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Nærværende Jubilæumsskrift er udsendt med velvillig Støtte fra neden
staaende Institutioner, Selskaber og Virksomheder:

Vaadbinder Mouritz Aaen, Esbjerg.
Købmand Axel Andersen, Esbjerg.
Auktionsmester Chr. Boye, Esbjerg.
Direktør M. A. Broegaard, Esbjerg Tovværksfabrik A/S.
Købmand Anton Christensen & Co., Esbjerg.
Auktionsmester Chr. P. Christiansen, Esbjerg.
De danske Fiskeres Fællesindkøb, Fredericia.
De forenede Isværker A/S, Esbjerg.
A/S Den danske Landmandsbank, Esbjerg Afdeling.
Det danske Petroleums Aktieselskab, København.
Esbjerg Bank A/S, Esbjerg.
A/S Handelsbanken, Esbjerg Afdeling.
A/S Jacob Holm & Sønners Fabriker, København.
A/S Alfred Olsen & Co., København.
A/S Henning Pedersen, Esbjerg.
A/S Randers Rebslaaeri, Randers.
Købmand J. J. Sehested, Esbjerg.
Direktør Claus Sørensen, Esbjerg.
A/S Varde Bank, Esbjerg Afdeling.
A/S Vestjydsk Krystal Isværk, Esbjerg.

For den værdifulde Støtte til Udsendelsen af Blade af Esbjerg Fiskeri
forenings Historie bringes herved samtlige Bidragydere Foreningens bed
ste Tak.
Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeriforening.

ESBJERG FISKERIFORENING har bestaaet i 50 Aar, og Foreningens
Bestyrelse har ønsket at markere Jubilæet ved Udsendelsen at et Jubi
læumsskrift, som man har betroet undertegnede at redigere.
Det foreliggende Værk giver sig imidlertid ikke ud for at indeholde hele
Esbjerg Fiskeriforenings Historie gennem de forløbne 50 Aar — dels vilde
Jubilæumsskriftet i saa Fald nødvendigvis blive et Værk paa mange Hun
drede Sider, og dels har jeg under Udarbejdelsen mødt den Vanskelighed,
at mange af de gamle Arkivalia savnes, og det har f. Eks. ikke været muligt
at opdrive Foreningens første Forhandlingsprotokol, hvorfor adskillige af
de historiske Kendsgerninger om Foreningen ikke har kunnet dokumenteres
med tilstrækkelig Nøjagtighed. Der maa af disse Grunde tages Forbehold
med Hensyn til flere Enkeltheder fra Foreningens første Aar, da Oplys
ningerne ofte kun støtter sig paa Erindringer og mundtlige Overleveringer.
Alligevel er det mit Haab, at det besværliggjorte og stundom brydsom
me Arbejde i nogen Maade er lykkedes, saaledes at der med dette Jubi
læumsskrift er blevet bevaret nogle af de væsentligste Træk af Esbjerg
Fiskeriforenings Historie.
Med Ønsket om, at den jubilerende Forenings Medlemmer med nogen
Interesse vil beskæftige sig med min Fortælling om Esbjerg Fiskeriforening
og dens kendte Mænd gennem de svundne 50 Aar, er det tillige mit store
Ønske, at Jubilæumsskriftet for kommende Fiskerslægter i Esbjerg maa give
Udtryk for den Udholdenhed, hvormed de første Fiskere i Esbjerg røgtede
deres fredelige Dont i Følelsen af fælles Samvirke om store og krævende
Opgaver til Gavn og Fremme for et af vort kære Fædrelands ældste
Erhverv.
ALBERT NIELSEN.

DEN FORHISTORISKE TID —.

Fiskeriet fra Esbjerg blev ikke begyndt med Dannelsen af Esbjerg Fi
skeriforening. Mangfoldige Aar før 1892 har der været drevet Fiskeri fra
Hjerting og Nordby, men det var i hine Tider et Erhverv uden særlig Be
tydning, fordi Fiskeriet kun lejlighedsvis blev udøvet.
Langs Sædding og Fourfeldt Strand ved Foden af Esbjerg Kleve blev
der i Aarene omkring 1850—60 sat en Mængde »Skuldgaarde« til Fangst
af Rødspætter og anden Fisk, og senere blev der sat lange Rækker af Ru
ser, men om noget egentligt Erhvervsfiskeri kunde der ikke tales, og de
første Baade, som blev benyttet til den Smule Fiskeri, der forekom, var
nogle store, aabne Robaade med en løjerlig Tilspidsning i saavel For- som
Agterstavn, hvorfor de i daglig Tale blev kaldt for »Horngjævere« efter
Hornfiskens spidse Form.
Der fandtes ganske vist i Sædding en Fisker ved Navn Kresten Pedersen
Burkall, som vovede sig ud i Graadyb med en større Dæksbaad med Sejl
føring og 6 Mand ombord, men om hans Virksomhed som Fisker er der ikke
overleveret vort Slægtled paalidelige Udsagn, hvorimod det maa anses for
at være godtgjort, at der i 1868, da Loven om Esbjerg Havn blev vedtaget
af Rigsdagen, fandtes to aabne Robaade, de saakaldte »Horngjævere«, som
fiskede fra Strandby. Disse Baade drev Linefiskeri eller Bakkefiskeri, og
til Agn benyttede de sig af de Mængder af Sandorm, som fandtes paa Va
derne, hvor Esbjerg Fiskerihavn nu ligger.
Fiskeriet foregik helt ind under Kysten, og det væsentligste Udbytte
var Torsk og Kuller ved Baadenes Bakkefiskeri. Naar Fiskerne kom til
Land med deres Fangst, blev den afhentet af omkringboende Landmænd,
som selv medtog den Fisk, de vilde købe.
Det første virkelige Fremskridt for Fiskeriet fra Esbjerg blev indledet
i 1872 med en Bedrift af den navnkundige Lambert Sørensen fra Hjerting.
Han var i sin Ungdom udvandret til New Foundland, hvor han var Fisker
ombord paa canadiske Skonnerter, men da han ønskede nok saa megen
Selvstændighed, rejste han til Norge, hvor han købte en aaben Dæksbaad,
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som han ene Mand sejlede til Hjerting og derefter benyttede til Fiskeri.
Med Dæksbaaden kunde Lambert Sørensen gaa længere til Havs, end Fi
skerne tidligere havde været, og baade Graadyb og Horns Rev-Omraadet
blev hermed inddraget i de naturlige Fangstpladser, medens Redskaberne
fremdeles var Liner og Kroge.
Men det blev dog Bygningen af Esbjerg Havn, der kom til at betyde
Grundlæggelsen af Fiskeriet fra Esbjerg, og allerede i de Aar, da Havne
arbejderne stod paa, kom der flere Baade fra Fiskepladserne langs Jyl
lands Vestkyst. Disse Baade gik i Foraarstiden paa Fiskeri fra et Sted i
Nærheden af Færgelejet i Strandby, og skønt Historieskrivningen om Da
tidens Fiskeri ikke har været gennemført med særlig Omhu, nævnes der
blandt de første Fiskere fra Esbjerg Navne som Ib Sørensen fra Hostrup
Nord for Hjerting og Jørgen Frick fra Holmslands Klit.
Ved Bygningen af Esbjergs første Havn i Aarene fra 1868 til 1878 var
der ikke i mindste Maade blevet tænkt paa at skabe et Støttepunkt for
Fiskeriet, lige saa lidt som der ved en senere Udvidelse af Esbjergs første
Havneanlæg blev taget Hensyn til de daværende Fiskere. Den første Havn
ved Esbjerg blev, som det vil vides, bygget som en trekantformet Dokhavn
med en Sluseport i Indsejlingen og en Forhavn udenfor.

