
Korrespondance om betaling for vedligeholdelse og køb af en vager på Skellerev 
 
Til Marineministeriet 
København den 10. juli 1855 
 
I det tjenstlige Reglement for Femø Lodseri § 5 findes opført iblandt at Prikker, som Lodseren selv 
skulle udsætte og vedligeholde: en Prik med 2 koste ved Skellerevet. Lodsen paa Fæmø, som det 
herligen paahviler at have Øie med denne Prik, beklager sig for mig over, at paa den Dybde af 15 
Fod, hvor Prikken maae staae, var det som ikke muligt at faae en Pæl, rammet saa fast i Grunden, at 
ikke Storm og Søgang tager den bort, hvorfor han har været nødt til at bekoste en Vager, der 
forvolder ham en aarlig Udgift af 6 a 8 Rdl., hvilket er ham et føleligt Afdrag i de faa Prikkepenge 
han meget møisomt opkræver. 
 
Jeg tillader mig herfor underdanig at ansøge i Faveur af Femø Lodsen, om at han, i Lighed med 
hvad der er tilstaaet Guldborg Lodsen for Vageren paa Vesterskovs Flak, maatte erholde 12 a 16 
Rdl. til Anskaffelse af en Reservevager og derefter 6 Rdl. aarligt for at passe og vedligeholde den. 
 
Vageren paa Skellerev befindes paa det Punkt der paa medfølgende Skitse er betegnet med a; efter 
Grundens Form kunde der være Anledning til at der blev sat endnu en Vager ved b; men da Lodsen 
har Besværlighed nok med at holde den ene, vilde det være haart mod ham at befale ham til at 
udsætte den Anden, men maatte der blive ham tilstaaet den ovenfor nævnte Godtgjørelse for hver 
især, vil Lodsen, der er en paalidelig og dygtig Mand, sikkerligen passe dem Begge til megen Gavn 
for Skibsfarten. 
 
Bilaget tør jeg maaske, efter Afbenyttelsen, bede om at faae tilbage. 
 
Underdanig 
 
 
Udskrift af 
Indberetning fra Overlodsen i Sjællands, Lollands mfl. Districter dateret 15. Juli 1870 
 
Vedr. Fæmø 
 
Jeg har allerede i min underdanige Rapport af 8. Juli 1867 henledet det høie Ministeriums 
Opmærksomhed paa de usædvanlige byrdefulde forhold, under hvilke Lodsen paa Femø lever og 
virker. Han har i Aar bønligen anmodet mig om, at han maa blive fritagen for Pasningen af og 
ansvaret for Skellerevs Vageren, der volder ham et næsten uoverkommeligt Arbeide og ikke 
ubetydelig Udgift, og at dette Mærke maa overtages af Vagervæsenet. Lodsen kan nemlig ikke med 
sin egen Jolle og med egen Kræfter magte Vageren, men maa leie større Fartøi og 4 Mand til Hjælp 
hver Gang den skal ordentlig efterses eller skiftes. Foruden den betydelige Bekostning, dette volder 
ham, har det ogsaa fundet, at hans ved dette Arbeide nødvendige Fraværelse har ladet ham gaa Glip 
af Lodsninger, og at han saaledes har lidt et dobbelt Tab. Det forekommer mig, at Vagervæsenet 
uden betydelig forøget Arbeide maatte være i Stand til at overtage denne Vager, og ministeriet vil 
dermed spare en aarlig Godtgjørelse til Fæmø Lodsen af 6 Rdl. 
 
 
 



Til Marineministeriet 
7. September 1870 
 
Fra Fyr- og Vager Inspectionen 
København d. 7. September 1870 
 
I anledning af Ministeriets Skrivelse af 26.de s. M. angaaende et Forslag fra Overlodsen i Sjællands 
og Lollands Districter om at Vageren paa Skellerevet overtages af Vagervæsenet, skal jeg herved 
have den Ære at udtale, at disse Sømærker formentlig ikke har Interesse for den Almindelige 
Skibsfart, men derimod alene for den specielle paa Guldborgsund, og at det saaledes ifølge de 
gjivende Regler ikke hører under det almindelige Vagervæsens District. At give en Undtagelse ved 
dette Mærke vilde i tiden let kunde medføre, at de Øvrige Lodseriers tilhørende Mærker i 
Farvandet, som hører til Sundet: Kogrundens, Vesterhavsflakkets, Suderoens o.s.v. ligeledes 
forlangtes overtagen af Vagervæsenet, og jeg skal hertil bemærke, at Inspectionsfartøierne ikke vil 
kunne paatage sig Oasningen af Skellerevets og af disse Mærker, uden at de tillige underlagdes et 
Tilsyn, hvilket vilde medføre større Omkostning for Staten. Jeg kan derfor ikke tilraade, at Vageren 
ved Skellerevet overgaar til Vagervæsenet. 
 
