset til pri-
vatbolig. Lodsstien 16. 2010

Albert Nielsen og Jacob Nielsen får besøg i bødehuset af Jacob Nielsens kone og datter. 1928
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tre små rum. 
I starten røg min far kun ål fredag aften, og så solg-
te han dem om lørdagen, og så var der ikke mere i 
det. Det var små ål, der blev solgt i bundter. Der var 
5-6 i sådan et bundt, jeg tror de kostede 5 kr. eller 
sådan noget, og røget hornfisk 1 kr. stykket. 

Røget hornfisk – en bisserupspecialitet

De laver det vist også nogle steder nede på Lol-
land, men der er ikke andre heromkring, der har 
røget hornfisk, for der er alt for meget arbejde i det. 
De større røgerier - i Skælskør - ville simpelthen 
ikke, for hvis ikke fisken bliver renset ordentligt, så 
smager den heller ikke godt. Der var nogen der røg 
dem uden at rense dem, og det går ikke. De skal 
skrubbes.

Ål og andre fisk, dem kan man skrabe, men i 
hornfiskene sidder noget brunt sort fedt på siderne, 
og når det bliver varmet op, så trækker det ind i 
fisken, og det får de sådan en speciel - efter min 
mening - dårlig smag af. De skal være helt rene.

Det er med en stiv børste og så bare i gang med 
at skrubbe alt det der blod og fedt af. Jeg har skrub-
bet, jeg ved ikke hvor mange hundredtusinde. Det 
er jo lige fra jeg var helt lille af, vi blev sat til det. Vi 
sad rundt om sådan et stort kar og så skrubbede 
vi - puha - men det var godt at have, fordi det var 
godt at sælge, alle ku’ li’ det, og alle ville ha’ det, så 
det var den bedste forretning. Vi glædede os altid 
til her om foråret, når hornfiskene kom, så var der 
mere gang i det. 

Fisker Robert Christensen (1905–1995, Hol-
steinborgvej 215)

Robert han hjalp min far lidt. Hans far havde også 
været fisker. De havde deres eget fiskeri ham og 
hans far, før jeg kan huske. (Robert var søn af fisker 

Peter Christensen).
Han gik med baskerhue. Det kunne tage en halv 
time at få den til at sidde, men han var en meget fin 
mand, særlig da han var ung, men det kan jeg ikke 
huske. Han vidste meget. Han vidste utrolig meget 
om klassisk musik. Jeg kan huske dengang, vi sad 
og bødede om vinteren, så var vi ikke altid lige enige 
om, hvad vi skulle høre i radioen, han skulle altid 
høre klassisk musik.

Robert holdt på, det helst skulle være så gam-
meldags som muligt. Vi syntes, han var mærkelig,
men han var også en rigtig gammel mand, det var 
han. Og hans næse løb altid.

Det var sådan, når vi var ude og røgte, og det 
hang altid her nede og så nogle gange hvis det 
blæste meget, så kunne man lige pludselig mærke 
noget på kinden, så hang man sådan sammen, det 
var ikke altid lige morsomt.

Det er altid gået tilbage. 

Bundgarnsfiskeriet.
 
Jeg har kun fisket sammen med Bent og så alene. 
Vi havde 11 bundgarn. Jeg var ikke andet end 15, 
da jeg startede.

Bundgarnspælene dem hentede vi selv oppe i 
skoven, og så bar vi dem hjem. Og jeg fik altid rod-
enden, for far han var halvgammel.

Det er ikke, fordi jeg tror, det er min skyld, men 
det er sådan set gået tilbage, lige siden jeg begyndte 
at være med. Jeg har aldrig været med, når det er 
gået op. Det er altid gået tilbage. 

Jeg ville have været bådebygger, men det var der 
ikke nogen, der blev spurgt om dengang. Det var  
heller ikke sikkert, at jeg kunne være blevet det. 
Det var det, jeg kunne have tænkt mig. Men altså, 
det har været udmærket at være fisker. 
Dengang foregik det på en anden måde, end det gør 
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i dag. Da mødtes vi alle sammen nede på havnen, 
hvor man stod og snakkede, der var ikke nogen, der 
havde travlt, det kørte bare sådan i sig selv.

Salg ved bådene 

Vi kom gerne ind sådan ved nitiden, og så stod folk 
der. De havde bestemte fiskere, de købte af. Det 
var meget skægt, og bønderne inde fra landet kom, 
og de købte mange gange større portioner, sådan i 
kassevis.

Jeg havde håbet, at hvis jeg blev gammel, så 
kunne man gå ned på havnen, når bådene kom ind, 
men det er forbi, og har været det i snart mange 
år.

Kasteruser

Det var min far, der begyndte med kasteruser 
hernede. Det er sådan nogen små ruser med en lille 
ruse i hver ende.
    De havde hørt noget om de der kasteruser, men 
de var ret dyre at købe, og man skal have nogle 
stykker, og dengang havde de ikke ret mange pen-
ge. Men så - da arbejdede han stadigvæk for Jacob 
- så finansierede Jacobs kone købet, og så delte de. 
Jeg kan huske, de fangede rigtig mange ål. Jeg kan 
huske, at jeg var med oppe at røgte dem. De var 
sprængfyldte. Og så begyndte de andre også at få 
øjnene op. 

Salg af fisk fra fiskebil

(Fra ca. 1978 kørte Finn hver lørdag til Glumsø 
for at sælge fersk og røget fisk. Finn stoppede med 

turen efter Bents død i 1988).
Det var mig der skulle køre. Jeg hadede det som 
pesten. 
    Jeg kunne ikke fordrage at stå og sælge, det har 
jeg aldrig kunnet li’, men det kunne ikke hjælpe 
noget. Far havde ikke kørekort, det interesserede 
ham ikke det der med biler og sådan noget. Det var 
nogle venner de havde i Glumsø, der fik ham til at 
starte med det. Det gik også udmærket.

Allerede dengang var der ikke ret mange fisk  
tilbage. Jeg fangede ikke ret meget af det selv, det 
var ikke, fordi jeg ikke prøvede på det, men der var 
bare ikke rigtig noget.
    Jeg købte på Omø eller Agersø eller Korsør. Der 
var stadigvæk nogle trawlere dernede, der kom ind 
hver dag, så man kunne få frisk fisk. Så kørte jeg 
gerne ned der torsdag aften eller fredag aften, når 
de kom ind, og hentede fisk dernede.

Med bundgarnene var der ikke noget stress på. 
Når man ikke kunne det den ene dag, så kunne 
man lave det en anden dag. Så var det ligesom vejr 
og vind, der bestemte, hvad man gjorde. Når man 
solgte fisk, så skulle man hele tiden være en uge 
fremme, selvom det ikke var de store mængder, der 
skulle skaffes frem.

Bal i bødehuset

Alle vores garn var derinde. Om efteråret når man 
tog garnene op, så slog vi stejler på alle markerne i 
rækker, og så blev alle garnene hængt op og tørret 
og renset for tang og alt muligt. Når de så var tørre, 
så blev de kørt ind. Det skulle helst være inden nyt-
år, så mange gange var det nytårsaftens dag. Jeg 
kan huske, det var så irriterende, for det støver og 
ens øjne blev fuldstændig røde.

Så sad vi der om vinteren og bødede dem, gik 
dem igennem og hev dem ud på gulvet og spredte 
dem ud, og lavede nogle nye, hvis vi skulle have 
nogle nye. 
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Det støvede, nogle gange kunne man næsten ikke 
se hinanden, der var fuldstændig sort rundt om, 
men det tænkte man ikke over.