Jens Laursen (Væver), Snurrevaadets
Opfinder,
Du lille og beskedne Mand
har gavnet Danmarks Fiskerstand
langt mere, end du selv det saa,
og mere, end man tænkte paa,
dengang du sindigt Knuderne bandt
og Snurrevaadet i Tanken randt.
Dit Navn vi kranser, vi paa dig skønner
som en af Danmarks gode Sønner.

Nordsiden af Esbjerg Dokhavn omkring Aaret 1876. 1 Forgrunden til venstre var Skibs
bygger Dahis Arbejdsplads beliggende. Her har ældre Fiskere tilbragt mange fornøjelige
Timer, naar de ved Hjælp af et Haandspil stod hverandre bi med Ophaling af Baadene.

Og Esbjergs første Fiskere kom til at oplosse deres Fangst i Slusegabet
foran Dokhavnen, men naturligvis stod Dokhavnen til Fiskernes Raadighed,
naar Vestenstorme og Højvande gjorde Opholdet i Forhavnen for farligt
Den første Fisker, der saaledes har benyttet selve Esbjerg Havn, er
Hans Øllgaard (Nielsen), som blev født i Sædding 1845, og som i Efteraaret 1877 bosatte sig i Smedegade i Esbjerg efter at have ladet sit Fartøj,
»Delfinen«, bygge paa Fanø- Hans Øllgaards Skib var en ca. 5 Tons Dæksbaad med Sejl
Hans Øllgaard var en høj, kraftig og gemytlig Mand, hvis Datter, Enke
fru Pouline Torbensen, endnu lever i Esbjerg, hvor hun driver et Pensionat
efter at have mistet sin Mand, Fiskeskipper Poul Torbensen, ved en Ulykke
under Fiskeriet- Gamle Hans Øllgaard kom ud for flere dramatiske Hæn
delser under Fiskeriet med sin lille Baad, og i Vinteren 1880-—81 troede
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man, at han var forlist sammen med de ombordværende Fiskere. »Delfinen«
var kommet ud i en Snestorm, da Baaden befandt sig ude i Graadyb, men
det gik dog helt godt for Fiskerne at sejle ind til i Nærheden af Skallingen,
men her mødte de en saa svær Drivis, at de ikke kunde forcere, hvorfor de
vendte om og krydsede med det lille Sejlfartøj i mere end en Uge, medens
man i Land havde troet dem forulykket. Det siger sig selv, at der blev stor
Glæde, da den lille Baad velbeholdent naaede i Havn efter den anstren
gende Fisketur, da man ikke havde indstillet Provianteringen paa et saa
langt Ophold paa Havet, men Fiskerne havde delt de Brødrationer, der var
ombord, og drukket smeltet Is hertil.
Senere ejede Hans Øllgaard en anden Dæksbaad ved Navn »Kvik«.
Dette Fartøj forliste under en Storm i 1888, men Hans Øllgaard var ikke
selv med paa denne Fisketur, fordi han plejede en tilskadekommen Haand.
Efter Forliset af »Kvik« opgav Hans Øllgaard Fiskeriet for stedse, idet
han udtrykte sig saaledes: »Nu har Vorherre sparet mit Liv to Gange; nu
vil jeg ikke paa Havet mere«.
I Foraaret 1878 blev der dannet et Fiskeriselskab i Esbjerg bestaaende af Skibsbygger Dahl, Proprietær P. Breinholt, Møller Hansen fra Spangsberg Mølle, Uldspinder Brinck og Købmand Palludan, Varde. Selskabet
købte foruden »Delfinen« to norske Baade, nemlig »Eggi« og »Trækfuglen«,
ligesom det lod et Fartøj bygge paa Fanø. Det fik Navnet »Nr. 1« og blev
ført af Fisker Tarben Lodbjerg, som var kommet til Esbjerg fra Lønne i
1878. Samme Aar indvandrede Chr. Peder Sørensen fra Holmslands Klit
med »Fremad«, et Fartøj paa 5 Tons, men et endnu større Fartøj havde
»æ Aalepiner«, lille Chr. Peder Sørensen, som var en populær Mand blandt
Esbjergs Fiskeripionerer og foruden det lige nævnte Kælenavn blev kaldt
»Admiralen« eller »den lille«. Han kom til Esbjerg i 1879 og ejede en godt
14 Tons Baad ved Navn »Laksen«.
Det første Forlis indenfor Esbjergs Fiskerflaade indtraf, da det foran
omtalte Fiskeriselskabs Baad »Eggi« forliste under en Storm i 80-erne, og
en af Stifterne af Esbjerg Fiskeriforening, Enevold Andersen Petersen, der
kom til Esbjerg i Aaret 1882, har fortalt, at der paa dette Tidspunkt be
fandt sig følgende Fiskere i den omkring Havnen hurtigt opvoksende By:
Hans Øllgaard Nielsen, Søren Hansen, Niels og Ole Jensen fra Hanstholm,
den lange Chr. P. Sørensen og den lille Chr. P. Sørensen fra Holmslands
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Esbjergs første Fiskerihavn, bygget i Aaret 1886. Som man vil se, var Pladsforholdene
yderst beskedne.

