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Havnene i Fredensborg Kommune
AF JØRGEN G . BERTHELSEN, BENT SKOV L ARSEN, NIELS -JØRGEN PEDERSEN, 

FLEMMING JAPPSEN OG POUL CHRISTENSEN

Kort over Fredensborg Kommunes havne ved Øresund. Indeholder data fra Styrelsen 

for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark 1:200.000, vektor.

Gennem flere tusinde år har mennesket ud-

nyttet havet til livets opretholdelse og som ad-

gangsvej til omverdenen. Omdrejningspunk-

tet for denne artikelsamling er de mange 

havne i Fredensborg Kommune, der gennem 

tiden er anlagt ved kyststrækningerne ved 

Øresund og Esrum Sø. Her har indbyggerne 

gennem flere generationer brugt havet til fi-

skeri og transport, og fra midten af 1700-tallet 

har kronen initieret anlæggelsen af krigshav-

ne ved Nivå og Humlebæk. I fem artikler føl-

ger vi havnenes udvikling fra deres anlæggel-

se til i dag, hvor de primært bliver brugt til 

lystsejlads.

Artiklerne er blevet til i et samarbejde mellem 

en række kulturhistoriske institutioner i Fre-

densborg: Fredensborg Arkiverne, Nivaagaard 

Teglværks Ringovn, Fredensborg-Humlebæk 

Lokalhistoriske Forening og Museum Nord-

sjælland. Samarbejdet blev igangsat i 2016 

på Museum Nordsjællands initiativ som et led 

i Fredensborg Kommunes kulturstrategi og ud 

fra et ønske om at forene de lokalhistoriske 

kræfter omkring formidling.
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Galejhavnen og  
Nivaagaard Teglværks Havn

AF JØRGEN G . BERTHELSEN

Galejhavnen 

De fredelige og afsides liggende strandenge i Ni-

vaabugten blev i 1752 draget ind i storpolitikken. Fre-

derik 5. ønskede at anlægge en havn for en galejflå-

de ved ”Bagkullen” lige syd for Nive Ås munding1. Der 

var ikke tradition for galejer i den danske flåde, det vil 

sige krigsskibe med årer og sejl, men et løfte om 

besparelse på flådens budgetter ved at gå fra linjeski-

be til galejer vejede tungt, og da Sverige opførte en 

galejhavn i Landskrona, fulgte Danmark trop.

Enkedronning Sophie Magdalene måtte afgive 

jorden fra én af sine gårde i Nivaa og fik årligt 13 

rigsdaler og 12 skilling i kompensation2. Også en 

række bønder måtte afgive dele af deres englod-

der. Det takseredes til en samlet årlig erstatning på 

29 rigsdaler og 32 skilling. Et beløb som også deres 

efterfølgere fik udbetalt helt op til ca. 1925! Kroejer 

og birkeskriver Lauritz Schives kro måtte flytte, da 

Havnegaarden skulle indrettes her. Schive fik en ri-

melig kompensation fra kongen og anlagde en ny 

gård og kro på den anden side af vejen.

Havnen skulle have plads til 20 galejer, og der 

planlagdes et stjerneformet forsvarsværk, som 

skulle beskytte havnen mod landsiden. Endvidere 

blev der planlagt en række bygninger, krudtdepot 

mm. Arbejdet gik i gang 1. maj 1753. Udkomman-

derede matroser og arbejdsfolk anlagde en vej fra 

landevejen ned til stranden og herfra en mole ud til 

den planlagte øhavn. Soldater og arbejdsfolk blev 

indkvarteret hos egnens hårdtprøvede bønder, 

som var utilfredse med Generalcommissariatets til-

bud om kompensation på ½ skilling pr. mand pr. 

dag. Det lykkedes amtsforvalteren at få hævet pri-

sen til 1 skilling pr. dag. 

Lauritz Schives tidligere gård kaldtes nu Havne-

gaarden. Her indrettedes officersboliger, kontorer, 

marketenderi m.m., og kongen bevilgede 1.300 

rigsdaler til et ekstra beboelseshus og en vagtstue. 

I efteråret 1757 stod havnen færdig. Fæstningsan-

lægget og de tilhørende bygninger var der ikke råd 

til. Der var dog heller ikke så meget at forsvare, for-

di galejflåden aldrig byggedes.

Imidlertid udstationeredes en styrke på tre offi-

cerer, 27 underofficerer og mange menige i Havne-

gaarden, hvor de skulle holde opsyn med havnen. 

Da Christian 7. besteg tronen i 1766, ændredes 

søkrigstaktikken atter til fordel for linjeskibe i stedet 

for galejer. Havnen var nu overflødig, og eventyret 

havde kostet staten omkring 100.000 rigsdaler.

Søetaten overdrog i maj 1767 Havnegaarden til 

kammerjunker Adam Mogens Holger von Lüttichau 

på den betingelse, at han holdt opsyn med, at hav-

nens pæle ikke blev afhugget eller stjålet. I praksis 

Galejer blev drevet frem 

af et romandskab og 

eventuelt nogle sejl. De 

stak ikke dybt og kunne 

derfor søge ind, hvor 

større skibe ikke kunne 

følge dem. Original i 

Forsvarets Arkiver.
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var dette dog ikke let. I august 1793 købte von Lüt-

tichau havn og havneareal for 400 rigsdaler af kon-

gen. I december 1796 solgtes Havnegaarden og 

havn til kammerherre G.C. Hauch, dernæst til skibs-

assistent Johan J. Løve, så til assessor P.V. Kræfting 

og i april 1807 til kaptajn Haagen C. Astrup3. 

Den tidligere krigshavn blev nu brugt af de loka-

le. For eksempel ansøgte madam Schive om tilla-

delse til at transportere materialer til sin nye kro i 

Niverød via Galejhavnen og slippe for at betale hav-

ne- og vejafgift. Der var også en kontrakt med 

Sandpram- og Stenførerlavet i København på leje 

af en del af havnen. Bladet ”Politivennen” slog i 

1800 til lyd for, at kongen skulle købe havnen tilba-

ge og sætte den i stand. Anledningen var, at et be-

skadiget skib i Øresund blev reddet fra undergang 

ved at søge ind i havnen. Kongen var dog ikke fri-

stet af forslaget på det tidspunkt. 

I maj 1806 lejede købmand Knud Carlheim i 

Helsingør en del af havnen i fem år, men overdrog 

straks rettighederne til handelsfirmaet Charles 

Fenwich, Belfour, Ellah og Rainalds i Helsingør. 

Købmændene havde brug for en beskyttet havn til 

at losse varer i, idet der i Helsingør endnu ikke var 

bygget et havnebassin. Al losning i Helsingør fore-

gik med pram på reden. Det er lidt påfaldende, at 

Fenwick, Belfour, Ellah og Rainalds ikke selv lejede 

sig ind i havnen i stedet for at gå omvejen omkring 

købmand Carlheim. På dette tidspunkt udspandt 

Napoleonskrigene sig, og det er muligt, at Carlheim 

fungerede som ”stråmand”, da de engelske køb-

mænd var kendt for deres loyalitet mod England. 

Således var de eneagenter i Helsingør for det en-

gelske Admiralitet og provianterede de engelske 

soldater og orlogsskibe – også i situationer hvor der 

var optræk til konflikt med England.