Da jeg var dreng og til jeg var 16–17 år, var der 
bal i bødehuset om sommeren. Så blev bødehuset 
ryddet og gjort rent, og noget af alt det støv kom ud, 
men folk så jo frygtelig ud, når de havde danset der-
inde. De var helt sorte. Fars fætter, Engelhardt med 
det stive ben, spillede harmonika, så han spillede 
gerne til.

Det var folk rundt omkring, der kom til ballet. 
Det var ikke kun fiskere, det var nogen, vi kendte.
Vi spiste først. Var det godt vejr, sad vi udenfor. Det 
foregik for det meste bare til den lyse morgen, og så 
havde de det dårligt de næste par dage, og så var 
det overstået.

Ålegilde

Der er ikke nogen, der har kunnet få noget ud af 
det (at stange ål) i min tid andet end for sjov, men 
dengang, da regnede de med det, og når de var oppe 
og stange sidste gang, så stangede de det, de kald-
te “stange sammen”, og så holdt de et ålegilde, altså 
Harald, Steen, Bjarne, Einar og Jens.

Det var, da jeg var dreng. Det holdt op sidst i 
tresserne.

Harald han skrev gerne en sang, der handlede 
om alle dem, der var med, et vers til hver. Jeg fandt 
faktisk en, da min mor døde. Jeg kan huske den, 
fordi Harald ikke kom. De skulle spise  hjemme hos 
os, og Ruth var kommet, og så kan jeg huske, jeg 
blev sendt ind og hente ham, og der stod han og 
var ved at lave det sidste. Det var altid lige i sidste 
øjeblik, når han fandt på sådan noget. 
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Fisker Carl (Jul) Østerhåb Ander-
sen, (1940)

Skoleengen 12, Bisserup 
Bødehus og bådeværft Bisserup Havnevej 35
Fisker i 3. generation

Far: fisker Edvard Andersen (1912–2002), 
Skoleengen 12  
Farfar: tømrer og fisker Carl Andersen (1888–1976), 
Bisserup Havnevej 39

Navn: Hedder Carl efter farfar, men er altid blevet 
kaldt Jul. Østerhåb efter mor, Elvira Andersen, 
hvis familie kom fra gården “Østerhåb” i Bryrup ved 
Silkeborg.

Min farfar

Min farfar stammede oprindelig fra Herlufmagle, 
hvor hans far var stenhugger. Som ung mand havde 
han været i Canada eller USA et par år, men da min 
farmor ikke ville derover, kom han hjem i stedet for. 
Da var hun i København, og så købte de et sted der-
ude ved Appenæs, hvor de var et par år. Så flyttede 
de herned, hvor de byggede huset derovre (Bisserup 
Havnevej 39).

Her i Bisserup arbejdede han som tømrer hele 
tiden, men han begyndte at sætte åleruser på 
fjorden og også at få rejegarn. Og det var også det, 
han ville herned for. For at fiske på fjorden.

Fiskeri med skovlvod

Senere købte han og min far en større båd, så de 
kunne fiske med skovlvod udenfor (i bugten).

Det var en af de lidt større både, de havde, som 
blev bygget på Agersø, og der kom en Vølund mo-

tor i, en af de store totakter, hvor de kunne trække 
vod hele bugten rundt. Det var en af de større kut-
tere, men problemet hernede var, at det sandede 
til, og så kneb det for dem at komme ind og ud med 
den store båd. Da så krigen kom, blev det usikkert, 
hvor meget man ville kunne fiske derude. Det var 
mere farligt at sejle derude end inde på fjorden, og 
det gjorde så, at de solgte den. Samtidig blev reje-
priserne gode, fordi man kunne sælge alle de rejer, 
man kunne fange, i København, de kunne bruge 
det hele. Så gik de over til at fange rejer fuldstændig 
på fuld tid.

Rejerne blev cyklet til Sandved og så sendt med 
toget derfra. Der skulle de være, jeg tror kl. 18, så 
gik der eksprestog til København over Næstved. Det 
gjorde, at de bare blev sendt videre, og ikke kom 
på noget lager. Så var de inde på Gl. Strand om 
morgenen.   

Om at være fisker

Min far har altid været meget interesseret i fiskeri. 
Mens han gik i skole, satte han kroge efter ål og 
havde sin egen forretning allerede på det tids-
punkt.    

Jeg har aldrig været sådan fuldstændig bidt af 
det, det har jeg ikke.

Jeg kom med i det, fordi det var nødvendigt for at 
klare det. Der skulle en mand til med for at have så 
meget af det, som vi havde.

Fra jeg var vel 12 år, begyndte jeg at være med 
på fjorden om eftermiddagen. Jeg hjalp til med at 
sætte rejegarn ned.

Bundgarnsfiskeri efter ål og hornfisk

Efter krigen blev de ved med rejefiskeriet et stykke 
tid, men i 50erne, da købte vi så et bundgarnsfiskeri 
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Bødehus og bådeværft Bisserup Havnevej 35. 2010
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heroppe på Glænø. Da havde jeg været med et par 
år, det har været i 57-58.

Det var et lille fiskeri, 5 bundgarn, men så købte 
vi et til bundgarnsfiskeri oppe på Glænø. Det lå 
også ude på Vestre fed. Der var så 12 garn. Så blev 
det bundgarnsfiskeri på fuldtid, og vi opgav reje-
fiskeriet. Da det gik hårdest for sig, var vi oppe på 
at have 17 bundgarn.

Min farfar holdt op efterhånden, han blev pen-
sioneret, havde dårligt ben. Det blev til, at han 
sørgede for det hjemlige. Gik over på bødestuen og 
var med til at bøde garn, og hvad der ellers skulle 
laves. Da var han vel oppe i 80erne. Efterhånden 
som jeg kom med i det, trak han sig ud. Han var 
aldrig med i bundgarnsfiskeriet. Han har kun været 
med i rejefiskeriet.

Bundgarnsfiskeriet var kun efter ål. Det var om 
efteråret fra august til midt i november afhængig af, 
hvordan månemørkerne faldt. Til at begynde med 
satte vi også hornfiskegarn ud og fangede hornfisk 
om foråret, men til sidst blev priserne sådan, at det 
ikke kunne betale sig.

Det har været i 60erne, at vi holdt op med det. Til 
sidst tjente vi ikke noget på det. Det blev udgifter  
det hele. Vi skulle køre dem til Korsør for at komme 
af med dem, og det kunne ikke betale sig for os i tid  
og benzin og lastbil.

Det var virkelig hårdt at fiske efter hornfisk. Det 
var store garn. De er dobbelt så store som bund-
garn til ål, og vi fangede sommetider en hel jolle-
fuld, 100 kasser, det kunne vi godt fange. Det var 
hårdt, og så skulle de sorteres i størrelse. Jeg tror, 
det var 32 fisk til 15 kg. Det var første sortering, og 
så var der anden sortering, og det skulle vi ligge og 
sortere ud, og når man først har sorteret et stykke 
tid, så bliver fingrene revet fuldstændig til blods i de 
der næb. Bagefter kunne vi så, ja det var jo mig, der 
kørte dem til Korsør og isede dem og bagefter satte 
dem på kølehus. Det var et hårdt arbejde. 

De små kunne vi ikke sælge, så de kom i tønder 
og blev kørt til fiskemelsfabrik. Vi fik 25 øre pr. kg. 

Når man først har fanget dem, kan man jo ikke 
smide dem ud igen, for så er de døde. Tønderne 
blev hentet en gang om ugen, når det ellers funge-
rede, men til sidst gad de ikke engang hente dem, 
så stod de der 14 dage/1 måned. Det lugtede altså 
ikke godt.

Et år måtte vi sejle dem ud, da vi skulle have 
havnefest. Vi kunne ikke så godt have en række 
tønder stående dernede på broen den dag.