Klit, Christian Gundersen og Simon Andersen fra Nymindegab og Chr. P,
Lodbjerg, der var Fører af Baaden »Eggi«, da den forliste.
Havfiskeriet fra Esbjerg var saaledes begyndt, forinden der var bygget
en særlig Havn til de efterhaanden talrige Fiskerfartøjer, der søgte Tilflugt
i Esbjerg, og der var ogsaa sørget for Fiskeafsætningen, da den senere Redningsbaadsfører, Fisker og Vurderingsmand Søren Hansen, kom til Esbjerg
i 1884.
Han fortæller herom, at Hotelejer Morten Spangsberg, Værtshusholder
Steffensen og Fiskehandler Mouritz Rasmussen dengang havde dannet et
Kompagni til Køb og Eksport af den Fisk, der blev indbragt til Esbjerg
Havn. Om Efteraaret afhændedes Fisken til en fast Pris af 8—10 Pf. pr
Pund Kuller, men to Aar efter udviklede en Kontrovers sig til, at Fiskerne
for en Tid sluttede sig sammen om »Esbjerg forenede Fiskeeksportforret
ning« med Restauratør Meyer som Forretningsfører. Virksomheden var
allerede dengang saa omfattende, at »Esbjerg forenede Fiskeeksportforret
ning« lod opføre et Pakhus med tilhørende Isrum paa Esbjerg Havn.
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Samme Aar — 1886 — var det altsaa, at Esbjerg fik sin første Fiskeri
havn. Planerne om at udvide Havneanlæget ved Esbjerg beskæftigede i
1885—86 Rigsdagen, og under Forhandlingerne her blev det stærkt frem
hævet, at der nu ved Esbjerg i høj Grad var Brug for en særlig Fiskerihavn.
Det blev herunder oplyst, at Fiskebaadenes Antal og Størrelse i de sidst
forløbne 4 Aar var mere end fordoblet, og det blev anført, at medens der
i 1882 overhovedet ikke havde været eksporteret fersk Fisk pr. Skib fra
Esbjerg, saa var Eksporten af Fisk i 1884 ca. 140.000 Pund Fisk, og for
Aaret 1885 regnede man med en Udførsel paa ialt ca. 250,000 Pund Fisk.
Esbjergs første Fiskerihavn blev bygget indenfor »Englandskajen« som
en lille Baadehavn med Indsejling fra Slusegabet og med 3,8 Meters Vand
dybde og 265 Meter løbende Kajplads. I den sydøstlige Ende af Fiskeri
havnen blev der indrettet et lille Slæbested med saa beskedne Pladsfor
hold, at man i vore Dage maa betragte det som utroligt, at ikke større Frem
syn havde gjort sig gældende ved Slæbestedets Bygning og Havnens Ind
retning, men det viste sig da ogsaa i Løbet af faa Aar, at den første Fiskeri-

Den første Fisker, som begyndte Fiskeriet
direkte fra Esbjerg Havns Slusegab, Hans
Øllgaard Nielsen, indvandret til Esbjerg
fra Fanø.
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Et typisk Vesterhavsfisker-Ansigt: Anders
Andersen (Fannik), der ogsaa var blandt
Esbjergs første Fiskere.

Billede fra Esbjerg Dokhavn Aar 1900. Til venstre i Billedet ses: E 70 »Debora«, Ejer:
Andr. Andersen (Tradsberg), E 62 »Robert Skou«, Ejer: Theodor Enevoldsen. — Bag
ved: Yderst E 30 »Tumleren«, Ejer: Tarben P. Jensen. Dernæst E 55 »Ella Alexia«, Ejer:
N. A. Thygesen, og Smakken »Oscar«, Ejer: Lorenz Wulff.

havn i Esbjerg var alt for lille dimensioneret, og i 1927 blev Havnen fyldt
op for at give Plads for nødvendige Udvidelser af Englandskajens Op
lagsplads.
Som det allerede er fortalt, viste Esbjergs første Fiskere tidlig Interesse
for Sammenhold om de mest nærliggende Opgaver, og d. 7. April 1888 ved
tog en Forsamling af ca. 15 Fiskere paa Morten Spangsbergs Hotel at op
rette en »Understøttelsesforening for Enker og Børn efter paa Søen for
ulykkede Fiskere«. Denne Forening blev startet paa Initiativ af Fiskerne
N. Jensen og Enevold Andersen Petersen, og det blev i Vedtægterne fast
sat, at Foreningen skulde omfatte Fanø, Esbjerg og Hjerting Tolddistrikter,
men Foreningen maatte ikke træde i aktiv Virksomhed, før 40 Medlemmer
havde tegnet sig til et aarligt Kontingent af 4 Kr., hvoraf den ene Femtedel
skulde henlægges til et særligt Fond til Fordel for ældre, fattige Fiskere
og deres Efterladte.
15