I 1808 så det endelig ud til, at havnen skulle tje-

ne sit krigeriske formål. Efter det smertelige tab af 

den danske flåde til England i 1807 oprustede lan-

det med mindre kanonbåde. En række skippere fik 

lov at drive kapervirksomhed mod fjendtligtsinde-

de nationers handelsskibe. Til skjul og beskyttelse 

for kanonbåde og kaperbåde var der brug for befæ-

stede småhavne. Havnegaardens ejer H.C. Astrup 

skænkede derfor resterne af Galejhavnen og 23½ 

tdr land til kongen. Han forpligtede sig også til at 

opføre en lodsbolig uden udgift for kongen. Til gen-

gæld måtte Astrups ejendomme Nivaa Havnegaard 

og gården Kokkedal stadig frit ud- og indskibe deres 

varer i havnen og have skibe liggende der. Havnen 

i Nivaa indgik meget konkret i Admiralitetets plan 

om invasion af Sverige i februar 18084. 307 skibe 

skulle føre 20.000 soldater og 3.000 heste over til 

Skåne. Skibene skulle udgå fra Helsingør, Nivaa og 

København. Først satte stærk frost en stopper for 

overførslen af soldater, heste og skibe til Sjælland 

Udsnit af obersterne 

Gjedde og de Longuevil-

les forslag til galejhavn 

og forsvarsværker fra 

1756. Selve havnen til 

højre i billedet blev 

bygget, mens der ikke 

blev penge til de 

stjerneformede 

forsvarsværker.

Original i Forsvarets 

Arkiver.
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fra resten af landet. Derefter døde kong Christian 7. 

i Rendsburg midt under kampagnen. Og endelig 

ændrede Danmarks store allierede Frankrig strate-

gi, så planen blev opgivet. Det er usikkert, om hav-

nen på noget tidspunkt kom i brug som krigshavn. 

I 1816 søgte Søetaten at sælge bygningerne, 

men opnåede ikke en tilfredsstillende pris. Da det 

endeligt lykkedes at sælge bygningerne i juni 1822, 

var salgsprisen betydeligt lavere end det forkastede 

bud i 1816; men man trøstede sig med, at pengene 

var blevet mere værd i mellemtiden, og i øvrigt var 

lodshuset blevet meget forfaldent. Havnearealet 

vendte tilbage til Havnegaarden inden 1831. 

Nivaagaard Teglværks Havn
Siden 1701 havde teglværket i Nivaa udskibet store 

mængder mursten til København og andre steder5. 

Da der ikke var en egentlig havn, blev stenene kørt 

på hestevogne ud i Øresund, så langt vognene kun-

ne bunde. Her blev stenene omladet til pramme, 

der sørgede for transporten ud til skonnerterne, 

som ventede på dybere vand. Da hestevognene 

Udsnit af løjtnant Emil 

von Scholtens skitse fra 

1808 over resterne af 

Galejhavnen. Tegnet til 

brug for planerne om en 

kanonbådshavn i Nivaa. 

Der planlagdes et enkelt 

forsvarende kanonbatteri 

ved starten af molen. 

Original i Forsvarets 

Arkiver.

Stenfundamentet til 

Galejhavnens indsej-

lingsåbninger ligger 

stadig på havbunden 

(de mørke strukturer til 

venstre for de hvide 

pile), mens bjergsomme 

mennesker og vinterstor-

me for længst har fjernet 

tømmer og jernbolte. 

Luftfoto fra 1960-erne i 

Fredensborg Arkiverne.
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kun kunne tage omkring 100 mursten pr. gang, var 

det ikke et snuptag at fylde en skonnert med 

10.000-20.000 mursten. 

I længden var det for upraktisk at skulle køre ste-

nene ud i Øresund. I forbindelse med en stor mo-

dernisering af teglværket i 1858, anlagde Nivaa-

gaards ejer Otto W. Synnestved derfor en udskib  - 

nings mole lidt nord for den tidligere galejhavn. Øre-

sund var her ikke særlig dyb, så man måtte stadig 

bruge pramme fra enden af molen og ud til skon-

nerterne. 

I 1884 førte teglværket et smalspor ud til enden 

af molen, så hestetrukne vogne kunne klare trans-

porten derud6. Molen forlængedes samtidigt med 

en træbro, så skibe nu kunne gå helt ind til broho-

vedet. Bro og mole blev også benyttet af engelske 

kulskibe med last til værket.

I 1897 nåede Kystbanen til Nivaa, og murstens- 

transporten førtes gradvist over på togvogne. Der 

anlagdes en smalsporsforbindelse til stationen i 

1906, og teglværket solgte snart efter sine skibe. 

I vinteren 1922 fjernede isen træbroen for en-

den af molen. Den forfaldne mole fik dog en re-

næssance i starten af oktober måned 1943. Tegl-

værket fungerede som skjulested for flygtninge, og 

molen dannede udgangspunkt for flygtningetrans-

porterne til selvsamme Sverige, som var den oprin-

delige fjende ved Galejhavnens anlæg. 

Området omkring molen er nu et fristed for fug-

le. Fugleværnsfonden har lejet området og gør en 

indsats for at give fuglene ro. For at menneskene 

dog også kan nyde området og fuglene, er der op-

ført et udkigstårn, hvor udskibningsmolen forlader 

fastlandet. 

Nivaa som korttegneren fandt det i 1858. Otto Synnestveds teglværk havde fået en 

betydelig størrelse. Der er anlagt en bro over åen med forbindelse til udskibningsmo-

len. Lidt syd for molen lå resterne af vejdæmningen ud til Galejhavnen. Udskibnings-

molen er således ikke en rest af Galejhavnsanlægget - på trods af hvad man kan læse 

i skrifter om Galejhavnen og andre lokalhistoriske bøger. Generalkvartermesterstabens 

kort 1857-58.

Vejen fra teglovnen gennem vandet til udskibningsstedet kan ses på dette militærkort, 

der var fremstillet i forbindelse med planlægning af Galejhavnen i 1750-erne. Den 

sorte linje forneden er vejdæmningen ud til Galejhavnen. Fredensborg Arkiverne.

Nivaagaards Havn på postkort fra ca. 1910. Original i Niels-Jørgen Pedersens samling.
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Humlebæk Havn

AF BENT SKOV L ARSEN

1810 var året, hvor det første spadestik blev taget til 

anlæggelsen af en havn, vi i dag kender som en 

idyllisk kirkesø og en fredelig lystbådehavn i Hum-

lebæk. Baggrunden for etableringen af den nye 

havn var dog langt fra fredelig. Der var tale om en 

militærhavn, hvis primære formål var at modstå 

truslen fra et fjendtligt England under Napole-

onskrigene. 

Danmark havde i en lang periode i 1700-tallet 

holdt sig neutral med en god handel til følge. Også 

efter slaget på Reden 2. april 1801 forsøgte vi at 

holde os uden for Napoleonskrigene, og som neu-

tralt land beholde rettighederne til at handle med 

begge stridende parter. Englænderne, der havde 

herredømmet på havene blokerede fastlandets 

havne, for på den måde at bringe Napoleon til fald. 

Deres frygt for at Napoleon skulle bemægtige sig 

den danske flåde medførte bombardementet af 

København i september 1807 og den efterfølgen-

de bortførelse af den danske flåde. Den 20. og 21. 

november 1807 kunne beboerne på Humlebæk 

fiskerleje betragte de over 300 krigsskibe, der stod 

Sundet ud. Nu var stort set hele den danske flåde 

under engelsk flag.

For at Øresundskysten ikke skulle være fuldstæn-

dig ubeskyttet i tilfælde af krig, blev der bygget bat-

terier flere strategiske steder på kysten. I 1808 blev 

der bygget batterier nord og syd for Humlebæk-

kens udløb i Øresund. Samtidig blev der udstedt 

kaperbrev til adskillige skippere, der således kunne 

Foto af Gl. Strandvej ved 

Humlebæk Fiskerleje. Til 

venstre ses stejlepladsen 

og i baggrunden 

Humlebæk Havn. 1908. 

Fredensborg Arkiverne.
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drive lovlig ”sørøveri”. Der blev endvidere bygget en 

del kanonbåde, som var store robåde med plads til 

en snes mand ved årerne og et par små kanoner. 

Bådene blev stationeret ved kysterne, flest ved 

Øresund, hvor der var gennemfart af mange skibe. 