Vi solgte bundgarnsfiskeriet i 80 til Steen, eller 
det var Edvard, der solgte det, og så fortsatte jeg  
bare som garnfisker og havde også rejegarn på 
fjorden. Jeg holdt vel op i 90, fordi jeg tjente for lidt. 
Det kunne ikke betale sig.

Så blev jeg rigger inden for B&W Energi.
Det er en helt anden måde at arbejde på, som 

man sådan lige skal vænne sig til.
Jeg har sådan set ikke savnet fiskeriet. Vi har 

altid haft en båd og har kunnet sejle det, vi ville, og 
det har vi så også endnu. Vi kan sejle, når vi vil og 
sætte garn.

Nye redskaber

(Edvard og Jul var åbne overfor at prøve nyt. Det 
nye kunne undertiden give problemer, som det var 
tilfældet med flyderad til bundgarn. Da båden kom 
ind i havnen blev der grinet, fordi garnene var ful-
de af muslinger. De, der grinede, var dog ikke klar 
over, hvor stor fangsten faktisk var). 

Vi fangede mange ål, det gjorde vi, men vi arbej-
dede også meget for det. Det, der var problemet med 
flydegarn var, at vores både ikke var store nok. De 
fylder så meget, så vi kunne ikke magte dem med 
de både, vi havde, og vi opgav det igen. Garnene 
kørte ned i muslinger. Vi kunne ikke tage dem med 
vores vindejolle, så vi tog dem med pælespil, og det 
tager lidt lang tid, men vi fik dem da op. Det var for 
tungt, så det opgav vi igen.
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Vi var de første her, der fik vindejoller, og vi var 
de første, der fik ramslag med koblingsspil. Det 
tog meget af slæbet. Ramslaget med koblingsspil 
var noget, man havde snakket om var i brug andre 
steder, og vi fandt så frem til et oppe i Gilleleje eller 
Humlebæk, hvor der var nogle fiskere, der holdt op 
med at have garn, og som vi købte det af.

Sommerturister

Om sommeren havde vi badegæster, der boede her. 
Det var det underste her (Skoleengen 12), der var 
lejet ud. Og så boede vi selv ovenpå. Det var meget 
almindeligt hernede. Det gav, at man kunne bo. 
Udgifterne til huset fik man ind på den måde.

Bådebyggeriet

Det startede på den måde, at vi havde brug for både 
til fjorden. Min farfar havde været med i bådebyg-
geri ude på Appenæs. Han havde været med til at 
bygge de pramme, de sejlede med op gennem ka-
nalen. Han og min far manglede pramme til fjorden, 
de skulle kunne gå ind på lavt vand. Dem lavede 
han så selv derovre (Bisserup Havnevej 39). Faktisk 
der hvor Lars Birger nu har rygehus, der havde vi 
det første værksted. Der byggede vi de små pramme 
om vinteren, og så efterhånden som vi skulle bruge 
større både, så måtte vi bygge det sorte hus, som vi 
nu har som bødehus. Det blev egentlig bygget til at 
have værftet i.

Det har været i 40erne, de begyndte  at bygge 
pramme, først de små ropramme som vi også bru-
ger til at stage ud med, og så lavede de dem lidt 
større, satte motor i og så med dam i, og på den 
måde blev de større og større hele tiden. Da vi be-
gyndte på bundgarnsfiskeriet, gik vi over til at lave 

bundgarnsjoller. Den første var vel 23 fod, tror jeg, 
de lå der på 22-23 fod. De sidste, vi byggede, var på 
26 fod. Jeg vil tro, vi har bygget en snes bundgarns-
joller.

Vi byggede dem sådan set til os selv, og så ef-
terhånden averterede vi dem. På det tidspunkt var 
det ikke så svært at sælge træbåde. Der var altid 
en eller anden bundgarnsfisker, der havde brug for 
en båd, så det var i reglen ikke det store problem at 
sælge dem.

Vi har solgt til Agersø og til Skælskør og sådan 
rundt omkring. Over til Jylland har vi også solgt.

Vi byggede næsten aldrig på bestilling. Vi lavede 
dem til os selv og til det, vi selv kunne bruge dem 
til. Vi lavede en båd, og så blev den, så folk kunne 
se den, og det var på den måde, vi solgte dem.

Selve det at lave båden, at klæde den op, gøre 
den klar, så den var en båd, det tog vel en tre, fire 
måneder. Vi byggede efter, at vi havde bødet gar-
nene. Det var vi gerne færdige med i februar og så 
begyndte vi. Så var vi måske færdige sådan om-
kring ved september med at lægge motor og lave 
dæk og alt det, der skulle til, det var lidt flydende, 
det kom an på, hvor mange timer vi fik tid til. Der 
var ikke  noget med, at vi skulle være færdig til no-
gen bestemt tid. Det var bundgarnsfiskeriet, det 
drejede sig om, det vi skulle leve af, ikke det andet, 
men det er da meget mere interessant end fiskeri at 
lave sådan noget (bådebyggeri).

Samarbejde

(Flere af fiskerfamilierne hørte til Indre Mission, 
bl.a. fam. Jensen og fam. Rasmussen. Det gjorde 
Jul, hans far og bedstefar ikke).

Man var jo mere frit stillet. Det var en af de ting, 
der måske godt kunne give lidt misstemning, det 
var, at vi røgtede, når der var brug for det, også 
om søndagen, og det gjorde man ellers ikke, når 
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Edvard og Jul Andersen sorterer dagens fangst. Oktober 1976

Jul Andersen byggede selv denne båd, som han brugte til garnfiskeri i Små-
landshavet.



71

man var missionsk. Sådan kunne vi gøre det. Vi så 
ikke noget problem med det, men ellers synes jeg 
såmænd, det er gået meget fint hernede, vi har altid 
hjulpet hinanden. Det har der ikke været noget galt 
med.

Vi lånte Frederik og Kaj Rasmussens plads til at 
have både på om vinteren. Vi havde ikke selv sådan 
en plads, hvor vi kunne få båden op og ned.

Det var dernede, hvor tjæregryden er nu. Efter 
stormen i 30erne (9.juli 1931), hvor mange af kut-
terne gik på land og måtte graves ud, var der en 
rende helt ind til land, hvor vi kunne sejle ind, og 
så var der forholdsvis kort at trække op. Det var før 
der kom kraner og alt det der, nu er det så nemt, 
men før i tiden måtte vi selv trække dem op, der 
skulle helst være flere til for at kunne holde sådan 
nogle joller, at de ikke væltede og kørte ned af ruller 
og alt sådan noget. Det kunne tage lang tid, og da 
var det rart, når der var nogle, der ville være med, 
og det har der altid været.
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Fisker, cand.techn.soc. 
Lars Birger Nielsen (1953), 

Bisserup Fisk
Bolig og røgeri Bisserup Havnevej 39
Havbrug
Detailsalg på havnen fredag/lørdag
Formand for Bisserup fiskeriforening 1998- 
Født og opvokset i Vanløse

Baggrund 

Som dreng fiskede jeg lidt med fiskestang i Køben-
havns Havn, men det tætteste, jeg kom på fiskeri, 
var at finde nogle gamle rødspættegarn på stran-
den, når vi var i sommerhus. I løbet af studietiden 
på RUC så jeg en mulighed for arbejde med fisk i 
fremtiden, for jeg havde det sådan, at jeg ville være 
indenfor et område, hvor jeg også kunne arbejde 
praktisk med tingene. Jeg kunne ikke forestille mig 
at skulle sidde bag et skrivebord altid, så hvis jeg 
havde mulighed for at tage ud og fiske og arbejde 
med de samme ting, når jeg var i land, kunne det 
være en god kombination.