I Slutningen af Marts Maaned 1887 forekom en af de Begivenheder,
der skulde føre til en fuldstændig Omlægning af det hidtidige Fiskeri. Der
var til Esbjerg ankommet et Fiskefartøj med en Besætning hjemmehørende
i Lilleheden, og Fartøjet drev Fiskeriet ved Hjælp af et Snurrevaad, saale
des at det efter kun to Dages Fiskeri kunde indkomme til Havnen med 200
Snese Rødspætter, og i April Maaned samme Aar, da 3 Frederikshavner
fartøjer, der alle anvendte Snurrevaad til Fiskeriet, opnaaede et ligefrem
glimrende Udbytte, stod det Fiskerbefolkningen i Esbjerg klart, at der
fandtes en sand Guldgrube i de Mængder af Rødspætter, der kunde ind
fiskes i umiddelbar Nærhed af Esbjerg Havn.
Fiskerne i Esbjerg indsaa straks, at det var nødvendigt at gaa over til
Brugen af det moderne Redskab til Rødspættefiskeri, men alligevel tog det
altfor lang Tid, før Fiskerne kunde anskaffe sig tilsvarende Redskaber og
Skibe som Kollegerne fra Frederikshavn.
°
Det var nemlig ikke muligt dengang at laane Pengene til disse Ny
anskaffelser ved Statens Mellemkomst, og Følgen heraf var, at Fiskernes
Stræben efter det bedre foreløbig førte til, at der i de følgende Aar blev
indkøbt gamle, halvkasserede og under alle Omstændigheder umoderne
Fartøjer — de saakaldte Smakker ■—, som blev udbudt til Salg fra Lim
fjordsbyerne og andre Steder, fordi man der vilde anskaffe sig nyt Materiel
og nye Fartøjer, men de fleste Smakker kom dog sikkert fra England.
Snurrevaadet blev opfundet og først brugt af den fattige og yderst be
skedne Fisker Jens Laursen Væver allerede i 1848, saa der skulde altsaa
forløbe henimod 30 Aar, inden denne storartede Opfindelse blev rationelt
udnyttet.
Det maa være paa sin Plads her at hædre Mindet om Snurrevaadets
Opfinder, thi uden dette skaansomme Redskab vilde Fiskeriet fra Esbjerg
ikke have udviklet sig med den enorme Hastighed, som det gjorde. Medens
Fiskeriet tidligere havde været drevet efter Torsk og Kuller, blev det nu
i overvejende Grad Rødspættefiskeriet, der kom til at præge Fangsterne,
og efterhaanden gik alle Fartøjerne i Esbjerg da ogsaa over til at anvende
Jens Laursen Vævers nu saa bekendte Snurrevaad, og det skyldes i det
hele taget Rødspættefiskeriet, at Esbjerg udviklede sig til Landets største
Fiskerihavn, der i Foraars- og Sommertiden besøgtes af talrige Fartøjer
fra andre danske Fiskerihavne.
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Jens Væver selv høstede ikke økonomisk Vinding af sin Opfindelse, der
blev udnyttet af andre, men hans Navn vil aldrig blive glemt af Fiskerne
i Esbjerg, og det udtrykte da ogsaa noget af Fiskernes Taknemlighedsgæld
til ham, at der i Aaret 1918 blev rejst et Mindesmærke med Jens Vævers
Buste i Bronze i Anlæget ved Esbjerg Havn. Mindesmærket blev senere
flyttet til en Mindeplads paa den ny Fiskerihavn, hvor det staar til daglig
Paamindelse for hele den Stand af Mennesker, som hans Opfindelse sikrede
en Eksistens.
Rygtet om det storartede Fiskeri, som havde fundet Sted i Foraaret
1887, gik som en Løbeild langs den jyske Vestkyst, og i Løbet af de føl
gende Aar tog Indvandringen til Esbjerg af Fiskere især fra Holmslands
Klit et rivende Omfang, og Bygningen af nye Fiskefartøjer til Rødspætte
fiskeriet tog Fart samtidig med den betydelige Indvandring.
Fiskerne fra Holmslands Klit var saa talstærke og øgedes saa stærkt
i Halvfemserne, at det ingen Overdrivelse vil være, naar det her skal fastslaas, at det blev Fiskerne fra Holmslands Klit — den smalle Strimmel
Sand mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet —, der kom til at sætte
sit tydelige Præg paa Esbjergs Fiskerbefolkning, og dette Præg vil sikkert
ikke udviskes i dette Aarhundrede.
Samtidig med denne Indvandring til Esbjerg begyndte Fiskerne ogsaa
at beskæftige sig med Muligheden for at danne en faglig Sammenslutning,
og det er værd at lægge Mærke til, at Dansk Fiskeriforening netop blev
startet i 1887 — det samme Aar da det store Rødspættefiskeri i Horns
Rev-Omraadet skabte den ny Epoke for Esbjergs Fiskere.
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BEGYNDELSEN BLIVER GJORT —.

Vi hilser dem, der stod før os paa Dækket
og rakte andre Fanen, da de faldt;
de viste os, at der var Fangst i Trækket,
naar saglig Sammenhold stod over alt.
De lærte os, at det kan godt nok nytte
at sætte evnefuld sin Styrke ind
for bedre Kaar at sikre og beskytte
i aaben By med vilter Vestenvind —.

I Aaret 1892 var følgende Fartøjer beskæftiget under Esbjerg Told
distrikt:

Nr.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
21.
22.
24.
25.

Søblomsten, 10 Tons ..... ....
Hajen, 5 Tons ................. __
Haabet, 10 Tons ............. .....
Moltke, 12 Tons .............__
Makunda, 10 Tons ......... .....
Nr. 1, 12 Tons .................__
Margrethe .............................
Svalen, 12 Tons ..................
Brødrene, 30 Tons ......... .....
Trækfuglen, 10 Tons ..........
Sværdfisken, 6 Tons ..........
Godthaab, 12 Tons ..............
Havfruen, 9 Tons ..............
Emanuel, 11 Tons ..............
Delfinen, 9 Tons ..................
Foreningen, 9 Tons ..........
Forsøget, 9 Tons ..................
Harmoni, 17 Tons ..............
Kirstine, 10 Tons ........ .....
Johanne, 10 Tons ........ .....

Ejer:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Jens Ottesen, Esbjerg.
P. Hajen, Hjerting.
C. Ebsen, Langli.
P. Høst, Esbjerg.
H. Jepsen, Hjerting.
N. Jensen, Esbjerg.
H. T. Lauridsen, Esbjerg.
S. Andersen, Lønne.
O. Jensen, Grenaa.
K. L. Nielsen, Esbjerg.
H. Bendiksen, Hjerting.
E. Petersen, Esbjerg.
T. S. Nielsen, Hjerting,
T. C. Gade, Esbjerg.
J. Pedersen, Hjerting.
A. P. Nielsen, Hjerting,
Jes Ebsen, Langli.
T. C. Christiansen, Esbjerg.
J. Madsen, Hjerting.
Jeppe K. Sørensen, Langli.

Nr.
-

26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.
49.

Delfin, 9 Tons .................. ...
Hjerting, 10 Tons .......... ...
Laura, 12 Tons .............. ....
Alfa, 8 Tons ................... ...
Søfuglen, 12 Tons .......... ...
Bonide, 10 Tons ............... ...
Albatros, 18 Tons ........... ...
Vega, 10 Tons ................... ...
Lykkens Prøve, 12 Tons ....
Familiens Haab, 12 Tons . ..
Ester, 12 Tons ................... ...
Skjold, 50 Tons ............... ...
Nordlyset, 10 Tons ............ ..
Nordstjernen, 12 Tons .... ..
Esbjerg, 12 Tons ................ ..
Søstjernen, 12 Tons ........ ..
Støren, 14 Tons ................ ..
Fogoloa, 12 Tons ............ ..
Jupiter, 12 Tons ................ ..
Jylland, 12 Tons ............ ..
Nordsøen, 12 Tons ............ ..

Ejer:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—-

P. Sørensen, Sjælborg.
N. K. Nielsen, Hjerting.
J. Johansen, Esbjerg.
J. Børsmose, Hjerting.
Søren Hansen, Esbjerg.
N. P. Færgemann, Hjerting.
P. Nielsen, Sjælborg.
Hans Øllgaard, Hjerting.
Ole J. Kristiansen, Esbjerg.
N. Bertelsen, Hjerting.
N. Bøndergaard, Hjerting.
N. Jensen, Esbjerg.
Theodor Enevoldsen, Esbjerg.
Jens Hejde Sørensen, Esbjerg.
Bakken Jepsen, Esbjerg.
H. Smed, Hjerting.
Lambert Sørensen, Hjerting.
P. Pedersen, Hjerting.
Lorenz Wulff. Esbjerg.
N. K. Christensen, Esbjerg.
Tarben Jensen, Esbjerg.