Her kunne man genere fjenden mest muligt ved, 

med de lette kanonbåde, at sejle ud i siden på de 

tungt lastede skibe. På den måde håbede man at 

kunne kapre nogle handelsskibe. Ved Humlebæk 

havde kanonbådene ideelt ly i baglandet med de 

stejle skrænter, og samtidig var de beskyttet af de 

to kanonbatterier. Den 4. januar 1810 besluttede 

kong Frederik 6. (1808-1839), at: ”Et Havne Anlæg 

nær Humlebæk udi Kraagerups Marker skal udfø-

res for 10 Fods [= ca. 300 cm] dybgaaende Fartø-

ier”7. På det tidspunkt var man blevet enige om 

også at bygge en ydre havn, hvor blandt andet ka-

perne kunne søge tilflugt for deres fjender eller i 

uvejr. 

Jorden til havnen blev skænket af ejeren af Kro-

gerup, storkøbmand Constantin Brun (1746-1836). 

Slugten, hvor Humlebækken løb ned igennem, blev 

uddybet. Fiskerlejets huse ved bækkens udløb i 

Øresund blev omhyggelig revet ned og bygget op 

igen langs Gl. Strandvej nord for havnen. Projekte-

ringen af havnen blev underlagt den 55-årige ober-

stløjtnant Diderich Adolph von der Recke (1755 – 

1816). I årene 1802 til 1805 havde han planlagt 

udgravningen af den ni km lange kanal mellem Es-

rum Sø og Kattegat ved Dronningmølle, hvilket gjor-

de, at kongen fandt ham velegnet til opgaven. 

Bygningen af havnen gik i gang i foråret 1810. Der 

blev tildelt 350 soldater med officerer til udgravning 

og flytning af de store jordmasser. Spader, hakker og 

200 trillebøre blev indkøbt, og tusindvis af børfulde 

jord fjernedes fra udgravningen. Det dannede til 

sidst den høj, hvor huset Humlehøj i 1835 blev byg-

get. Soldaterne blev indkvarteret i telte under primi-

tive forhold til en dagløn, der knap rakte til brænde-

vin og tobak. Ved udskrivningen af soldater lagde 

man vægt på, at der blandt soldaterne var tømrere, 

murere og kampestensslagere, som kunne assistere 

de 50 håndværkere, der var indforskrevet til arbej-

det. Vinteren satte en stopper for arbejdet, og de 

fleste soldater blev sendt hjem. Kun 50 blev tilbage, 

hovedsagelig de med håndværksuddannelse. De 

skulle tilhugge pæle og planker til molerne. Tømme-

ret kom primært fra Gribskov, hvorfra det blev frag-

tet til Kattegat gennem Esrum Kanal, og herfra sejlet 

til kysten ved Humlebæk. 

Kort fra 1813 over det 

areal, der fra herregår-

den Krogerup blev givet 

til havnen. Gennem 

arealet løber Humlebæk-

ken, og Gl. Strandvej gik 

gennem den stejle del af 

området! I dag en del af 

kunstmuseet Louisianas 

park. Fiskerlejets huse lå 

omkring Humlebækkens 

udløb i Øresund. 

Generaltoldkammerets 

arkiv.
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I foråret 1811 blev arbejdet genoptaget, men 

bygningen af havnen gik meget langsomt. På grund 

af krigen var der en meget stærk inflation, og gang 

på gang måtte von der Recke ansøge om flere pen-

ge til byggeriet. Han begrundede hver gang ansøg-

ningen med havnens militære betydning. Inden 

bevillingerne gik igennem var værdien imidlertid 

faldet så meget, at det arbejde pengene var bereg-

net til ikke kunne udføres. Inden havnen stod fær-

dig, var krigen mod englænderne forbi, og hermed 

gik den militære interesse for den tabt. Den 14. maj 

1814 fremsendtes en rapport til kongen med rede-

gørelse for byggeriet, og samtidig blev der spurgt 

om arbejdet skulle fortsættes. Kort tid efter den 22. 

maj kom det svar, at anlægget af havnen skulle 

standses indtil videre: ”Men for at det, som deraf 

allerede er færdigt, ikke skal indhente nogen Ska-

de, er det Vor allernaadigste Villie, at Molerne skal 

fuldføres”. Der bevilgedes kort efter 10.000 rigsda-

ler til formålet. 

Den 26. oktober 1815 kunne von der Recke 

meddele, at molerne var færdige. Han forlod sam-

tidig arbejdet som en træt og nedbrudt mand og 

døde året efter. Som det fremgår, blev Kanonbåds-

havnen aldrig færdig, men den kom til at ligge og 

forfalde som en stille idyl. 

På trods af at yderhavnen ikke stod færdig, be-

nyttedes den hyppigt de første år. Allerede i 1813 

anløb et stort antal skibe havnen, men efter afslut-

ningen af krigen havde staten tabt interessen for 

havnen. Gang på gang blev der fremsendt forslag 

både om forebyggelse af problemerne med tilsan-

ding og tang i indsejlingen, om forlængelse af syd-

molen og om byggeri af tangskærme. Ingen af de-

lene blev iværksat, og vedligeholdelsesudgifterne 

steg år for år. Efterhånden aftog også antallet af 

skibe, der anløb havnen, hvilket blandt andet skyld-

tes forskellige påsejlinger på grund af dårlig af-

mærkning. 

Tiden som statshavn var ved at være slut. Stats-

administrationen havde planer om at sælge hav-

nen med tilhørende havnejord – det areal der i dag 

udgør kirke og kirkegård samt Louisiana. I 1860 

kom et lovforslag, hvori konklusionen var: 

”Da denne Havn maa anses for kun at være af 

ringe Betydning for den almindelige Skibsfart, som 

Tilflugts eller Redningshavn, formener Indenrigs-

ministeriet, at der er Grund til ikke længere at bibe-

holde den som Statshavn, men at søge den tillige-

med det til Havnen hørende Jordareal afhændet 

ved offentlig Auction, dersom der kan erholdes en 

antagelig Kjøbesum for samme, i hvilket Tilfælde 

Havnefogeden maatte blive at entledige”8. 

Loven om salg af havnen blev vedtaget oktober 

1860. Havnen blev nu solgt ved en auktion, der 

afholdtes på Humlebæk Kro. Først ved den fjerde 

auktion, kom der et acceptabelt bud, og havnen 

samt den nordlige del af havnejorden blev solgt til 

hofjægermester, ejer af Louisiana 1854 til 1891, 

Humlebæk Havn set fra 

nord på Gl. Strandvej. 

Maleri af Vilhelm 

Petersen, 1875. 

Fredensborg Arkiverne 

efter venlig tilladelse fra 

Helsingør Kommunes 

Museer.
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Alexander Brun (1814-1893), der bød for sin far 

Carl Brun (1784-1869). Havnen blev solgt videre til 

bådebygger Rasmus Jensen, der i 1851 havde 

etableret bådebyggeri syd for havnen. 

Det blev fra da af lejets fiskere, der fik glæde af 

havnen. Tidligere havde de trukket deres både på 

land omkring Humlebækkens udløb i Øresund, så 

det var et stort fremskridt, at de kunne bruge hav-

nen. Med deres små både havde de ingen proble-

mer med dybden og tilsandingen af indløbet til 

havnen. Vedtagelsen af loven om at sælge havnen 

skabte en del uro hos fiskerne i Humlebæk. De var 

bange for, at deres forhold blev forringet, hvis hav-

nen skulle overgå til en privatmand. I en skrivelse til 

Indenrigsministeriet 2. november 1860 anmodede 

21 fiskere fra lejet om at måtte købe havnen til en 

pris, som ministeriet måtte finde passende. Fisker-

ne anførte endvidere, at skulle prisen blive så høj, 

at de ikke kunne overtage havnen, så bad de om, 

at: ”vi fremdeles som fortil maa benytte Havnen til 

Opbevaring af vore Baade”9.