Mens jeg læste på RUC var jeg også på special-
arbejderskole i Thisted. Der var grundkursus for 
fiskere, der havde været ude at snuse lidt til fiske-
riet før. Derfra tog jeg ud at fiske i Nordsøen. Så 
arbejdede jeg i SID (fagforeningen) i Hanstholm og 
var med til at udarbejde Specialarbejderforbundets 

fiskeripolitik og fik det anerkendt som en del af ud-
dannelsen.

Havbrug Glænø/Karrebæksminde

Det var en tilfældighed, at jeg kom til at arbejde 
med havbrug.

Jeg havde arbejdet en del år på Grønland som 
fiskerirådgiver for Hjemmestyret og erhvervslivet 
i Grønland. I første omgang tog jeg bare derop et 
halvt år for at forberede uddannelserne indenfor 
fiskeriet i forbindelse med Hjemmestyrets overta-
gelse af fiskeriområdet. Det trak så ud en fem-seks 
år. Så havde jeg det sådan, at jeg havde brug for 
at have fri, så jeg søgte orlov og tog til København 
for at finde ud af, hvad det var for et socialt liv, jeg 
ikke levede som fremmedarbejder i Grønland, som 
man er i en eller anden vis forstand, når man kom-
mer som dansker. Da jeg havde været hjemme en 
uges tid, var der en færing, jeg kendte fra Grønland, 
som ringede. Han havde fået en tilladelse til at lave 
havbrug og spurgte, om det ikke var noget? Når jeg 
nu alligevel skulle holde fri, så kunne vi lave noget 
sammen.

Det var i starten af firserne, der begyndte at 
komme havbrug. At man kunne lave det overho-
vedet. Olav, som færingen hedder, havde ud fra et 
søkort over Danmark kigget på, hvor er der nogle 
muligheder for havbrug? Han havde kig på nogle 
positioner ved Korsør og så hernede på denne her 
kant. Man prøver at kigge nogle steder ud, hvor der 
er nogle gode strømforhold, hvor det er til at komme 
til en havn, og så søger man på en bestemt position. 
Så bliver der hørt, om der er nogle - fiskere eller an-
dre - der har noget at sige mod det. Han havde  søgt 
på en position oppe ved Korsør og én hernede.

Vi startede op ved Glænø og skulle så finde den 
havn, hvor det var nemmest at sejle ud fra. Skulle 
det være fra Stignæs færgehavn eller kulhavnen 
derude, eller skulle det være Bisserup, som var tæt-
test på, eller skulle det være fra Karrebæksminde? 
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Det var sådan set det, jeg levede af en del år frem til 
1991-92. Rejefiskeriet hernede syntes jeg var meget 
småt, og jeg kendte heller ikke noget til det. Åle-
fiskeri det kendte jeg i princippet, vidste hvordan 
det foregik, men jeg havde aldrig arbejdet med det.

Havbrugsproduktion

Når vi var blevet lokket af havbruget dengang, så 
var det, fordi der var nogle frygtelig gode priser på 
opdræt af ørreder dengang. Vi kunne gå ud og lave 
aftaler dengang, inden vi var kommet i gang, til 40-
50 kr. kiloet. Det var i 1986. Det var mere end dob-
belt så meget, som de kostede 10 år efter. I mange 
år har du skullet være glad, hvis du kunne sælge 
dem til 20 kr. kiloet.

Den konstruktion, vi skulle i gang med, var ikke 
helt afprøvet, det var vores egen, men udsigterne 
var gode. Hvis det bare lykkedes det første år, så 
havde vi alle muligheder for at køre videre. Vi var 
også tiltrukket af, at det var koncentreret arbejde i 
perioder, og så kunne man slappe af resten af tiden.               
Når vi var færdige hernede, så tog jeg til Grønland 
og fiskede rejer i 3-4 måneder. Havbruget starter op 
om foråret, så tog jeg herned, og vi startede havbru-
get op. Når efteråret kom, og vi kunne konstatere, 
der ikke rigtig var penge til at overleve for, tog jeg 
til Grønland.

Arbejdsgangen i alle almindelige havbrug er, at 
man sætter fisk ud i april måned og så har man 
sæsonen frem til oktober/november. Der slagter 
man fisken, høster og tømmer simpelthen havbru-
get inden jul, og tager det på land. Det var også så-
dan vi startede, at vi skulle lave denne her produk-
tion, fordi det er både fisken og især rognen, der 
er økono-misk rentabel at producere. Derfor pro-
ducerer man med henblik på at lave så megen god 
rogn som muligt. Mange havbrug har udviklet sig 
til primært at producere rogn, og fisken fungerer 

Og det blev så Karrebæksminde i første omgang. 
Positionen var ved Glænø, men efter nogle år søgte 
vi om at få den flyttet til Bisserup. 
Karrebæksminde er lidt af et gøglermarked om som-
meren. Vi havde en kutter, som vi boede på og sov 
på, men der var fest og ballade hele natten, mens vi 
prøvede på at falde i søvn på kutteren.

    

Bisserup

Vi havde været i Bisserup for lige at kigge, om det 
var en mulighed her. Der var lidt problemer med 
havnen. Der var ikke så fin en havnemole, som der 
er nu. Der var også problemer med havnedybden. 
Vi havde et anlæg, som Olav havde konstrueret, og 
som krævede noget plads ved søsætningen, og der 
kneb det noget her. Den væsentligste årsag til, at 
det ikke blev Bisserup i første omgang, var dog nok, 
at vi kom en sen aften og var lidt i bekneb, for det 
skulle gå hurtigt med at finde et sted, hvor vi kunne 
arbejde ud fra. Så vi kom kørende og fandt ud af, 
hvem der var fiskeriformand. Det var Harald Kruse, 
og så bankede vi på hans dør og sagde dav, vi hed-
der sådan og sådan. Vi vil godt lave et havbrug, og 
vi har en kutter, der er så og så stor. Det skulle han 
lige tygge lidt på. Der havde været noget snak mel-
lem fiskerne og i fiskeriforeningen. De syntes, den 
kutter, vi havde, var lidt stor, så vi fik et henhol-
dende svar. Så fandt vi ud af, vi godt kunne arbej-
de fra Karrebæksminde. Vi ville gerne til Bisserup 
og kom også lidt hernede, men det blev først efter 
nogle år, vi flyttede til Bisserup.

Fiskeriet i Bisserup kendte jeg stort set intet til. 
Det var ikke en type fiskeri, jeg havde beskæftiget 
mig med. Da vi startede op med havbruget hernede, 
gik det grueligt galt med det samme. Det første år 
havde vi totalt havari. Det gjorde så, at jeg med det 
samme tog til Grønland igen. Ikke for at genoptage 
mit gamle arbejde, men for at tage ud og fiske rejer. 
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res meget tidligt og så måske sidst på dagen. Jeg 
prøver at køre efter, at de skal have, som de har 
lyst til at spise og ikke få for meget. Det gør, at jeg 
godt kan tage ud til fiskene om morgenen, og så er 
de måske ikke så spiselystne. Det  kan  skyldes, at 
saltholdigheden har ændret sig eller temperaturen 
har ændret sig, eller nogle andre forhold, som jeg 
ikke kan se. Ok, hvis de ikke er sultne, skal de hel-
ler ikke have noget at spise. Måske må jeg tage ud 
senere på dagen for at give dem, hvis spiselysten er 
kommet igen.