En Kreds af disse Fiskere sluttede sig sammen om den Opgave at søge
dannet en Fiskeriforening for Esbjerg og Omegn, og den 23- Februar 1892
stod følgende lille Notits at læse i »Esbjerg Avis«:

»Det hører til Sjældenhederne, at der bydes Fiskerbefolkningen
her paa Vestkysten Lejlighed til at høre Foredrag angaaende deres
egne Forhold, og det tør derfor antages, at Fiskerne her i Byen alle
som en vil møde paa Hotel »Spangsberg« paa Torsdag Eftermid
dag Kl. 2 for at høre et saadant Foredrag, der tilmed holdes af en
praktisk uddannet Mand, nemlig Fisker Willumsen fra Snekker
sten.
Vi bemærke, at Foredraget er offentligt, saa at enhver, der har
Interesse for Fiskerisager, kan overvære det,«
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Fisker P. Willumsen var dengang Medlem af Hovedbestyrelsen for
»Dansk Fiskeriforening«, og dersom man skal regne med. at Fiskerne virke
lig mødte »alle som en«, var der ikke mange Fiskere eller fiskeriinteresse
rede Folk i Esbjerg paa det Tidspunkt, idet der kun var 30 Mennesker, der
overværede det omtalte Møde, der blev Begyndelsen til Dannelse af »Fi
skeriforeningen for Esbjerg og Omegn«.
Ved Mødet den 25. Februar 1892 holdt Fisker P. Willumsen et agita
torisk Foredrag om Betvaningen af Sammenslutning, og han henviste især
til Hovedaarsagen til, at »Dansk Fiskeriforening« 5 Aar tidligere var blevet
dannet. Det skyldtes, at Fiskerne havde henvendt sig til Regeringen for at
faa en Assurance anerkendt og berettiget til Statstilskud.
Den daværende Regering havde henvist Sagen til de lokale Sogneraad,
som imidlertid havde vægret sig ved at yde nogen Garanti i saa Henseende,
og Fiskerne blev da klare over, at de hellere maatte tage Sagen i deres
egen Haand. hvorfor en Assuranceforening blev startet paa de Betingelser,
at Regnskabet skulde offentliggøres og at Reserven aldrig maatte beløbe
sig til mindre end 55.000 Kroner.
Mødet i Esbjerg sluttede med, at der blev nedsat et Udvalg til at ar
bejde for Oprettelse af en lokal Fiskeriforening i Esbjerg. Udvalget bestod
af 4 Medlemmer, nemlig daværende Fiskehandler C. C. Thomsen, Ole Kri
stiansen, Enevold Andersen Pedersen og Jens Hejde Sørensen.
Den 7. Marts 1892 var der paany indkaldt til Møde, hvor der forelaa
et Lovudkast, hvoraf det bl. a. fremgik, at Foreningen skulde arbeide for
Fiskeriets Fremme ved Esbjerg og optage som Medlemmer enhver, der har
Interesse for denne Gerning. Der svares et Kontingent af mindst 2 Kr. aarlig, og overordentlige Medlemmer optages imod et Kontingent af mindst
50 Kr. en Gang for alle..
I Lovene fastsættes det endvidere, at Bestyrelsen bestaar af 5 Medlem
mer, hvoraf mindst 3 skulle være Fiskere, og denne leder Foreningens An
liggender. Generalforsamlingen afholdes i Januar hvert Aar og ellers, naar
det anses fornødent.
Lovene vedtoges, og der blev valgt Bestyrelse — den første Bestyrelse
for Esbjerg Fiskeriforening. Den kom til at bestaa af:
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Fiskehandler C. C. Thomsen, Formand.
Proprietær P. Breinholt, Næstformand.
Fisker Jens Hej de Sørensen, Kasserer.
Fisker Ole Kristiansen og
Fisker Enevold Pedersen.

Til Revisorer valgtes: Købmand H. Friis Nielsen og Fisker Jens Jo
hansen.
Den ny Forening blev indmeldt i Dansk Fiskeriforening som eneste da
tidige Hovedorganisation for Fiskeri i Danmark.
Paa Grund af Savnet af skriftlige Kilder til Belysning af Esbjerg Fi
skeriforenings første Historie har det været nødvendigt at sammenkalde
nogle af de ældste nulevende Medstiftere af Esbjerg Fiskeriforening for at
lade dem fortælle om nogle af de Begivenheder, der prægede Fiskernes Liv
og Foreningens Virksomhed i de første Aar.
Men flere af de ældre Fiskere viste sig i Besiddelse af en fænomenal
Hukommelse, og vi lader dem nu fortælle om Datidens Forhold.
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FISKERIET I GAMLE DAGE.