Også kammerherre Carl Brun fra Krogerup an-

modede i en skrivelse om, at salget af havnen måt-

te tage hensyn til fiskerne. Han fremførte også, at 

fiskerne i Sletten og Espergærde fortsat burde have 

adgang til havnen, og henviste til et regulativ fra 

1827, hvori der står: ”Liggepenge betales ikke af 

Baade som er hjemmehørende i Humlebæk, saa 

længe de blot benyttes til Fiskefangst”. En bestem-

melse der også kom til at gælde de nærliggende 

fiskerlejer, men som de kun i meget lille grad be-

nyttede sig af. 

Havnen, som Rasmus Jensen overtog, var i 

stærkt forfald, men det lykkedes ham at få skader-

ne udbedret og at få forlænget den søndre mole, 

så havnen stort set fik det udseende, den har i dag. 

Bådebygger Herman Hinrichsen i forstavnen på en af 

sine både i 1964. Båden blev solgt til USA, sammen 

med flere, i den periode. Familien Hinrichsen har stadig 

bådebyggeri på Humlebæk Havn. Foto: Preben 

Hinrichsen.

Fire af lejets bundgarns-

fiskere ved deres garn 

på stejlepladsen bag 

lejet op mod Humlebæk 

Strandvej 1949. Fra 

venstre er det Georg 

Larsen, Viggo Aanonsen, 

Edmund Magnussen 

og Frederik Frederik-

sen. Foto: Anne Lise 

Aanonsen.
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Efter Rasmus Jensens død førte sønnen Daniel 

Jensen havnen og bådebyggeriet videre til 1927, 

hvor han gik konkurs. Fiskerne overtog havnen i 

1928 med støtte fra amt og kommune. Siden har 

havnen været selvejende med en bestyrelse, der 

vedtager de renoveringer, der skal ske på havnen.

Fiskeriet gik godt for fiskerne i Humlebæk. Om-

kring 1820 påtog staten sig at yde lån til fiskere på 

Øresundskysten til både og garn, men i den opgø-

relse, der blev lavet over låntagerne, er ingen Hum-

lebækfiskere nævnt. I en indberetning fra 1806 

anføres i forbindelse med Humlebæk, at her fan-

ges i bundgarn alle slags fisk, men især sild, horn-

fisk og ål. Også torsk kunne der til tider være 

mængder af. Frem til 1970 var her et betydeligt 

bundgarnsfiskeri ikke mindst efter ål, men fiskeriet 

kunne svinge meget fra år til år. Der var tre bund-

garnsselskaber i Humlebæk, der hver havde deres 

stader i Sundet. 

Så tidligt som i 1847 dukkede det første lystfar-

tøj op i havnen, og der blev givet instrukser til beta-

ling af havnepenge. Derimod ser det ud som om 

udenlandske lystfartøjer blev fritaget for havneaf-

gift. Det har ikke været det store antal, der har an-

løbet Humlebæk Havn, men under ”De store Fre-

densborgdage” i 1880’erne har både Zarhoffets og 

det engelske kongehus’ skibe anløbet havnen. 

Først i 1930’erne kan man tale om en egentlig lyst-

bådehavn. Under besættelsen, hvor lystsejladsen 

var underlagt restriktioner, var Humlebæk målet for 

mange lystsejlere, da havnen var endestation for 

det område, der måtte sejles til fra København. 

Humlebæk Havn har bevaret et ægte havnemiljø 

med en enkelt erhvervsfisker og bådebyggeri. Her 

er mange faste lystsejlere, og om sommeren læg-

ger flere til for at nyde miljøet. 

I dag har Humlebæk 

Havn mange lystbåde, 

der har faste pladser, 

men også mange lyst- 

sejlere gæster havnen i 

sommertiden. Her er en 

enkelt erhvervsfisker 

tilbage. 

Foto: Søren Krag 2009.
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Sletten Havn

AF NIELS -JØRGEN PEDERSEN

Behovet for en havn ved Sletten havde været på-

trængende i længere tid, men først i foråret 1878 

begyndte man nedramningen af molernes pæle-

indfatning. Det var fiskerne i den søndre del af lejet, 

som var de første, der gjorde opmærksom på de 

besværlige landingsforhold på kysten og ønskede 

dem forbedret. 18 fiskere underskrev i 1869 en an-

søgning til kongen om at få bevilget tømmer fra 

skoven til anlæg af en bådebro. På samme tid byg-

gede fiskerne i den nordlige del af lejet deres egen 

bro. Det ansøgte tømmer blev aldrig bevilget, da 

man fordrede en samlet optræden af fiskerne i le-

jet, men også fordi en sådan bro ville være uhold-

bar ved storm og isgang. 

Inden man kunne tage fat på anlægsarbejdet, var 

der gået adskillige år med mange skrivelser frem og 

tilbage med andragender, tilladelser og lån. I den for-

bindelse ydede godsejer Johannes Hage Nivaa- 

gaardfiskerne en meget stor hjælp. Johannes Hage 

var folketingsmand for partiet Højre, og han var opta-

get af at hjælpe fiskerierhvervet i det nordsjælland-

ske område. Han lod sig derfor vælge til formand for 

den foreløbige havnekomite for Sletten Havn. Efter 

havnens færdiggørelse fortsatte han i en årrække 

Nordre havnearm med 

den ”nye” træindfatning 

fra 1901. I baggrunden 

ses Skolebakken der 

endnu ikke er udstykket. 

Ved bondegården til 

venstre i billedet skimtes 

en af telefonpælene fra 

1904, da telefonen blev 

ført frem til Sletten Kro. 

Ved molen ses nogle af 

fiskernes små både, fra 

før havnens tid, uden 

hjælpemotorer. 

Postkortfoto 1905.

173



Hovedentreprisen til byggeriet blev overdraget til 

tømrermester G. Ohm fra Skovshoved, som havde 

en vis erfaring fra havnebyggeriet der. Smedeme-

ster Reimers i Nivå leverede alle de nødvendige 

jernbeslag, men fiskerne deltog også i arbejdet. Det 

tunge arbejde med stenfyldet og udlægning af 

skvalpesten til sikring af molerne mod søen blev 

udført af fiskerne. Den nærmeste omegn finkæm-

medes for sten af en vis størrelse. Med stentænger 

blev der fisket mange sten op inde under land, især 

nord for byen. Adskillige stendiger i omegnen lod 

man nedbryde, og stenene blev brugt til havnebyg-

geriet. Hver fisker måtte yde et antal arbejdsdage 

– ”Hovdage” kaldtes de. 

Havnen kom i første omgang til at koste 35.000 

kr. Der var fra begyndelsen anslået en pris på 

32.000 kr. Af det beløb havde havnekomiteen ind-

samlet 8.500 kr. Havnekomiteen fik tilbudt et stats-

lån på 15.000 kr. under forudsætning af, at den 

selv ville skaffe de 8.500 kr., der manglede. Så 

måtte Johannes Hage igen hjælpe. Et arbejde af 

det omfang måtte have et tilsyn fra myndigheder-

ne, det blev overdraget til amtsvejinspektør Mørck. 

Havnefesterne
Havnen blev indviet ved en stor fest søndag den 6. 

juli 1879 på fisker og husmand Peder Madsen Pe-

dersens græsmark i den sydlige ende af lejet vest 

for Strandvejen. Den lå over for den stejleplads, der 

siden blev kaldt Peter Mads’ Bakke eller Peter Mads’ 

Strand. Festen var et tilløbsstykke og blev så ind-

bringende for havnen, at man skyndte sig at arran-

gere en fest mere søndag den 27. juli samme år. 

Den fest blev, efter overskuddet at dømme, en 

endnu større succes.

Disse fester er siden jævnligt blevet fulgt op som 

sommerens store begivenhed i Sletten. De første 

Ved den grundige istand-

sættelse af havnen i 

1919 til 1920, støbte 

man kraftige betonpiller 

inde på landkajen. 