Jeg håndfodrer for at have fornemmelsen af, 
hvordan fisken har det.  Alt det foder, der smides 
ud, skal også spises. Hvis spiselysten aftager, så 
stopper fodringen. Når man har store havbrug, så 
kører man efter en fodertabel, hvor man hele tiden 
regner ud, hvor meget de skal kunne spise den 
næste dag, lige som på en stor svinefarm. Man ved 
ikke, hvordan de har det, men de får det foder, der 
er beregnet. Det gør også, at man indkalkulerer, at 
de bliver syge på et tidspunkt, og det gør de jo kun, 
fordi de ikke har det optimalt godt. Vi har  for mange 
år siden sagt, hvis vi skulle lave havbrug, så skulle 
vi også kunne lave det sådan, så vi ikke skal bruge 
antibiotika. Det gælder om at holde fisken sund. Det 
betyder, at vi hele tiden skal have en fornemmelse 
af, hvordan udvikler vejret sig de næste 8 dage, og 
hvordan har fisken det her og nu, og hvordan tror 
jeg, fisken har det om nogle dage?

Den gode ørred

Det, vi har brugt mange år på sammen med Olav, 
det er at lave den gode ørred, den sunde ørred. Flere 
har for mange år siden spurgt, hvorfor vi ikke ville 
lave økologisk fisk, da det begyndte at blive muligt, 
og vi har svaret, at så længe vi skal vælge mellem 
at lave kvalitets fisk og økologisk fisk, så laver vi 
kvalitets fisk. Historien i det er meget kort, at fisken 

sådan set kun som “indpakning” af rognen. Rognen 
sælges til Japan, og fisken til andre markeder. Det 
prøvede vi også at følge med i, men udviklingen løb 
ret hurtigt. Dengang vi startede eller de første 5 år, 
da var der måske totalt nogle og tredive havbrug i 
Danmark med forskellige ejere. Nogle var fiskere, 
nogle var baroner og baronesser. Det var alle mulige 
forskellige, fordi det rygtedes, at det var en god in-
vesteringsmulighed, men siden er udviklingen gået 
meget hurtigt, priserne er faldet, og tingene har æn-
dret sig. Af de tredive er der fem forskellige firmaer 
tilbage, som er blevet til store havbrug. Da vi start-
ede, var alle de andre havbrug også i den størrelse 
som vores, men i dag er de 10 gange større, end 
vi er. De har slået sig sammen og har lavet nogle 
koncernlignende firmaer. Musholm har mulighed 
for at lave 3.000 ton. Vi har mulighed for at lave 
200 ton, hvis vi udnytter vores mulighed fuldt ud. 
Udviklingen har formet sig på en måde, så vi ikke 
kunne følge med. Vi har derfor måttet ændre vores 
måde at lave havbrug på. Vi satser på kvalitet frem 
for kvantitet, og det seneste er, at vi producerer 
kvalitetsfisk hele året rundt, og det betyder, at vi 
også har fisk ude om vinteren. Ja, i denne isvinter 
(2009/10) gik det ikke så godt, isen gik i drift, skar 
nettene i stykker, og fiskene slap ud. To af burene 
måtte vi hente i Korsør Flådestation og to på Omø.

I de store år tilbage i begyndelsen af 90erne la-
vede vi 150 ton om året, nu opdrætter vi 10-20 ton, 
fordi vi har lagt kursen om til økologiske kvalitets-
fisk. 

Håndfodring

Der fodres i hvert fald en gang om dagen, hvis det 
er vejr til det. Hvis man skal følge fiskens livsrytme, 
så spiser de helst sent og tidligt. Ved solnedgang 
og solopgang. Det er der, fisken er mest aktiv og 
fødesøgende. Skal man leve efter det, skal de fod-



78

Lars Birger Nielsen bøder net til ørredbu-
rene. 2008
Foto Klaus Warming

Hyttefade med fjordrejer. 2009



79

går efter rejer og krebsdyr, fødeemner, som inde-
holder det næringsstof, der hedder astaxanthin. 
Al fisk, der opdrættes, får  astaxanthin. De får den 
syntetiske udgave af det, som kemivirksomheden 
Roche spandt guld på i mange år. I mange år har 
man sagt, at den syntetiske astaxanthin var lige så 
god som den naturlige, men det er et kvalitativt an-
derledes produkt.

For lige at binde en sløjfe til, hvordan jeg kender 
Olav. Det stammer tilbage til begyndelsen af 80erne 
på Grønland, hvor jeg arbejdede med et projekt, hvor 
jeg spurgte, hvordan kan vi udnytte rejeskallerne. 
Der var Olav med ind over, for at se på, hvordan vi 
kunne få nogle gode ting ud af rejeskallerne som 
astaxanthin og glucosamin. Udnytte rejeskallerne 
som dengang var og stadig er et affaldsprodukt i 
Grønland. Da fik vi øjnene op for, at der faktisk er 
nogle rigtig spændende ting i den astaxanthin, som 
laksen er afhængig af. Det er ikke kun en farve. 
Sådan bliver det brugt, men det er et essentielt 
næringsstof, som er en af de væsentligste bygge-
stene til sundheden i fisken. Det har vi brugt mange 
år på at komme videre med. Vores betingelse for at 
komme i gang med at lave økologisk fisk, det har 
været, at vi kunne bruge den naturlige astaxanthin. 
Vi er kommet så langt, så vi importerer rejeskaller 
fra Grønland, som vi fragter til Færøerne, hvor Olav 
har lavet en lille mini Georg Gearløs fabrik, som 
kan trække astaxanthinen ud af rejeskallerne. Den 
kommer over på en fiskeolieform, som vi transpor-
terer herned. Derfor har jeg et par tusind liter astax-
anthin olie stående ude i garagen, som vi blander 
i foderet. Vi er de eneste i verden, som bruger den, 
som vi mener er den helt rigtige og fine astaxanthin-
olie, til opdræt af fisken. Fra vi begyndte at arbej-
de i begyndelsen af 80erne, da har det taget indtil 
sidste år, før  fødevareministerium og -minister gik 
ind og sagde: “Vi vil godt acceptere den”. Sidste år 
brugte vi rigtig meget tid på det. Jeg fik nærmest 
en penneveninde i Eva Kjær Hansen (fødevaremini-
ster). Hun var ude at snakke om Danmarks fremtid 

som økologisk producent. Det var så og så godt, at 
vi gjorde så og så meget for økologien. På et tids-
punkt måtte jeg skrive til hende, at det gav jeg ikke 
meget for, for hver gang man skulle diskutere med 
hendes embedsmænd, så sagde de hellere nej, end 
de prøvede på at sige, hov, der er måske nogen ting, 
vi har overset. Der må vi lige være lidt fleksible, 
selvom vi har lavet en meget stringent lovgivning.

Astaxanthinen har vi afprøvet sammen med 
Landbohøjskolen og fiskeriafdelingen på Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU). Det understøtter vores 
arbejde, og jeg synes, det er sjovt og spændende at 
være med i det arbejde. Jeg havde også en ide om 
tidligere, at det er dejligt at fiske, men det kunne 
også være dejligt at bruge aftenerne og fritiden på 
at arbejde videre med de der ting i teorien. Men 
når man har været på vandet hele dagen, så luk-
ker øjnene hurtigt om aftenen. Det, som jeg havde 
håbet på, og det kommer også en dag, det er, at 
havbruget bliver kombineret med det traditionelle 
fiskeri. 

Vuggestue

Små fisk, som vi fanger ved almindeligt fiskeri, og  
som ikke har nogen værdi af betydning, kunne 
sagtens tages ind i havbrug eller opdræt på land og 
opfodres til fisk i en størrelse med høj værdi. F.eks. 
kom pighvarrerne i nogle år her som meget små 
pighvarrer, og når vi satte garn derude, var der i 
hundredvis af dem, som vi skulle sidde og pille ud 
igen, og inden de blev store nok, var de trukket væk 
fra området her.