Først fortæller en ældre Fisker om Fiskeriet: Jeg kom til Esbjerg i 1888.
Da bestod Esbjergs Fiskerflaade af 14 Baade paa 10—12 Tons. Der fiskedes
kun med Krogline (kaldet Bakker), og der var 600 Kroge paa hver Bakke.
Madingen var mest Orm, der blev gravet ligesom nu paa Flakkerne, men
saa snart som den første Is begyndte at komme, maatte vi benytte os af
anden Agn. Der blev saa indført nedsaltede Brislinger fra Norge, ligesom
hver Skipper hjemme ved sit Hus havde staaende et lille Lager af nedsaliede Svinelever, der ikke var i nogen særlig stor Pris dengang. Der blev
ogsaa indkøbt Indmad af Marsvin fra Middelfart.
Alt Arbejde med at gøre Bakkerne klar til Fiskeri paahvilede Kvin
derne, og en ikke ringe Del af »Esepigerne«, som de kaldtes, indvandrede
fra Kyststrækningen nordpaa, og de viste en forbavsende Færdighed i at
behandle saavel Mading som Kroge.
Det vil føre for vidt at nævne alle de dygtige unge Husmodre og »Esepiger«, som fandtes i hine Tider, men det fortjener dog at nævnes, at Lise
Christensen (gift med fhv. Fisker A. C. Christensen), Jensme Enevoldsen
(gift med nuværende Repræsentant Theodor Enevoldsen), Mette Nielsen
(Enke efter fhv. Fiskeskipper Jens Chr. Nielsen) og »Simons Karen«, der
boede i Jyllandsgade og altid esede for Ole Kristiansen, hun var gift med
en Arbejder hos J. Lauritzens Kulforretning, var blandt de mest ferme til
det ofte brydsomme og anstrengende Arbejde, men der blev eset i hvert
andet Hjem i Esbjerg paa den Tid, og der kunde være god Grund til at
nævne flere af Datidens kendte Navne paa dette særlige Omraade.
Først blev Madmgen altsaa enten gravet eller gjort i Stand til at sættes
paa Krogene, og derefter begvndte selve Arbejdet med at sætte Esen paa
Krogene. For hver Bakke fik en »Esepige«^ der kunde overkomme Arbejdet
med 2 Bakker pr. Dag, en Betaling af 1,25 Kr. og i Tilgift en stor Kuller,
som kaldtes for »Gravehvilling«!
Med godt Vejr kunde der gøres en Havtur i Døgnet, og Baadene blev
kun drevet frem ved Sejlkraft. Fiskeriet foregik i to Sæsoner, nemlig For
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aar og Eftcraar. Foraarsfiskeriet tog sin Begyndelse i Midten af Marts
Maaned og sluttede altid omkring St. Hansdag den 24, Juni,
Fangsten, som bestod af Kuller og Torsk, sendtes til Tyskland for Stør
stepartens Vedkommende i Kommission, men denne Udførsel af vor Fangst
foregik dog kun, naar vi kunde opnaa en Pris af 5 Pfennig pr. Pund. Ellers
saltede og tørrede vi Fisken paa en stor Plads, der var beliggende mellem
Vesterhavsgade og Havnegade og mellem Niels Juelsgade og Torden
skjoldsgade. Her bredte Heden sig dengang, fortæller en anden af de æl
dre Fiskere, og det var bemærkelsesværdigt for Averteringer, der skulde
omfatte hele Byen, at de strakte sig fra et nærmere angivet Punkt i Øst

Fisken bringes i Land i 1892. Ved Kajen ligger »Trækfuglen«, E 10. Fra venstre til højre
ses paa Billedet: Andreas Andersen (Tradsberg), Skipper Søren Thomsen, Jens P. Jensen
(halvt skjult), Niels A. Thygesen, Havnemester J. P. Jensen, Boghandler Dalsgaard Ol
sen, Jeppe Enevoldsen, Sdr. Lyngvig, Jens Hansen Andersen (bagved Drengen), Chr.
Olesen Enevoldsen, Theodor Enevoldsen og bag dennes højre Skulder Søren Andersen
Jensen og endelig Hans Chr. Andersen, der er halvt skjult af Jensine Enevoldsen med
en »Bakke« paa Hovedet.