Pillerne blev så flådet ud 

i bassinet hvor de blev 

rammet ned langs 

molerne. Denne 

forbedring har holdt op 

til vore dage, hvor en ny 

indfatning af hårdt træ 

har erstattet de gamle 

betonpiller. Foto: ukendt 

ophav.

som formand for havnens bestyrelse. Det første for-

slag med en tegning over en ”Baadehavn ved Fisker-

lejet Sletten”, blev udfærdiget i 1872. Men først da 

der i 1876 blev nedsat en komite, kom der gang i 

forberedelserne til havnebyggeriet. 

Fiskernes ildhu
I 1878 blev der givet tilsagn om offentlig støtte i 

form af et lån på 15.000 kr., og derefter kom arbej-

det med havnen i gang. En ting, der havde gjort 

indtryk på de bevilgende myndigheder, var den ild-

hu, hvormed fiskerne gik ind for sagen.

I årene før havnens anlæggelse, blev der lavet en 

indsamling blandt lejets fiskere til fordel for havne-

byggeriet. Det har ikke været de store summer, der 

kom ind på den måde. Hver husstand betalte et 

fast ugentlig beløb indtil byggeriet var færdigt. Si-

den blev der betalt månedlige bidrag til havnens 

vedligeholdelse. En sjælden undtagelse fra betalin-

gen blev gjort i 1881, da isen i Sundet forhindrede 

normal indtjening i to måneder. Ligeledes blev der 

ved alvorlig sygdom givet fritagelse for betaling, 

men ellers blev bidrag nidkært indkrævet. 
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år som skovfester på festpladsen i Lave Skov og si-

den på havnen som havnefester. Det er først fra 

begyndelsen af 1960’erne, at indtægter fra lystsej-

lerne fik større betydning for havnens vedligehol-

delse; men havnens fester afholdes stadig med 

mellemrum og giver et godt tilskud til hverdagens 

trivsel på havnen.

Anlægget af havnen er helt klart den største be-

givenhed i lejets historie. Før havde fiskerne måt-

tet hale deres både i land i læ af vaserne, også 

kaldt høfder, som er de stenrækker ud fra kysten, 

hvoraf der endnu er en del tilbage sydligt i byen. 

Havnen blev lejets centrum, som vasen ved Søren 

Mikkels stade syd for havnen før havde været det. 

Anlæg af havnen blev en lettelse for fiskerne i de- res daglige arbejde. Det varede dog mange år, før 

man for alvor begyndte at udnytte mulighederne. 

Der skulle en ny generation til, før man anskaffede 

sig større og bedre både, og så hjalp det, da man 

begyndte at anvende petroleumsmotorer i både-

ne. I løbet af 1920’erne og 30’erne blev havnen 

fyldt med nye fartøjer. I 1935 var der omkring 30 

større og mindre fiskekuttere og 15 sejl- og robå-

de i havnen.

Kampen mod naturkræfterne
Selvom havnen stod færdig i 1879, blev det stadig 

nødvendigt at reparere og forbedre den. Kampen 

mod naturkræfterne skulle vise sig at være hård. 

Isvintre er knap noget, folk husker i dag; men tidli-

gere var adskillige isvintre meget hårde ved havnen. 

Isskruninger sled på havnen, og der måtte føres en 

stor mængde sten til molerne. Havnens pæleværk 

blev flere gange nedbrudt af pæleorm, og allerede 

i 1901 blev træværket fornyet. I 1906 blev den 

søndre mole fornyet med et nyt og kraftigere mo-

lehoved. 

Omkring 1. verdenskrig var pæleværket igen ned-

I havnens første tid blev 

den ofte besøgt af 

coastere der lossede 

meget gods til de lokale 

grovvareforretninger, 

ligesom der også blev 

indladet en del tegl fra 

værkerne i Nivaa. Bona 

kom med gødningsstof-

fer til købmand Reimers i 

Nivaa. Det siges at have 

været det største skib, 

der har anløbet havnen. 

Postkortfoto omkr. 1935.

Stenens tekst: ”SOM TAK TIL GODSEJER HAGE 

NIVAAGAARD REJSTE FISKERNE I SLETTEN DENNE 

STEN 1921”. Foto: Heidi Ølgaard.
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brudt. Denne gang var det en bille, der måske var 

kommet til havnen med en kornbåd fra Rusland. I 

årene 1919 til 1921 fik havnen sin første betonind-

fatning. Det var fiskerne selv, der støbte betonpiller-

ne, som siden blev rammet ned langs molerne. Det 

arbejde holdt i rigtig mange år. Tilsanding af indsej-

lingen til havnen har været et tilbagevendende pro-

blem, og gang på gang har sandsugere måttet uddy-

be indsejlingen. Senest er dette søgt afhjulpet med 

sandfangeren, som blev anlagt i 1990’erne.

Havnen i dag
Det der i dag præger havnen er lystsejlads. Mange 

Sletten Bådeklub hvor meget af livet på Sletten Havn 

foregår i dag. Foto: Pelle Sørensen 2014.

Fiskere på Sletten Havn i 

1950’erne. Fredensborg 

Arkiverne.

benytter havnen som plads for deres sejlbåde, og 

mange børn og unge lærer at sejle i de små opti-

mistjoller. Der er stadig erhvervsfiskere, som, af-

hængig af kvoter og fiskedage, henter deres fangst 

på Sundet. Der vil også fortsat være aktiviteter in-

den for handel og service med gode arbejdsplad-

ser på havnen; også en del fritidsfiskere tager en tur 

på Sundet for at få fisk med hjem. 

Meget af livet på havnen samles i dag omkring 

Bådeklubben, hvor der er et godt klubliv. Fortidens 

liv og sjæl vil fortsat præge Sletten Havn, men hav-

nen vil også være rammen om et nutidigt attraktivt 

miljø. 
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Nivå Havn 

AF FLEMMING JAPPSEN

Nivå Havn er den yngste af havnene på Øresunds-

kysten nord for København. Det er en havn, der 

ved første øjekast ser ud til at have ligget der altid, 

som en naturlig afslutning i Nivåbugtens nordlige 

ende. Dens tilblivelseshistorie har dog ikke været 

helt uden problemer, men takket være et fint sam-

arbejde mellem bådfolket, Karlebo Kommune, 

statslige myndigheder og visionære politikere lyk-

kedes det både at etablere havnen og en herlig 

badestrand

Vi må dog tilbage i tiden. Ikke 100 år, men 

16.000 år, til slutningen af istiden, hvor isens smel-

tevand aflejrede enorme mængder af issøler i eg-

nen omkring Nivå. Issøleret var årsagen til, at der 

omkring år 1700 voksede en omfattende teglværks- 

industri op i området. De største var Sølyst Tegl-

værk (1856-1981) og Nivaagaard Teglværk (1701- 

1980). Behovet for mur- og tagsten var stigende fra 

midten af 1800-tallet, specielt efter tabet af Søn-

derjylland til Preussen efter krigen i 1864. De da-

værende storleverandører af tegl var placeret i Søn-

derjylland, der nu var afskåret fra at kunne levere 

teglsten til ”byggeboomet” i bl.a. København, hvor 

brokvarterene, Kommunehospitalet, Nationalban-

ken m.m. var under opførelse i denne periode. Det 

bevirkede, at teglværksindustrien omkring Nivå 

voksede voldsomt, hvilket satte sine spor i området 

i og omkring Nivå, med et utal af lergrave, ikke 

mindst i kystzonen ud mod Sundet. 

Fra Lergrav til havnebassin
Sølyst Teglværk fik i 1901 Landvæsenskommissio-

nens tilladelse til at opgrave ler på værkets areal 

ude ved Øresundskysten. Man inddæmmede først 

området, tørlagde det derefter og gravede ned til 

6-9 meters dybde. Under uheldige vejrsituationer 

skyllede havet ind over spunsvægge og dæmnin-

ger. Disse blev repareret flere gange, men da diget 

brød sammen i 1932, opgav man at grave yderlige-

re. Den nu vandfyldte lergrav blev til ”Søgraven” de 

efterfølgende 50 år, hvor teglværkets nye ejere, 

Faxe Kalk A/S, udlejede bådpladser på søen for 

små fartøjer. Sejlrenden, der udgik fra søens syd-

østlige hjørne, sandede ofte til, så mere dybtgåen-

de både ikke havde mulighed for at benytte den.