Man kan sagtens bruge de små fisk fra havet 
som  sættefisk til opdræt og fodre videre på dem og 
på den måde lave en slags vuggestue! Ikke kun pig-
hvarrer, men f. eks. også multer og små torsk. Men 
problemet har været, at opdræt/akvakultur først 
og fremmest har været administreret af Miljømini-
steriet, der ser opdræt som en risiko for forurening 
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og ikke som en mulighed for at skabe gode og sunde 
fødevarer. Det er først nu, der er begyndt at være en 
gensidig accept af, at det skal man måske begynde 
at se i en sammenhæng.

Vi har haft ål i kar. Det var en vuggestue. Det var 
simpelthen at tage de små ål, gulål, og så lave et lille 
recirkuleret anlæg ude i renserummet og have dem 
gående og så lære dem at spise i fangenskab. Det 
prøvede vi  bl.a. sammen med Finn. Han fangede 
nogle små ål, og så tog vi dem hjem her og havde 
dem gående. Det kan sagtens lade sig gøre, eller det 
ved jeg, det kan. Spørgsmålet er, hvordan man får 
dem lokket til at starte med at spise. Det, man helst 
skal, er at få dem til at spise i fangenskab og så 
langsomt vænne dem til piller (fiskemelspiller), for 
med piller er det nemmere at styre vandkvaliteten 
end med rogn og frisk fisk. Jeg havde søgt mini-
steriet om at få lov til at fange undermålsål for at 
have dem så tidligt som muligt, også fordi de så er 
nemmere at vænne til, men det der ikke lige følger 
reglerne, det siger man næsten altid nej til, selvom 
man godt kan se, der er nogle perspektiver - så jeg 
fik ikke lov, men tog dem på målet i stedet for.

Jeg havde ålene ude i renserummet, hvor vi 
også skærer fisk og ryger, men der var simpelthen 
ikke plads til det. På et senere tidspunkt købte vi 
et stykke af Juls grund (Bisserup Havnevej 35) og 
begyndte at lave et anlæg derovre. Af pladshensyn 
måtte vi vælge mellem ål og ørred - og vi valgte at 
prøve at opdrætte ørreder fra de var helt små. Så 
jeg har prøvet at have fiskene fra yngel, og til de er 
udvokset i havbruget.

Vi har også dyrket østers, men det måtte vi stoppe 
med pga. EU regler om, hvordan de skulle renses, 
før de gik til konsum. De var fine, men de havde 
ikke været gennem en kontrol for at kunne ligge 
på salgsdisken. Der var sket noget lovgivningsmæs-
sigt, så jeg tænkte, fint, nu kan vi lave østers. Det 
kunne så ikke lade sig gøre alligevel, for det ville 
koste mere i analyse og kontrol end, hvad vi ville 
få ind.   

Vi havde dem gående i bure, og de blev vendt og 
vejet for at se, hvor meget de var vokset. 

Vi kørte det som forsøg. Når der ikke er så meget 
fisk, som der har været tidligere, er det også, for-
di den økologiske balance er slået i stykker. På et 
eller andet tidspunkt må vi prøve at genskabe den 
balance indenfor opdræt. Vi startede med østers 
og muslinger, fordi de filtrerer og lever af det, som 
fisken skider.

Det har altid været sådan indenfor opdræt, at 
det, at man belaster vandmiljøet, er begrænsnin-
gen. Så kunne man lave nogle østers, som spiste 
halvdelen, så måtte det være dobbelt så godt. Det 
var amterne, som administrerede det med, om de 
forurenede. Det var fiskeriministeriet, der skulle 
se, om det var spændende at lave muslinger eller 
østers, men de to kunne ikke snakke sammen.

Tang

(Bisserup Fisk samarbejder med DTU Aqua om 
dyrkning af tang i havet i nærheden af firmaets 
fiskebure. De første tangsporer blev sat ud d. 22. 
marts 2010.)

Tang er meget, meget sundt. Det er ekstremt 
sundt. Hvis du spiser mellem 5 og 10 gr om dagen, 
så kan du glemme alt om vitaminer, kosttilskud og 
hvad som helst. Det spændende med tangen er, at 
den indeholder en velsignelse af sundhed. Flere og 
flere undersøgelser viser, at mange af de livsstilssyg-
domme, som vi æder os til her i Vesten, kunne tang-
en være med til at dæmme op for eller være mod-
vægt til. Ligesom den sunde fisk med meget omega 
3 fedtsyre og det sunde indhold med astaxanthin 
er modvægten til, at du får hjertekarsygdomme. 
Det er fordelingen af vitaminer og mineraler i den 
rigtige sammensætning, du kan få gennem tangen. 
En ting som f. eks. alle lider af efterhånden er enten 
for højt eller for lavt kolesteroltal. Specielt tang kan 
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være kolesterolsænkende.
I østen har de dyrket tang i 1000 år, men det er først 
nu, man er blevet opmærksom på, at der er et stort 
sundhedspotentiale i tangen. Der er livsstilssyg-
domme, som du ikke har i Japan, som du har i Eu-
ropa. Når en japaner flytter til Danmark eller USA, 
får han de samme livsstilssygdomme.

Tangen har en evne til at opkoncentrere tinge-
ne, og så er der det, som man først er begyndt at 
blive opmærksom på de senere år, nemlig at vores 
hjerne ser ud, som den gør, fordi vi har haft adgang 
til fødekilder fra havet. Det er de teorier, som jeg 
støtter mig til. Hjernen ville ikke have kunnet ud-
vikle sig sådan, som den har, hvis den ikke havde 
haft adgang til fedtsyre, den fedtsyresammensæt-
ning som kun findes i de marine råstoffer. Derfor er 
det, mineralsammensætningen er så god. Ser vi på 
forskellen fra tang til grøntsager, så kan der være 
100 gange mere af de gode mineraler i tang end i 
grøntsager, selvom det er to planter, der ligner hin-
anden. Tang har også været kendt i Europa tidli-
gere, men her har det meget været forbundet med 
fattigmandskost. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal 
tilbage i historien, men vikingerne spiste også tang. 
De havde også tang med på deres rejser.

Røgeri

Finn lærte mig op. Jeg anede intet om varmrygning 
af fisk. Koldrygning vidste jeg godt lidt om.

Princippet i at ryge hornfisk, fornemmelsen du 
skal have i fingrene for, hvornår den er røget, det 
har jeg lært af Finn.

Det er lidt spændende at ryge, for resultatet bli-
ver forskelligt hver gang. Det er et håndværk, som er 
afhængig af fiskens konsistens, hvordan fisken har 
haft det, og det ændrer sig også hen over sæsonen, 
og så fugtigheden i luften, hvordan det blæser osv.
Alt kan ryges. Når nogen siger, det ikke kan lade 

sig gøre at ryge en bestemt slags fisk, så har jeg 
det sådan, sikke noget sludder, alt kan ryges, det 
er bare et spørgsmål om hvordan. Det eneste jeg 
har givet op over for, det er jomfruhummer. Jeg ry-
ger de almindelige ting og så ekstra f. eks. torsk og 
stenbiddere. Der er kun ret få små røgerier tilbage. 
Så er der jo det, vi kalder “industrirøg”, og der er 
fingerfornemmelsen kun at trykke på computeren 
i program makrel, og så ryger den efter det. Så har 
du glemt fornemmelsen i fingeren. Rygning af fisk 
kan du godt udvikle til at være ligesom kokkekunst 
på en eller anden måde. Jan Hurtigkarl var også 
hernede på et tidspunkt. Jeg synes, det er spæn-
dende at få sådan en at diskutere med, prøv lige det 
her, prøv lige sådan.

