
Korrespondance om Fæmø Lodseris overtagelse af lodsning til Saxkøbing 
 
 
Til Marineministeriet 
Fra Overlodsen i det østlige District 
Kjøbenhavn d. 6. Marts 1882 
 

Vedr. Fæmø Lodsen 
 

I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 10.ds s. M. har jeg indhentet den medfølgende Erklæring fra 
Fæmø Lodseri over Andragendet fra Saxkjøbing Havneudvalg om, at det maatte blive Fæmø 
Lodseri overdraget som tidligere at besørge Lodsningen paa Saxkjøbing. 
 
I denne erklæring som er ledsaget af en Skrivelse fra den tidligere Havnelods i Oreby, Robert 
Clausen, meddeler Lodsen, at der saavidt ham bekjendt, selv førend 1805, aldrig er blevet lodset 
noget Skib af Lodseriet til Saxkjøbing men kun til Oreby, hvilket der ogsaa fremtidigen ville kunne 
udføres naar de nødvendige Prikker i den gravede rende er udsatte uden hvilke Lodsningen er 
umulig. Derimod udtale de dem imod at overtage Lodsningen til Saxkjøbing, ikke paa Grund af 
Ukjendskab til Fjorden, men fordi Skibene til dels maa varpes igjennem 2 Fod Mudder og 
Lodsningen hermed sommetider varer flere Dage hvorved deres øvrige Lodstjeneste vilde lide for 
meget. Denne indvending af lodserne med at overtage Lodsningen mellem Oreby og Sakjøbing bør 
der vistnok tages Hensyn til, da det ved ubetinget at paalægge Lodseriet dette Hverv muligvis ville 
blive ndsvendigt at forøge Lodsantallet, hvorved Lodserens smaa indtægt blev yderligen forringede. 
 
Jeg vil derfor tillade mig at foreslaa Ministeriet, at Lodsningen paa Saxkjøbing overdrages Fæmø 
Lodseri, at Lodsningen imellem Oreby og Saxkjæbing samt omvendt, kun paahviler dem forsaavidt 
den øvrige Lodstjenste tillader det. Samtidigen maatte Havneudvalget forpligte sig til at lade de 
Prikker udsætte som af Lodseren ansees som nødvendige, for at kunde udføre Lodsningen. 
 
Med Hensyn til Betalingen for Lodsningen vilde jeg anse det for rigtigst, foreløbigen at bibeholde 
den samme Taxt som bestemt for Havnelodsen i Saxkjøbing. 
 
Hermed tilbagesendes Skrivelsen fra Havneudvalget i Saxkjøbing, og tør jeg bede mig de 2 
medfølgende Skrivelser fra Fæmø Lodseri og Skrivelsen i Saxkjøbing tilbagesendte. 
 

F. Lund 
 

 
Til Udvalget for Havnevæsenet i Saxkjøbing 
Den 27. Marts 1882 
 
Det ovenn. Udvalg har i Skrivelse af 4.d s. M. Andraget paa, at Lodsningen paa Saxkjøbing Fjord, i 
stedet for som efter den nuværende Ordning at besørges ved en af Havnevæsenet Havnelods, maatte 
blive overdraget til Fæmø Lodseri. 
 
Dette Andragende vil ikke ubetinget kunne tages til Følge; efter de fra Overlodsdistrictet indhentede 
Oplysninger medtager nemlig Lodsningen til eller fra Saxkjøbing til Tider flere Dage, da Skibene 
maa varpes gjennem 2 Fod Mudder. Det derved foranledigende ophold af Lodsen vil ikke være 



foreneligt med Lodsvæsenets øvrige Tjenester hvortil kommer, at det ikke kan tilraades at forøge 
Lodsantallet, da Lodsens Indtægter alt ere smaae, og den Indtægt som Lodsningen paa Saxkjøbing 
kan paaregnes at ville indbringe der ikke kan antages at ville dække den Nedgang i Indtægt for den 
enkelte Lods som Personalets Forøgelse vilde medføre. 
 
Som Følge af Foranstaaende vil det alene kunne paalægges Fæmø Lodseri at besørge den 
omhandlede Lodsning, forsaavidt den øvrige Lodstjeneste tillader det, og man udbeder sig derfor en 
Meddelelse, om Udvalget ønsker Sagen ændret paa denne Maade, eller foretrækker at lade det bero 
ved den nuværende Ordning. 
 
Sluttelig finder Man Anledning til at bemærke, at Fæmø Lodseres Forpligtigelse til Lodsning paa 
Oreby og Saxkjøbing selvfølgelig vil være betinget af, at det Farvand, hvis Afmærkning efter 
Prikkeafgifters Ophævelse er overgaaet til Havnen, nemlig den gravede Rende i løbet ind til 
Saxkjøbing, er forsynet med mærker, der ere fornødne, for al Lodsning der skal kunne foretages. 
 
 
P.M.V. 
Schults/Normann 
 