Det var en fremsynet direktør på Nivaagaard 

Teglværk under Den Hageske Stiftelse, K. Carsten 

Pedersen, som i midten af 1960’erne tog initiativ til 

den første lille bådebro i Nivå Bugten. Broen lå ved 

tangen ud for Nivaagaard. I slutningen af årtiet var 

udbygningen af Karlebo Kommune først lige be-

gyndt. I begyndelsen af 1970’erne voksede kom-

munens indbyggertal fra ca. 4.500 til 19.500, og 

med 3,3 km kyst mod Øresund opstod der et sti-

gende behov for bådpladser. Et par år efter var der 

En ukendt kunstners 

vision om Nivå Havn 

1985. Tegning: 

Fredensborg Arkiverne.
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kommet så mange interesserede jolleejere til, at 

man besluttede at danne en egentlig forening, så-

ledes at man kunne udvide broprojektet. Det resul-

terede i dannelsen af Nivå Bådelaug den 23. febru-

ar 1967. Denne forening fik meget stor betydning 

for den videre udvikling af havneplanerne.

I begyndelsen af 1970’erne havde Naturfred-

ningsnævnet givet dispensation til Den Hageske 

Stiftelse, og dermed Nivå Bådelaug, til, at et be-

grænset antal både kunne ligge for anker i bugten, 

men efterhånden lå der 60-70 både ud for sivene. 

Pressen og Naturfredningsforeningen reagerede 

stærkt kritisk på bådelaugets virke på stedet. Det 

resulterede i adskillige klager og til sidst en egentlig 

fredningssag. 

Fredningskendelsen bevirkede, at bugten skulle 

tilbageføres til sit oprindelige udseende. Broen og 

forankringspladserne skulle fjernes, hvilket var ens-

betydende med, at man måtte finde en anden 

plads til bådene, da de ikke længere kunne forank-

res forsvarligt. Heldigvis for bådelauget havde 

Overfredningsnævnet udstedt en kortvarig dispen-

sation vedrørende etablering af en midlertidig op-

lagsplads på vand til 30 kølbåde. Dette skulle fore-

gå på den kommunalt ejede nordlige del af det 

privatejede havnebassin ”Søgraven”. Derudover 

skulle der være plads til en del joller, som kunne 

ligge for svaj. Kommunen skulle samtidig overtage 

den årlige forårsuddybning af sejlrenden ud til Øre-

sund.

Hele fredningssagen fremskyndede planerne 

om en havn i Nivå. I 1978 fremlagde byrådet et 

forslag til lokalplan for Nivå Strandpark, som omfat-

tede en havn med 500 bådpladser plus jolleplad-

ser, vinter båd-optag på land samt en ny og bedre 

strand. Lokalplanforslaget blev godkendt af Hoved-

stadsrådet og Miljøministeriet året efter og endelig 

vedtaget af Karlebo Byråd. 

Da det meste af arealet var ejet af Faxe Kalk A/S, 

måtte kommunen først forhandle sig til et køb. Det 

endte med en ekspropriationsforretning i decem-

ber 1980 og, desværre, et retsligt efterspil, hvor 

Østre Landsret afsagde en dom i juni 1996, som 

begge parter accepterede. Pris 3.5 millioner kr. 

Lergravens nordlige bred med tange ud til den 

primitive strand var nemlig ikke ejet af Faxe Kalk 

A/S, men af kommunen, der var blevet ejer af tan-

gen langs ”Søgravens” nordlige bred i forbindelse 

Nokken under anlæg. 

Nivå Bådelaugs 40 års 

jubilæumsskrift.

Nivå Bådelaugs klubhus med restaurant Lagunen. Nivå 

Bådelaugs 40 års jubilæumsskrift.
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med amtets færdiggørelse af Strandvejen øst om 

Nivå i 1945. Man skulle bare lige enes om, hvor og 

hvor mange både, der kunne være der, samt hvilket 

anlæg, der skulle laves. Den politiske proces gik 

ikke helt så hurtigt som ønsket, så medlemmerne 

af Nivå Bådelaug blev utålmodige og uden støj ud-

adtil, opsatte de i Store Bededagsferien 1979 en 

bådebro parallelt med den kommunalt ejede tange 

langs den nordlige kommunegrænse. Om man i 

sidste ende overhovedet havde fået kommunens 

tilladelse, skal være usagt. Arbejdet var nøje forbe-

redt. Der var i al stilhed købt træ i Gribskov, som i 

Nivå’s daværende trælasthandel, Reimers, blev 

omformet til pæle og brædder, der efter fyraften 

blev tjæret af laugets medlemmer og derefter kørt 

til den nordlige bred. Uden nogen bygningstegnin-

ger, stempler eller myndighedstilsyn overhovedet, 

men med en lånt rambuk og masser af engageret 

arbejdskraft, blev der uden pauser arbejdet på op-

gaven i de lyse timer i tre døgn. Bådelauget fritids-

byggede simpelthen en næsten 200 meter lang 

bådebro på kommunens søvand.

Året efter solgte bådelauget broen til kommu-

nen. Broen var tænkt som et midlertidigt anlæg, 

men ligger der endnu. Efterhånden blev broen dog 

så medtaget, at den var farlig at færdes på, og der-

for vedtog byrådet i 1998, at den skulle istandsæt-

tes og bringes i forsvarlig stand.

Havnen etableres
Ved udarbejdelsen af lokalplanen i 1978 var der 

allerede taget højde for, at den yderste del af land-

området mellem de to bassiner, i Vest Søgraven og 

Øst-bassinet ud mod Sundet, skulle fungere som et 

område med en række havnefunktioner, der var 

fælles for havnens brugere. Det første spadestik 

blev taget november 1985. Det var en meget barsk 

byggeperiode. 

Nivå Havn er i bidende kulde og frost bogstave-

ligt talt skåret ud i sne og 28 centimeter fast is. Men 

uanset de voldsomme minusgrader overnattede 

entreprenørens ”havnebisser” alligevel lejlighedsvis 

i telte, som var placeret øst for Svanesøens klitter i 

læ for de kraftige nordvestenvinde. 

Dette byggeri omfattede flytning af den davæ-

rende sejlrende til den nuværende. Derudover flyt-

ning af den eksisterende badestrand til den nuvæ-

rende placering. Herudover øst-vest-molen langs 

Havnen set mod øst. 

Foto: Stephen  

Chatchpole.

Restaurant Trekosten og Nivå Vandski Klub. Nivå Både- 

laugs 40 års jubilæumsskrift.
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grænsen til Fredensborg-Humlebæk Kommune 

samt landarealet Nokken.

Det i planen beskrevne østre bassin blev til gen-

gæld udsat indtil videre. Længden af den foreløbi-

ge Nivå Strand er derfor kun ca. 220 meter. Nok-

kens østvendte mole var oprindelig dimensioneret 

ud fra planen om et østligt bassin med egen yder-

mole mod Øresund. Dette bassin blev ikke realise-

ret, og derfor måtte man forstærke den til at være 

ydermole.

Efterhånden var Nivå Havn blevet lystbådehavn, 

men uden nye bebyggelser og kun med få toiletter 

og bade til låns. Denne mangelfulde situation kom 

til at vare i seks år. Brugerne disciplinerede sig, men 

blev mere og mere utålmodige efter at kunne træ-

de af på naturens vegne i faciliteter, som blot no-

genlunde lignede hjemmevante omgivelser. Hav-

nens størrelse nødvendiggjorde også en kaj til 

søsætning, bådoptagning og gæsteanløb. 