Røgen kommer fra bøgebrænde, og i koldrygnin-
gen tilsætter jeg sortebærlyng fra Grønland. Det 
bliver plukket deroppe og sendt herned. Jeg har 
også fået noget fra Thy, og der er faktisk forskel på 
lugten og smagsintensiteten på det, der kommer fra 
Thy, og det der kommer fra Grønland.

Når havfruerne kalder….

Havet kan være en farlig arbejdsplads og fiskeri-
et har altid ligget højt på listen over arbejdsplad-
ser med mange arbejdsulykker og nedslidning. Ar-
bejdsulykkerne er ofte af den alvorlige slags med 
livet som indsats.

Der har heldigvis ikke været nogle forlis eller al-
vorlige ulykker i fiskeriet ved Bisserup, men det var 
tæt på at gå galt, da jeg en efterårsdag lå og rodede 
med tunge ankre til havbruget i halvdårligt vejr.

Jeg skulle have bjerget nogle ankre og noget 
kæde. For at få dem op må jeg trække baghaleren 
til ankrene over den store garnvinde og så svinge 
ankrene ind på båden. Det er bedst at være 2 til 
det arbejde, men når det kniber kan det godt lade 
sig gøre alene med lidt hurtighed frem og tilbage på 
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dækket - hvis ellers der er styr på kæde og alle løse 
tovender og båden ikke pludselig ruller uforudset. 
De to første ankre gik det fint med, men det tred-
je drillede. Søen var blevet mere urolig, og båden 
rullede mere, så første forsøg lykkedes ikke, og jeg 
måtte lade ankeret køre ud igen. Det samme skete 
anden gang. Jeg bandede og ville have ankeret ind 
i 3. forsøg. Fik fat i ankeret, men båden rullede 
forkert, og jeg måtte slippe mit tag i ankeret - sa-
tans og så for jeg som en raket i vejret - baghaleren  
havde slået en løkke om mit ene ben, og jeg var på 
vej henover garnvinden - det er ikke godt det her, 
tænkte jeg - og så gik det ellers hurtigt fra vinde 
til vand - nedad mod bunden. Fra at alt var gået 
lynende hurtigt, gik det pludselig som i langsom 
gengivelse og total stilhed ned mod bunden. Lidt 
lysende grønt når jeg kiggede op - og mørkt, grønt 
og uklart når jeg kiggede ned. Det var på 12 meter 
vand, så der var vel 3-4 meter til bunden og 8 meter 
til overfladen.

Sådan havde jeg ikke lige tænkt mig det skulle 
ende, og tanker og liv ruller over den indre billed-
skærm i lyntempo. Vidste at jeg ikke kunne nå at 
skære et 24 mm tov over på den tid, jeg havde - 
druknedøden skulle være en behagelig død, siges 
der, men hvad skal man - skynde sig at puste ud 
eller holde på vejret så lang tid som muligt. Når jeg 
kiggede ned i det blågrønne vand, var det ligesom 
farverne bevægede sig som fnuglette nordlysgardi-
ner, og jeg fik lyst til at lette på gardinerne for at 
se, hvordan verden så ud på den anden side. Der 
var ikke nogle havfruer der sang, men det var vist 
tæt på, og pludselig dukkede tanken op, at der nok 
var nogen, der ville savne mig, og hvordan skulle de 
få fortalt historien om, hvad der var sket. Jeg ro-
dede efter lommekniven og kunne pludselig mærke, 
når jeg trak benet op, at støvlen og tovet omkring 
støvlen ikke sad helt tot. Så jeg fik skudt støvlen 
af, og så var det ellers om at komme til overfladen. 
Oppe igen var båden drevet så langt, at jeg ikke 
kunne svømme efter den. Jeg var tættere på en af 

opdrætsringene, og der kunne jeg svømme hen og 
kravle op. Der stod jeg så - reddet og ikke engang 
kold. Men det sku nok blive koldt. Det var trods alt 
sidst på dagen og 7. oktober. Så natten ku’ nemt 
blive lang, og hvornår ville nogen komme forbi. Jeg 
så Jes komme ud gennem sejlrenden, men han sti-
mede mod vest og jeg var 1,5 sømil mod sydøst. Tog 
den orange anorak af og begyndte at vifte som en 
flagmand. Svært at holde armene strakte og langt 
var der jo til alle, og tiden blev lang.

Heldet var med mig endnu engang, for ”Lille Gert” 
stod og kiggede i sin kikkert ud over vandet i det 
rette øjeblik. Kunne se noget orange ude ved bu-
rene og kunne så se, at min båd rullende drev mod 
øst. Gert fik fat i Einar, og de fik vist også ringet til 
Jes for efter et stykke tid, kunne jeg se både Jes og 
Einar komme sejlende ud mod mig.

Dejligt at se min kone på kajen igen og dejligt 
med et varmt bad og lidt varmende whisky.

Ja sådan gik det til, at jeg siden har fejret fød-
selsdag 2 gange om året.

Fremtiden

I dag kan fiskeri i Bisserup ikke lade sig gøre, som 
det traditionelt er blevet drevet, hvor du kunne 
koncentrere dig om et fiskeri. Familierne, som har 
haft et stort fiskeri, kunne måske lægge lidt til side 
i de gode år, som man har kunnet trække på. For 
småfiskerne har det været en evig kamp, og det har 
ikke været det samme som på Vestkysten. Omvendt 
har der været nogle perioder hernede, hvor Bisse-
rup har været et godt smørhul. Også op i 60erne.
Nu bliver man nødt til at gøre noget andet eller 
kombinere. Hvis man ser på havbrug og spør-
ger andre havbrugere, så vil de sige, det kan ikke 
lade sig gøre at have økonomi i et havbrug. Det 
kan det også kun, hvis man kombinerer det med 
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små nicher…. Jo, der er forhåbentlig også fiskeri i 
Bisserup om 20-30 år.

Jackpot

(Hvad er det, der er så spændende ved fiskeri?)

Du får nogle naturoplevelser, som du ellers giver 
mange penge for at opleve, men det er en underlig 
sammensat ting, for det er også den der spænding, 
at det kunne være, der var jackpot i morgen. Det 
har ålefiskerne også levet på. 

forskellige ting. Det gælder om at se det spæn-
dende og udfordrende i nogle ting. Når jeg ser en 
udfordring i et eller andet, så har jeg lyst til at sige, 
nå, det må også kunne lade sig gøre.
Jeg tror, hvis man bryder igennem med at kombinere 
opdræt og fiskeri, så vil det kunne hænge sammen 
på en eller anden måde og udvikle sig. Det kræver, 
at man ikke giver op i forhold til den mur eller de 
krav, man bliver stillet over for mange gange. På 
en eller anden måde så oplever jeg, at hvis man er 
meget fokuseret på at få noget til at lykkes, så kom-
mer økonomien i anden række. Selvfølgelig skal det 
hænge sammen på en eller anden måde. Der er stor 
forskel på at tænke på, hvordan man bedst muligt 
ryger en slags fisk i forhold til at sige, hvad er der 
af penge i røget fisk. Hvis du skal overleve med fis-
keriet, skal du også brænde for det og synes, det er 
spændende. Du skal ikke som udgangspunkt have  
tanker om, hvor meget der kan tjenes ved det. Man 
skal være parat til at bryde nogle grænser ned, og 
du skal være parat til at omstille dig og sige, hvor-
dan dyrker og bruger vi havet, udover at vi sætter 
nogle garn og så håber på, at der kommer noget 
i. Endelig skal der komme nogle unge som siger, 
det der det er spændende. Som har en eller anden 
drift i forhold til at arbejde med naturen og arbejde 
med fiskeriet, og som er klar over, at når fiskeriet 
kalder, så er det det, det handler om. Enten skal du 
brænde for det af en speciel årsag, eller også skal 
du have fået det ind med modermælken.