Det tilsendte Bilag har jeg hoslagt den Ære at remittere. 
 
Underdanigst 
 
 
 
 
 
 
Til Overlodsen i Sjællands Lollands Districter 
10. September 1870 
 
I anledning af Hr. Contraadmiralens Indberetning af 15. Juli d. A., hvori der for Femø Lodseries 
Vedkommende henstilles at Pasningen af Vageren ved Skellerevet overgaar til Vagervæsenet, 
undlader man ikke at meddele Dem, at da dette Sømærke ikke har Interesse for den almindelige 
Skibsfart, men kun for den lokale Trafik paa Guldborgsund, vil det ifølge de gjældende Regler ikke 
kunne inddrages under det almindelige Vagervæsen. At gjøre en Undtagelse med dette Mærke, 
vilde let i tiden kunde medføre at flere af de Lodseierne eller de Communale underlagte Mærker i 
Farvandet ligeledes ønskes indlemmede under Vagervæsenet, hvilket vilde medføre en større 
Bekostning idet Vagerinspektionen i Reglen ikke vilde kunne paatage sig Pasningen af slige 
Mærker uden at underlægge disse et localt tilsyn. 
Som følge af Ovenstaaende kan Ministeriet ikke gaa ind paa at Pasningen af Skellerevets Vager 
overgaaer til Vagervæsenet hvilket fremdeles vedblivende maa besørges af Lodsen paa Fæmø. 
 
Schultz/Jacobsen 
 
 
 
 
 



Til Marineministeriet  
Fra Overlodsen i Sjællands, Lollands, Falsters og Møens Districter 
Kjøbenhavn d. 9de Januar 1874 
 
Fra Fæmø Lodseri har jeg modtaget et Andragende om at Vageren paa Skellerevet maatte blive 
overtaget af Vagervæsenet. 
 
Under 15de Juli 1870 tillod jeg mig at henlede Ministeriets Opmærksomhed paa, at Udlægningen 
og Pasningen af denne Vager voldte Fæmø Lodsen større Udgift, end den ham tilstaaede 
Godtgjørelse for Pasningen af dette Mærke beløber sig til og at han af og til er gaaet Glip af 
Lodsninger, fordi han nødvendigvis maatte ud til den. 
 
Jeg tillader mig indstændigt at anbefale, at det Ærede Ministerium vil tilstaa Fæmø Lodseri 
opfyldelsen af dets ovenanførte mærke, og undlader ikke at tilføie, at den hidtil udeliggende Vager 
snart vil være utjenstdygtig og maae ønskes remplaceret af en bedre.  
 

C: Suenson 
 
 
 
 
 
 
Til Overlodsen i Sjællands og Lollands Districter 
Den 21. Januar 1874 
Journal No. 29 
 
 
I anledning Hr. Kontraadmirals Indstilling af 9. dennes om Overgang til Vagervæsenet af den ved 
Skellerevet udlagte Vagers Pasning skal Man, med Henvisning til Skrivelse her fra 10. September 
1870 tj.st. meddele, at Ministeriet, efter de sidst fulgte Regler for Ordningen af Vagervæsenet og af 
Hensyn til de følger, som Afvigelse fra disse vilde kunne medføre, ikke vil kunne indvilge i at den 
nævnte Vager overtages af Vagervæsenet. 
 
Forsaavidt den Godtgjørelse, der er tilkendt Fæmø Lodseri for Pasningen af Skellerevs – Vageren, 
maatte findes for ringe i Forhold til det Arbeide og den Omkostning som derved ere forbundne, og 
ikke at staa i Forhold til hvad der i lignende Tilfælde er tilstaaet Lodsen, vil en Forhøielse af den 
nævnte Godtgjørelse ventes tilstaaet, ligesom der efter Omstændigheden nemlig vilde kunne ydes 
Lodseriet en Understøttelse til anskaffelse af en ny Vager naar den nuværende, som efter Hr. 
Kontraadmirals Udtalelse snart vil være utjenstdygtig, ikke længere er i brugbar Stand. Forsaavidt 
der maatte findes Anledning dertil anbefales Lodseriet til at støttes, og imødeser en Udtalelse frem, 
med Forslag tilhvad der i saa Fald kunde være at tilstaa lodseriet. 
 