Efter færdiggørelsen af Nokken, Nivå Bådelaugs 

materielhus og klubhuset i 1992, kom der gang i 

flere byggerier på Nokken. Det toetagers klubhus 

fik tilført supplerende faciliteter i stueetagen. Re-

staurant Lagunen, der blev bortforpagtet til serve-

ring for medlemmer af Dansk Sejler Union, blev i 

2004 ændret til egentlig medlemsrestaurant. Efter 

at have bestyret Lagunen i 8 år ville den daværen-

de forpagter, Gitte Faurholt, have fod under eget 

bord, så hun byggede Restaurant Trekosten med 

udsigt over indsejlingen til havnen. Arealet var op-

rindeligt tiltænkt sejlklubben. Denne havde dog 

valgt den nuværende placering med kontakt til den 

aktive del af havnen. Trekosten blev endnu et aktiv 

for havnemiljøet. Der blev etableret kiosk og båd-

udstyrsforretning, toiletfaciliteter for sejlere og be-

søgende samt havnekontor.

En person som ofte spadserede en tur i Nivå 

Havn var Mærsk Mc-Kinney Møller, der døde i 

2012. Skibsrederen sponsorerede den høje signal-

mast, der er placeret ud mod Øresund, som marke-

ring af det maritime miljø og til anvendelse af sig-

nalflag over for deltagere i kapsejlads. Nivå Bådelaug 

sørgede for fundamentet. 

Byrådet vedtog i øvrigt i 1985 at benævne 

strandparkens delområder som Nivå Havn for lyst-

bådehavnen, Nivå Strand for badestranden, Svane-

søen syd for havnen, samt Sølyst Grønning for are-

alet vest for Strandvejen. 

Havnen i dag
Nivå Havn og Strandpark kan med rette kaldes en 

af Øresunds smukkeste havne. Havnen ligger som 

en naturlig afslutning i Nivåbugtens nordlige ende, 

respekterende bugtens strandenge med den ene-

stående natur og fugleliv. Havnen benyttes ikke 

kun af sejlere, men fungerer som et yndet udflugts-

mål for mange borgere i området.

Signalmasten. 

Foto: Per Eckart Hansen.
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Havnene i Esrum Sø

AF POUL CHRISTENSEN

Esrum Sø har siden reformationens tid været kron-

gods og senere statsejendom. Udnyttelse af søens 

ressourcer og adgang til færdsel, fiskeri og jagt ved 

søen har dermed været underlagt beslutninger fra 

landets højeste sted. Kongehusets ophold på Fre-

densborg Slot har betydet fiskeri fra søen til den 

kongelige husholdning, og kongehuset har også sat 

pris på søens naturrigdom ved lystsejlads på søen. 

Der har tidligere været erhvervsmæssige interes-

ser forbundet med søen i form af erhvervsfiskeri og 

drift af mange vaskerier i Sørup og Nødebo, hvor 

vasketøjet i flere omgange blev skyllet direkte i Es-

rum Sø. Søen har desuden været benyttet til trans-

port af skovhugst fra Gribskov herunder transport af 

brænde via Esrum Kanal. 

Den primære interesse for søen set fra befolk-

ningens side, har været i forhold til lystfiskeri og til 

rekreative oplevelser på og ved søen, herunder 

sejlsport og roning. Med dette som udgangspunkt 

vil denne artikel omfatte de to af søens havne, der 

ligger på søens østlige bred i Fredensborg Kommu-

ne, nemlig Sørup Havn og Fredensborg Havn. Sø-

rup Havn vil som den ældste havn have den væ-

sentligste fokus.

Sørup Havns etablering og  
første udvidelser
Gennem tiden har fiskerettighederne på søen væ-

ret tildelt forskellige fiskemestre og forpagtere mod 

betaling i naturalier og penge.

Etableringen af Sørup Havn skete i 1932 efter 

overdragelse af fiskeriet i Esrum Sø til en ny erhvervs-

fisker. Fiskeforpagtningen havde siden 1918 tilhørt 

grosserer Carl Jacob Rasmussen, som købte ejen-

dommen Esrum Møllegård nord for Esrum Sø og 

samtidig forpagtede søfiskeriet. Han ejede desuden 

Esrumgård. Carl Jacob Rasmussen tog sig ikke selv af 

På kortet er Sørup Havn 

(nederst) og Fredens-

borg Havn (øverst) 

markeret med røde 

cirkler. Indeholder data 

fra Styrelsen for Data- 

forsyning og Effektivise-

ring, DTK/kort 25, klas- 

sisk udgave.

Billede fra indkørslen til 

Sørup Havn. Bemærk 

den store sten i for - 

grunden, som kan være 

den sten, der fortsat står 

på stedet, og anvendes 

som navneskilt for hav- 

nen. Foto fra begyndel-

sen af 1900-tallet, 

Fredensborg Arkiverne.
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fiskeriet, men underforpagtede udnyttelsen af denne 

rettighed, først til P.H. Løhmann, som tidligere havde 

haft forpagtningen, og fra 1932 indgik han aftale med 

fisker Oscar Andersen om, at han kunne forestå fiske-

riet mod en afgift på 25% af bruttoindtægterne. Til 

gengæld skulle Oscar Andersen stille egne redskaber, 

herunder fiskekuttere til rådighed.

Fra 1939 overtog Oscar Andersen selve forpagt-

ningsaftalen med staten. Ved denne aftale blev 

forpagtningsafgiften fastsat til en procentdel af 

bruttoindkomsten ved salg af de enkelte fiskearter. 

Oscar Andersen kom fra Agger ved Thyborøn, 

hvor hans far var Vesterhavsfisker. I 1925 var Oscar 

Andersen kommet til Sjælland. I 1932 begyndte 

han på eget initiativ at anlægge en havn, og kaldte 

den straks Sørup Havn. Esrum Sø havde tidligere 

gået helt ind til Sørupvej, og var på dette sted flad-

bundet og bevokset med tæt sivskov. Området er 

kuperet istidslandskab, og havneområdet er belig-

gende i en tørvefyldt slugt faldende mod Esrum 

Sø. I starten var det derfor nødvendigt at have en 

lang bådebro ud i søen, hvor fiskekutteren kunne 

lægge til. 

I 1937 købte Oscar Andersen et større grundare-

al, der lå ned til sin nye havn, og fik opført en solid 

murermestervilla og nærmest søen en træbygning, 

der i dag bærer navnet ”Hyttefadet”. I Hyttefadet 

kunne der klargøres garn, og der blev installeret en 

stor fryseboks til opbevaring af fisk, indtil disse blev 

hentet af fiskebilen. På pladsen ved siden af Hytte-

fadet blev der indrettet stejleplads. Selve havneare-

alet på det tidligere søareal tilhørte, dengang som 

nu, staten. 

Oscar Andersen opnåede tilladelse til at grave en 

kort rende til sin båd, så han kunne sejle helt ind til 

land med sin fangst. I indsejlingskanalen var der 

også plads til et antal robåde, som han udlejede. 

Havnen var således fra starten etableret primært 

med henblik på erhvervsfiskeri, men sekundært 

som plads til mindre både. Fiskeriet foregik fra en 

fiskerbåd og en stor jolle. Fiskekutteren hed Lejla. 

Foruden Oscar Andersen selv deltog hans bror og 

en medhjælper Konrad Lundsgaard i fiskeriet. 

Erhvervsfiskeri og udlejning af  
havnepladser 
Omkring 1955 blev nuværende inderhavn udgra-

Esrum Sø. Postkort fra 

begyndelsen af 

1930’erne. Fredensborg 

Arkiverne.

Den første indsejlings-

havn i Sørup til såvel 

fiskekutter og udlejnings-

både. Postkort fra ca. 

1940.
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vet, og denne formodes at være bekostet af Oscar 

Andersen. Denne havn blev benyttet til 10-15 

både, som han selv udlejede. Lystfiskeriforeningen 

flyttede deres 10 både til havnen, hvortil kom et 

antal private både. 