I fiskeriet ved Grønland lærte jeg at kunne lægge 
mig på et bræt og sove i løbet af kort tid og være 
frisk igen. Det var en af de ting, man skulle kunne 
lære. Det gør, at jeg kan lægge mig ned i 10 min. 
Man må forsøge at lære sådan nogle ting, hvis man 
ikke kan det, så kan man heller ikke overleve.

Der skal være en fremtid for fiskeriet i Bisserup. 
Det er lidt utænkeligt, hvis der ikke er noget fiskeri. 
Der skal tænkes kreativt på en eller anden måde 
for at få det til at lykkes, og det håber jeg på med 
de her eksperimenter, og ved at holde fast i de her 
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Fiskeriforeningen ejer selve havnemolen, men 
de enkelte bundgarnsfiskere har også brug 
for jord/strandeng ned til vandet til ophaling 
af både, klargøring af redskaber og tørreplads 
for garn.  De forskellige stykker strandeng er 
ejet af Holsteinborg gods, men i fiskerilov-
givningen, er det fastsat, at fiskerne har ret 
til at leje jordstykker til de nævnte formål.
 
Arealerne omkring havnen og selve strand-
marken er opdelt i mange små jordlodder, 
som de enkelte fiskere lejer af Holsteinborg 
Gods. Lejen er for de fleste jordstykker fast-
sat til et antal kg ål, der betales til godset 
hvert efterår. 
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Fiskeriforeningens formænd i 100 år

1909–16:  Martin Jensen
1916–24:  Johs. Jensen
1924–33:  Karl Larsen
1933–35:  Johs. Jensen
1935–45:  Simon Jensen
1945–59:  Thorvald Burmann
1959–66:  Sigvald Andersen
1966–86:  Ejnar Jensen 
1986–98:  Harald Kruse
1998-       Lars Birger Nielsen

Noter

1: Ulrik Holstein – Holsteinborg, 1988, s. 16
2: Vinther, 1895, s. 61, 66
3: Lejekontrakt for fisker Frederik Rasmussen af        
Bisserup, 1880. Kopi fra Susanne Hansen, Ølgod
4: Do
5: A. J. Schmidt, 1987, s. 18 og 198
6: Valdemar Jensen 1992
7: Dansk Fiskeristat II, 1936, s. 10
8. Næstved Tidende 24. februar 1959
9: Protokol for Fiskeriforeningen for Bisserup og      
Glænø 1909 - 1962 
10: Internt notat og brev af  13. maj 1929 fra fiske-
riforeningen til Vandbygningsvæsnet
11: Både og deres ejere i Dansk Fiskeristat II, 1936, 
s. 11 – 14
12: Valdemar Jensen 1992
13:  Do
14:  Do
15: Valdemar Jensen 1991
16: Vestergaard, 1985, s. 11
17: Eli, 2003, s. 10
18: F. L. la Cour, 1925, s. 370
19: Do s. 372

20: Valdemar Jensen 1992
21: Breve fra Vandbygningsvæsnet 1924 og 1928 
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22: Brev fra foreningen af 1. maj 1934 til Vand-
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24: Brev fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 6. 
maj 1933 og  brev fra foreningen til ministeriet   af
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28: Protokol 1909 – 62 samt landsretssagfører K. 
O. Hansens svarskrift til retten. K. O. Hansen var 
fiskernes sagfører 
29:Protokol 1909 - 1962 
30: Brev fra skovrider Vigen af 20. april 1948 til 
Ministeriet for offentlige Arbejder samt skøde
31: Protokol 1909 – 62 
32: Karsten Sedal, 1996, s. 91 – 92,  Robert Chris-
tensen 1993
33: Valdemar Jensen 1992
34: Karsten Sedal, 1996, s. 47, Bytingsbladet 1990
35: Protokol 1909 – 1962
36: Vestergaard, 1985, s. 15 - 16
37: Valdemar Jensen, 1992
38: Robert Christensen, 1993
39: Jacob Rasmussen: Tilbud om køb og salg af 
jord, 1930. Kopi fra Susanne Hansen, Ølgod
40; Hjemmet 2007
41: Bytingsbladet 1985
42: Ansøgning fra Fiskeriforeningen for Bisserup 
og Glænø til Ministeriet for offentlige Arbejder af 1. 
april 1933
43: Protokol 1909 – 1962 og Protokol 1963 – 2000
44: A. J. Schmidt, 1987, s. 165 – 169
45: Robert Christensen 1993 og Valdemar Jensen 
1992
46: Kolonnebog
47: Vestergaard, 1985, s. 2
48: Protokol 1963 -  2000
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Ordliste

Indhandle: fiskerne sælger til opkøberne 

Kasteruse: sættes i sammenhængende sæt på 
bunden, tynget ned af blylodder eller cementsten, 
markeret i hver ende af sættet med bøjer

Kvase: skib med dam, indbygget rum der ved hul-
ler i skibets bund eller sider står i forbindelse med 
vandet udenfor.  Til transport af levende fisk.

Månemørke: omkring nymåne, aktuelt fra august 
til november

Sandhest: (hestereje) bliver brunlig ved kogning, en 
delikatesse langs Vadehavskysten, men ikke i Syd-
vestsjælland. 

Skovlvod: et vod der er spændt efter skibet. To skov-
le, som hver består af en træplade beslået med en 
jernskinne i bunden og siderne, spiler voddet ud

Pigstikker: en trepigget hundestejle 

Utrykt materiale:

Bisserup Fiskeriforenings mødeprotokoller 1909 – 
2000
Formandens beretning 2001 - 2009 
Kolonnebog med medlemsfortegnelse 1978/79 - 
1991
Breve til og fra Bisserup Fiskeriforening
Privat båndoptagelse af møde med Valdemar Jen-
sen i Bisserup forsamlingshus 1991
Samtale mellem fhv. fisker Valdemar Jensen, Bis-
serup, og dialektforsker Finn Køster, Institut for 
Dansk Dialektforskning, 15/12 1992
Samtale mellem fhv. fisker Robert Christensen, 
Bisserup, og dialektforsker Finn Køster, Institut for 
Dansk dialektforskning, juni 1993

Billeder

Bisserup Bytings billedsamling i Bisserup forsam-
lingshus (“Bisserup Lokalarkiv”). Sort/hvide foto.

Portrætter af fiskere: Jørgen Fallesen

Foto omslag: Lykke Jensen

Øvrige foto hvor fotograf ikke er nævnt: Lykke Jen-
sen

Tegning af bundgarn og skovlvådsbåde: Thomas 
Toft

Tegninger: Mads Stage

Bøger og artikler:

F. L. la Cour: Korsør (1925)
Dansk Fiskeristat II, (1936)
C. E. Drechsel: Oversigt over vore Saltvandsfiskeri-
er, (1890, genoptryk 1988)
Margrethe Eli: Fiskerne fortæller Fra hav og fjord 
(2003)
Ulrich Holstein-Holsteinborg: Bisserup havn i Jul i 
Skælskør (1988, 89 og 90)
Kristen Møller: Danske ålegårde og andre fiske-
gårde (1953)
A. J. Schmidt: “At vove for at vinde” Dansk fiskeri 
1859 – 63, ved Poul H. Moustgaard (1987)
Karsten Sedal: Bundgarnsfiskerne i Mosede (1996)
Torben A. Vestergaard: Bundgarnsfiskere og blankål 
(1985)
Karl H. N. Vinther: Oplevelser fra Menighedslivet i 
København og Sydsjælland fra Århundredets Midte 
(1895) 
“Hjemmet” nr. 50, 2007
Bytingsbladet  nr. 13, 1985 og nr. 28, 1990
Næstved Tidende 24. februar 1959
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