
Et par hændelser fra mine erindringer 

om fiskeri ved Svinø 
Jeg har skrevet i mine erindringer om to hændelser, som jeg synes, 

det er værd at fortælle om. De, der kan huske Fritz Nerup, husker ham 

som en frisk ung mand, der var god at være sammen med. Fritz var 

fisker og ville kun sejle og fiske. Fritz Nerups hobby var hans 

arbejde. Chr. Fisker og Peder Fisker har jeg kendt altid. Der er flere 

beretninger med dem. 

 

En lykkelig hændelse 

Chr. Fisker og Peder Fisker fiskede sammen i nogle år. De sejlede 

længere ud. Engang ved Knudshoved var det blæst op og blevet hårdt 

vejr. Chr. Fisker lagde sig ned på knæene og bad til Vor Herre. Peder 

fisker kunne blive opfarende. Han blev vred og sagde: "Hvis du ikke 

holder op med det pjat og får fat i årerne, ser vi aldrig kvinder 

eller børn mere". Jeg ved ikke, hvad der hjalp mest, enten Peder 

Fiskers udskæld eller Chr. Fiskers ydmyghed. De kom i land og fiskede 

mange år efter. Chr. Fisker blev 86 år. Peder Fisker blev 97 år. Det 

var et sundt arbejde at være fisker. 

 

En ulykkelig hændelse 

Jeg kan huske, at det gik galt en gang for en ung fisker fra Svinø, 

der hed Fritz Nerup. Fritz Nerup var kun 20 år gammel, da han omkom 

den 13. februar 1933. Fars karle og fisker Jens Peder skulle til 

Jarsskov og hente rusepæle. Da de kørte på Vester Egesborg bakke, så 

de en sejlbåd med to sejl. Da sagde Jens Peder, det kan kun være Fritz 

Nerup, den vovehals, der sejler med to sejl. Der kom en haglbyge. Da 

haglbygen var overstået, var båden og Fritz Nerup væk. 

Fritz var kuldsejlet et stykke tid før, men da havde han reddet sig i 

land ved Vejlø. 

Fritz havde sat ruserne så langt væk fra Dybsø, så han kunne øve sine 

færdigheder i at sejle med to sejl i stærk blæst. Han havde bundet 

sejlene fast (skøderne), så han kun skulle styre båden. Efter den 13. 

februar kom der is. Fiskerne og flere bønder var ude på isen og lede 

efter Fritz, men fandt ham ikke. Den 29. marts, da isen var væk, fandt 

en fisker fra Basnæs Fritz. Liget havde rejst sig i vandet. To fiskere 

fra Svinø, Jens Peder og Richard Pedersen sejlede ud og trak et sejl 

under liget og bjergede Fritz. Han blev begravet på Svinø kirkegård. 

Fiskerne mente, at Fritz stolede så meget på sin fysik, at han kunne 

redde sig i land. Fritz blev fundet nærmere ved land, end man havde 

ledt. Han havde taget sine søstøvler af og bundet dem til båden. Fritz 

var så sikker på sine evner som svømmer i det kolde vand, men jollen 

kuldsejlede, og Fritz druknede. Der er ikke ret dybt i Dybsø Fjord. 

Han var en ung mand, der var meget dygtig til at sejle med sejl. Man 

mener, han fik krampe, og at det var derfor, han druknede. 

Kurt Henriksen, født 30. november 1925 

 