Ingen tvivl om at Oscar Andersen var en dygtig 

fisker, og at han fik et godt økonomisk resultat af 

fiskeriet. Han har selv oplyst årligt at have fisket 

mellem 7 og 12 tons ål foruden gedder, aborrer, 

skaller og andet. Med til fiskeriet hørte også årlig 

udsætning af åleyngel og udklækkede gedder.

Efter Oscar Andersens død i 1976 blev der gen-

nemført en fredning og ekspropriation af det privat-

ejede areal, hvorpå Hyttefadet og stejlepladsen var 

beliggende. Samme år blev havnen væsentligt ud-

videt med en yderhavn anlagt og finansieret af 

Skovstyrelsen. Arbejdet med anlæggelsen af hav-

nen bestod i opfyldning og afskærmning af moler-

ne samt udgravning af bassinet. Dette imødekom 

et stort behov for flere private bådpladser. Havnens 

karakter blev efter denne udvidelse til en jollehavn 

for både op til seks meters længde.

Erhvervsfiskeriet fortsatte dog fra Sørup Havn, og 

i 1971 overtog fisker Willy Winther Christensen fra 

Gershøj forpagtningen for de næste 15 år, hvoref-

ter forpagtningen overgik til hans søn Preben 

Winther Christensen. Fangsterne, særligt af ål, blev 

som andre steder væsentligt reduceret, og i 1997 

ophørte erhvervsfiskeriet fuldstændigt. 

Overgang til udelukkende jollehavn 
Sørup Havn har herefter udelukkende været havn 

for fritidsfiskere, joller og mindre sejlbåde. Som 

nævnt har Lystfiskeriforeningen siden 1955 haft 

Fiskekutteren Lejla og en 

stor jolle ved fiskerens 

hjørne. Foto fra ca. 1965. 

Foto: Jens Mortensen. 
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deres både i Sørup Havn og har også egen grund 

ved havnen med dens foreningslokaler. Foreningen 

blev oprettet i 1886 og udsendte det første kort 

over søens kendemærker i 1889. Så erhvervsfiske-

riet og fritidsfiskeriet har trods alt levet tæt sam-

men, selv om der gennem tiden har været kritik fra 

lystfiskerne om erhvervsfiskerens alt for effektive 

fiskeri. Lystfiskeriet i søen har været rettet mod ged-

der, aborrer og søørreder og senere også ål. 

Ud over både fra Lystfiskeriforeningen er der i 

Sørup Havn også både fra andre fiskeforeninger 

samt et stort antal privatejede både.

Bådejerne i Sørup Havn stiftede i 1989 en for-

ening med navnet Sørup Havns Bådelav, hvis for-

mål var at tilgodese medlemmernes interesser og 

beskytte og vedligeholde Sørup Havns miljø. I 

1998 udlejede Naturstyrelsen Nordsjælland havne-

arealerne til Sørup Havns Bådelav, som herefter har 

stået for den løbende administration og vedligehol-

delse af arealerne og bygningerne, herunder ”Hyt-

tefadet”. Foreningens bestyrelse forestår disse op-

gaver i samarbejde med en ansat havnefoged.

Det område, hvorfra erhvervsfiskeren drev sin 

virksomhed, blev i 2007-08 oprenset og inder-mo-

lerne blev renoveret. Det samlede antal havneplad-

ser kom herefter op i nærheden af 150. Hertil kom-

mer både med landpladser samt et antal pladser til 

kanoer og kajakker på stativ.

I 2014 blev ydermolerne udskiftet med nye pæle 

og tvinger og endelig i 2016-17 blev ydermolen på 

inderbassinet udskiftet og forsynet med nye 

el-standere. Havnens udseende og materialevalg 

er fastholdt i forhold til 1955-havnen med træpæle 

som bolværk og græsbevoksede moler. I alt er der 

nedrammet omkring 2.000 lærkestolper i en læng-

de på fem til seks meter. 

I dag må både på Esrum Sø ikke anvende ben-

zinmotorer, men elmotorer, og derfor er der hav-

nen rundt opstillet el-standere til opladning af bat-

terier i bådene. Kun fiskeforeningerne har fra 

gammel tid fået tilladelse til at anvende benzindrev-

ne motorer. Der findes pt. tilladelser til omkring 30 

både i havnen

Havneområdet er tilgængelig for alle og forsynet 

med parkeringspladser, bænke og borde samt ad-

gang til toiletter. Arealet bliver benyttet af mange til 

familieskovtur eller blot til et kort visit. 

Den anlagte inderhavn. 

Bemærk at molen kunne 

bære, at der blev kørt 

med biler på den. Post- 

kort fra slutningen af 

1950’erne.

Luftfoto af Sørup Havn, 

sommer 2017. 

Foto: David Trood.
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Fredensborg Havn
Fredensborg Havn er primært anlagt til små og 

mellemstore sejlbåde. 

I 1968 stiftedes en klub ved navn Esrum Sø Bå-

delaug som en ren sejlklub. I starten blev Sørup 

Havn bl.a. brugt som udgangspunkt for klubbens 

sejlads. I 1970 blev klubbens navn ændret til Sejl-

klubben Esrum Sø, men der manglede fortsat en 

havn til sejlbåde.

Anlæggelsen af Fredensborg Havn startede i 

1973 i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nord-

sjælland, Fredensborg Kommune, Sejlklubben Es-

rum Sø og Hillerød Sejlklub. Havnen ejes i dag af 

Naturstyrelsen. Anlæggelsen af havnen skete lidt 

nord for den nuværende roklub.Samtidig med an-

læggelsen af havnen gennemførte Sejlklubben Es-

rum Sø opførelsen af et klubhus lige over for hav-

nen med betydelig arbejdsindsats fra klubbens 

medlemmer. Klubhuset blev i 1977 overtaget af 

kommunen. I 1981 brændte det og blev genopført 

og taget i brug i 1982.

Sejlklubben Esrum Sø og Hillerød Sejlklub indgik 

i 1979 lejekontrakt om havnen med Esrum Skovdi-

strikt. I 1991 udtrådte Hillerød Sejlklub af aftalen, 

da bådene blev flyttet til Nødebo.

I 2003-05 skete der en omfattende renovering 

af Fredensborg Havn. Kranen på havnen til isæt-

ning og optagning af både stammer fra Hellerup 

Station, hvor den har været anvendt til at læsse kul 

på damptog. 

Havnen har plads til 40 både på ydermolen og 

50 på indermolen plus landpladser til bl.a. optimist- 

Den fuldt udbyggede og 

nyrenoverede Sørup 

havn, sommer 2017. 

Foto: Poul Christensen.

Sejlbåde i Fredensborg 

Havn, sommer 2016. 

Foto: Børge Østergaard.
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joller. Klubben forestår undervisning af nye sejlere 

og gør en stor indsats for unge sejlere. Klubben ejer 

selv 30 optimistjoller og herudover en række lidt 

større både. Den maksimale længde på både i hav-

nen er fastsat til syv meter, som er passende for 

søens forhold. 

Nogle af klubbens medlemmer har gjort sig gæl-

dende ved Danmarksmesterskaber mv. Sæsonen 

indledes med standerhejsning den 1. søndag i maj 

måned, og derudover afholdes der i løbet af året 

en række stævner for de enkelte bådtyper. Der gø-

res også en stor indsats for seniorsejlerne. De mø-

des hver onsdag året rundt og afslutter turen med 

sildefrokost.

I dansk sammenhæng er det et særsyn med så 

mange sejlbåde samlet på en sø, men det skyldes, 

foruden søens naturskønhed, også, at Esrum Sø er 

sejlbar overalt og har en størrelse, der i ydre mål er 

ca. 8 kilometer nord-syd og ca. 2 kilometer øst-

vest. Sejlfolkene på Esrum Sø ønsker vind i sejlene, 

og det har de i den forløbne sæson 2017 til fulde 

fået opfyldt.

Den gamle kran fra 

Hellerup Station i 

funktion under stander-

hejsning ved Fredens-

borg Havn, 2016.  

Foto: Børge Østergaard.
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