til »Søren Hansens paa Heden«. Den sidste Stedbetegnelse var ensbetyden
de med, at dette var Esbjergs vestlige Grænse, og Søren Hansens Hus lig
ger endnu lidt tilbage paa Hjørnet af Niels Juelsgade og Vesterhavsgade.
Her boede iøvrigt Fisker Lorenz Wulff.
De 14 Baadelag, som omfattede Esbjergs Fiskerflaade, disponerede
over det betydelige Hedeareal, hvorpaa der med passende Mellemrum var
anbragt Brønde for at Fisken kunde blive ordentlig rengjort og renset, for
inden den blev bredt ud paa Heden til Tørring. Om Aftenen skulde Fiskene
»stuves«, d. v. s. at de blev anbragt i Stakke, som blev presset sammen ved
Hjælp af Jernstykker, Sten eller andet vægtfuldt Materiale. Hver Mand
havde naturligvis sit Areal at passe, og Arbejdet med at rense, tørre og
salte Fisk paabegyndtes i Almindelighed i Begyndelsen af Maj og fortsatte
til Foraarsfiskeriet ophørte.
De tørrede Kuller blev solgt pr. Lispund (16 Pund) og skønt det af
mange blev anset for at være en særdeles velsmagende Ret paa Middags
bordet, kunde et Lispund tørrede Kuller sjældent indbringe mere end
3 Kroner.
Aftagerne var særlig to Fanøkoner, hvoraf den ene blev kaldt »Karen
Tordenskjold«, medens den anden blev kaldt for »lille Karen«, og de gav
ikke Mændene meget efter i Retning af Skraa eller andre »Behageligheder«
for Mund og Svælg! Desuden aftog Fiskehandler Maienborg fra Hjerting
en hel Del tørrede Fisk og andre Partier blev afhændet direkte til Om
egnens Landboere.
— Ja, fortsætter den først fortællende ældre Fisker, og naar vi saa kom
til St. Hansdag, rejste vi gerne ud paa Landet for at hjælpe Bønderne med
Indbjergningen af deres Afgrøder. Dette stod paa til Mikkelsdag, den 29.
September, og for denne Periode af Sommeren kunde vi tjene en Løn paa
ca. 150 Mark.
Efter Landopholdet rejste vi hjem igen og begyndte med Efteraarsfiskeriet først i Oktober Maaned, men det blev altid Vinter, førend vi sluttede
med Efteraarsfiskeriet, idet dette kunde strække sig til ind i Januar Maa
ned, indtil Isen forhindrede vor Sejlads. Fisken blev ogsaa om Efteraaret
sendt til Tyskland oftest til en fast Pris — 8V2—9 Pf. pr. Pund.
Af Byens Befolkning var særlig Proprietær Breinholt Fiskernes Ven.
Han interesserede sig meget for Fiskeriet og kom gerne langs Kajen for at
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spørge: »Hvordan gaar det, bette Bror?« Proprietær Breinholt sendte mange
Fisk ud til sine Venner paa Landet, og naar det var sløjt med Fiskeriet i
Begyndelsen af Foraarsfiskeriet, sagde vi som Regel, at »vi kunde ikke fi
ske mere end til Breinholt«!
En anden af de ældre Fiskere fortæller, at Fiskeriet om Foraaret be
gyndte, saasnart Isen var borte. Til Afløsning af Linefiskeriet anvendte vi
et lille Skovlvaad, som viste sig meget fiskedygtigt, og der knytter sig en
ret interessant Historie til Anvendelsen af disse Skovlvaad, idet de kom til
at danne Mønster for de større Trawl, som efterhaanden afløste de Bom
trawl, der havde været anvendt ombord i alle større Fiskefartøjer paa den
Tid.
Forsøget med det større Trawl blev gjort af 3 Fiskere, hvoraf de to var
her fra Esbjerg, nemlig »lille Peder Høst« og Peter Christensen (Tiphede),
medens den tredie Fisker hed August Nielsen og var fra Horsens. Denne
sidste var Trawlerskipper og ejede Fiskesmakken »Peder«. Disse tre var
altsaa paa en Maade banebrydende Mænd for dette Aarhundredes Trawl
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fiskeri, og der blev udtaget Patent paa Fiskeredskabet i alle de Lande, der
grænsede op til Nordsøen. »Trawlposen«, som vi kan kalde Enden paa Hi
storien, var nok ikke saa tilfredsstillende for alle Parter, men det vedrører
i mindre Grad denne Beretning.
Begyndelsen til en Udvikling af Fiskeriet blev gjort med vore tætte
Baade, som blev udstyret med et Haandspil, fortæller den første ældre
Fisker; det bestod af et stort Hjul i Midten og en Spilkop i hver Ende. To
Mand gik da i Spillet og andre to Mand passede hver sin Ende, medens vi
hev ind paa Snurrevaadet, der med Tiden blev det eneste Redskab, som vi
anvendte.
Vi havde hidtil leveret Fisken i slagtet og ispakket Stand, thi der fandtes
ikke som nu flere Tusinde Hyttefade til Opbevaring af levende ilandbragt
Fisk og forøvrigt var vore Baade naa det Tidspunkt ikke indrettet til det
særlige Rødspættefiskeri.
Omkring 1893 skete det næste Fremskridt for Fiskeriet, da vi gik over
til at anvende smaa Dampmaskiner paa ca. 3 HK. til Indhivningen af vore
Fiskeredskaber. Kedlen blev fyret op med Kul, men Rebene skulde jo
endnu dengang stoppes af ved Hændernes Brug.
Det sidste Dampspil forsvandt fra den herværende Flaade i Aaret 1900,
da det blev bragt i Land fra Fiskeskipper A. A. Thygesens Kutter »Ella
Alexia«, og det skete uden Fortrydelse fra de unge Fiskeres Side.
Fiskeriet blev nemlig dengang som nu drevet til det seneste Tidspunkt
af Dagen, og de unge Fiskere maatte — skønt de var kommet sent til Køjs
— op af Køjerne et Par Timer før den øvrige Besætning for at fyre op un
der Dampkedlen, der skulde være klar til Brug, naar Fiskeriet skulde gen
optages.
Da Rødspættefiskeriet var blevet fastslaaet som det eneste lønnende
Fiskeri for de daværende Fiskere, blev Flaaden i Løbet af meget kort Tid
overordentlig uensartet. Der var saavel kutterriggede som skonnertriggede
Fartøjer og der kom en Del gamle Smakker, hvoraf de fleste blev købt af
engelske Sælgere. Det, der i den Periode blev spurgt om, var i Grunden
hverken Fartøjets Alder eller Sødygtighed, men mest dette: »Hvordan
Dam er der i den?«
Om Fiskeriets Udbytte i de første Aar kan det siges, at dersom vi havde
et Fiskeri til et Par Tusinde Kroner i hver Sæson og altsaa ialt for hele
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Billeder fra Indvielsesfesten ved Afleveringen af Esbjerg Fiskerihavn den 26. September
1901. Foroven ses Bygmestrene: Dynastiet Hoffmann & Sønner.
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Aaret 4.000 Kr., blev det anset for godt, medens vi endnu kun drev Line
fiskeri med Bakker, men efter at vi gik over til Snurrevaadsfiskeriet var det
ikke ualmindeligt med et Fiskeri paa 6—7.000 Kr. for et Aar. Mange af de
Fiskere, der kom hertil fra andre Pladser, var slet ikke vant til at indfiske
saa store Fangster, og det blev et Mundheld blandt dem, naar de sagde:
»Her oppe kan man jo fiske med en Riskurv«!
Aflønningen af Medhjælperne var som nu med Procenter af Bruttofangsten og en Bedstemand kunde i de længst forsvundne Aar have en Fortje
neste paa omkring 1.000 Kr. for et Aars Arbejde. Jeg husker, fortæller den
ældre Fisker, der kom til Esbjerg i 1888, at jeg i en 10-aarig Periode fra
1900 til 1910 havde en gennemsnitlig Indtægt paa 10.000 Kr. pr. Aar med
min Kutter.
I Sejltiden foregik Fiskeriet om Foraaret paa Pladser mellem Vyl og
Graadyb Fyrskibs nuværende Position, undertiden dog ogsaa omme i Siu
gen, men da vi fik Kuttere, veg vi ikke tilbage for at sejle ud paa 60—70
Kvartmil fra Havnen, før vi begyndte Fiskeriet.
En anden ældre Fisker fortæller, at de første, som anskaffede Hytte
fade til Opbevaring af levende ilandbragte Rødspætter, var Fiskeeksportør
Mouritz Rasmussen og Vendsyssel’s Fiskeeksport, hvis Forretning var be
liggende i det østlige Hjørne af Dokhavnen lige overfor D. F. D. S.'s Admi
nistrationsbygning.
I det hele blev der vel ikke anskaffet mere end 20—30 Hyttefade. De
blev anbragt paa en Oplagsplads i Nærheden af Havnerestaurationen »Tut
ten«, hvorfra de paa Trækvogn maatte køres til det lille Slæbested i det
sydøstlige Hjørne af Esbjergs første Fiskerihavn, men Pladsen her var
yderst begrænset, og der var allerhøjest Plads til to Hyttefade paa Slæbe
stedet, naar der skulde være Mulighed for ogsaa at arbejde ved Hytte
fadene.
Laurits Nielsen, der senere blev Forretningsfører for »Fiskernes Andels
Fiskeeksport«, havde en Flaade liggende til Detailsalg af levende Rødspæt
ter i det østlige Hjørne af Dokhavnen, og ældre Esbjergborgere vil endnu
erindre Trapperne, der førte ned til hans Fiskeudsalg.
Om Skibshandeler blandt Datidens foretagsomme Fiskere fortælles der
endnu den Dag i Dag sælsomme Historier blandt Esbjerg Fiskeriforenings
Pionerer.
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Et historisk Billede, der viser Stranden ved Tivoli. Paa dette Areal blev Trafikhavn og
Esbjerg ny Fiskerihavn bygget.