N. Ravn/Christiansen 
 
 
 
 



Fra Overlodsen i Sjællands, Lollands, Falsters og Møens Districter 
Kjøbenhavn d. 10. Februar 1874 
Journal No. 46                                                                                                                                                    
                                                                                                                                Påført: Bifaldes 
 
 
I Henhold til Ministeriets æredes Skrivelse af 21. f. M. vedrørende Vageren paa Skellerev samt 
Fæmø Lodsens Pasning af Samme, tillader jeg mig efter nærmere Overvejelser og Hensyn taget til 
de locale Forhold og bemeldte Lods isolerede Stilling at foreslaa, at der for Fremtiden for Pasning 
af bemeldte Vager tilstaaes Fæmø Lodsen en aarlig Godtgjørelse af 10 Rdl., og at Vagervæsenet 
naar Vageren befindes ubrugelig, eller ved Søgang eller Storm bortføres, ydes Lodseriet sin bistand 
til Tilveiebringelse af en til Stedet passende Vager. 
 
Det er nemlig i Provindseen overordentlig vanskeligt, for ikke at sige umuligt at faa leveret et 
Sømærke saa forsvarlig forarbejdet, at det kan anses for Hensigtsmæssigt til permanent Mærke paa 
et exponeret Sted. 
 

C. Suenson 
 
 
 
 
 
Til Overlodsen i Sjællands og Lollands Districter 
Den 7. Marts 1874 
Journal No. 147 
 
Ministeriet bifalder efter Hr. Lunds Adm.´s Indstilling af 10. Febr No. 46, at den Fæmø Lodsers 
tilstaaede Godtgjørelse for Pasning og Vedligeholdelse af Vageren paa Skellerevet forhøies fra 6 
Rdl. Til 10 Rdl. nemlig fra 1. Januar beregnet. 
 
Ministeriet har derfor tilskrevet Fyr- og Vagerinspekteuren, at Vagervæsenet efter Leilighed vil 
have at yde Fæmø Lodseri sin bistand til, - naar den nævnte Vager findes ubruglig, eller ved Søgang 
eller Storm bortføres, at tilveiebringes en til Stedet passende Vager. 
 
Hvilket tjst. meddeles Hr. Lund til videre Foranstaltning med tilhørende at lodseriet i foran nævnte 
Anledning vil kunne henvende sig directe til Fyr- og Vagerinstitutionen 
 

N. Ravn/Christiansen 
 
Til Fyr- og Vagervæsenet: 
Ministeriet har bestemt at Vagervæsenet….naar Vageren paa Skellerev….passende Vager. 
Hvilket tj.st. meddeles hr. Lund til videre foranstaltning med Tilhørende at Lodseriet er underrettet 
om at det i forannævnte Anledning vil kunne henvende sig directe til Fyr- og Vagerinspecteuren 
 
 
 
 



Til Marineministeriet  
Fra Overlodsen i Sjællands, Lollands, Falsters og Møens Districter 
Kjøbenhavn, den 13. Januar 1875 
 
Fra Formanden ved Fæmø lodseri har jeg modtaget Indberetning om at Vageren ved Skellerevet til 
Foraaret vil være ubrugelig og at en ny til den Tid maa udlægges. Jeg har i sin Tid meddelt ham at 
ifølge Ministeriets skrivelser af 21.de januar og 7.de Marts s.A. /:No 29 og 147:/ vilde volde 
Lodseriet kunne gjøre sig Haab om en hjælp til en ny Vagers Anskaffelse og i henhold til den 
sidstanførte Skrivelse betydet ham at han eventuelt kunde henvende sig directe til Vager-
Inspecteuren. 
 
Dette har han nu gjort og fra Kaptain C. Bruun erholdt underretning om at en for Skellerevet 
passende Vager vil kunne leveres for circa 90 Kroner. 
 
Denne Udgift er imidlertid saa stor i Forhold til Fæmø lodsens ikke store Indtægt af lodseriet ikke 
vil kunne udrede den og jeg tillader mig derfor i Henhold til Ministeriets ovennævnte Skrivelse af 
21. de Januar s. A./: No 29:/ at indstille: 
 
At der tilstaaes Fæmø Lodseri, som Understøttelse til Anskaffelse af en ny Vager paa Skellerevet en 
Sum af indtil 60 Kroner. 
 
                                                              C: Suenson 
 
 
Bemærk, at der 13. januar omtales kronebeløb efter møntreformens indførelse 1. januar 1875. 
 
Bemærk, at en henvendelse fra en lods i 1855 først i 1874 finder en afslutning, der næsten 
tilgodeser lodseriets ønsker! 
 
 
 
 