Først et Par Ord om Smakkerne, hvoraf de fleste kom fra England; i
flere Tilfælde var Sælgerne selv med ombord for at faa Handelen bragt til
Afslutning, og det kan nævnes, at Lorenz Wulff købte et Fartøj, som kald*
tes »Oscar«, Jens P. Jensen (Weyse) købte en Baad med det klingende
Navn »Young hero« (den unge Helt), Jens P. Jensen fik »Margrethe«, Jens
Hansen, »Marie«, Karl Gade, »Graadyb«, P. Brunshøj, »Karen«, og Søren
Hansen m. ft overtog »Grandcharge«, der under Navnet »Willy«, med Fi
sker Chr. Veje som Fører, forliste den 17. April 1904.
For en Pris af 4.000 Kr. købte Ole Kristiansen i Halvfemserne »Bien«,
der fik Øgenavnet »æ Tveestja’t«, Søren Hansen købte formedelst 5.500 Kr.
en Baad ved Navn »Union«, der i Folkemunde kun blev kaldt »Thisted
Tyr«, og Theodor Enevoldsen købte »Robert Skou« for en Pris af 9.500 Kr.,
men dette Fartøj vedblev ogsaa at sejle i Esbjergflaaden indtil for nogle
Aar siden, da det faldt for Aldersgrænsen!
Chr. Enevoldsen lod bygge sin »Esperance« i Assens i 1898. Prisen var
11.000 Kr. med alt Tilbehør, hvoraf især skal nævnes en 4 HK »Dan« Paahængsmotor. Fartøjet maalte ikke mindre end 34 Tons.
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Endelig kan det nævnes, at Hans Chr. Andersen lod Kutter »Nordsøen«
bygge paa Abrahamsens Plads i Østre Havn i 1904, medens Jens Andersen
blev Ejer af Kutter »Vestkysten«. Prisen for Kutter »Nordsøen« var
16.200 Kr., men der knytter sig til de to sidstnævnte Fartøjer det Frem
skridt, at de begge blev udstyret med Afstoppermaskine, men herom skal
senere fortælles.
En af de mest epokegørende Begivenheder for Fiskeriets Udvikling var
nemlig Indretningen af den første faste Skrue i et Træfartøj til Fiskeri
brug. Denne Begivenhed forekom i Marts Maaned 1899, da afdøde Fiske
eksportør Tarben P. Jensen, der var blandt Indvandrerne fra Holmslands
Klit, anskaffede sig en 3 HK »Dan« Motor til sit Fartøj »Tumleren«.
En anden meget kendt Fiskeskipper blandt Esbjergs Fiskerbefolkning,
Søren Matth. Nielsen, vedblev at snakke frem og tilbage med »Tumleren«s
Ejer om, at det maatte kunne lade sig gøre at udbore Stævnen og lægge
Stævnrør til Skrueakslen, men der var ingen rigtig Tillid til, at »Pakdaasen« kunde holde, og der var derfor rigeligt med »Tælle« ombord i »Tum
leren«, da Forsøget var tilendebragt, og Prøvesejladsen skulde finde Sted
i Dokhavnen. De gamle Fiskere fandt det klogest at have »Tællen« til Raadighed for at kunne sprøjte den ind i Pakdaasen, naar Farten havde taget
sin Begyndelse.
Begivenheden overværedes af det meste af Esbjergs Befolkning, der
stod tæt langs Kajerne i Dokhavnen og beundrede det lille Træfartøj, der
sejlede rundt i Havnebassinet for egen Motorkraft og drevet af paamon
teret Skrue. Installationen blev foretaget af Maskinfabrikant C. Mollerup,
der stod paa Kajen og daarligt kunde skjule den Stolthed, han følte, da
han udbrød: »Der er altfor lidt Plads her!«
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FØRSTE MEKANISEREDE FISKERI.

Forsøget med den faste Skrue i »Tumleren« faldt saa heldigt og tillid
vækkende ud, at det som antydet skulde vise sig at indeholde intet mindre
end Erobringen af et nyt Marked for Eksplosionsmotorer, eller nærmere
betegnet Petroleumsmotorer, der herefter fandt Anvendelse i alle nybyg
gede Fartøjer, og de ældre Fartøjer blev nødsaget til at følge med og lade
Motorer installere, hvis de vilde være i Overensstemmelse med de mo
derne Krav til Fiskeriets Fartøjer.
I de nærmeste Aar efter Aarhundredskiftet tog denne Omlægning af
Fiskeriet fra at være drevet af Sejlfartøjer til at blive drevet af Sejlfartøjer
med Hjælpemotor en rivende Udvikling, og det mekaniserede Fiskeri skulde
vise sig at komme til at følge efter.
Fra Aaret 1902 og til 1917 benyttede Fiskekutterne fra Esbjerg smaa
Joller med en Motorkraft paa fra 2 indtil 6 HK til Udsætning af Snurre
vaadet, og den Mand, der nu kaldes for Bedstemanden ombord i Fiskernes
Fartøjer, blev i hine Tider kaldt for »Jollemanden«, da det var hans Op
gave at sejle Vaadet med Tovlinerne ud, medens den øvrige Besætning sør
gede for Indhivningen.
Herved var der atter gjort en Gevinst for at gøre Fiskeriet saa effek
tivt som muligt. Allerede efter den almindelige Brug af Snurrevaad var
dette blevet sat i Vandet fra Robaade (Pramme). Det foregik paa den Maa
de, at to Mand af Kutterens 4-Mands Besætning roede Prammen med Vaad
og Tovliner ud og satte det, medens de øvriée to Mand paa Kutteren sør
gede for Indhivningen. Som Følge af det mere anstrengende Arbejde, der
var forbundet med at ro Snurrevaadet ud i de forskellige Fangstretninger,
skiftede Baadens Besætning til at blive ombord og at ro.
Men da det blev almindeligt at bruge Motorjoller til Udsætning af Vaa
det, var der i Reglen 5 Mand ombord paa de større Kuttere i hvert Fald,
og Fiskerne arbejdede da med flere Sæt Redskaber, idet »Jollemanden«
sejlede ud med Vaadliner og Snurrevaad, og naar han vendte tilbage til
Kutteren med »|den anden Arm« af Vaadlinerne, saaledes at Indhivningen
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af dette Træk kunde paabegyndes, blev der straks lagt et nyt Sæt Red
skaber i Motorjollen, og"$• Jollemanden« skulde saa forcere Farten med
denne Udsætning, saaledes at han kunde være tilbage med det sidst satte
Træk til den Tid, da Mandskabet paa Kutteren havde tilendebragt Ind
hivningen og Indladningen af Fiskefangsten.
Hermed øgedes Fiskeriets Tempo, og der blev meget at bestille for
Julius Jacobsens Maskinfabrik i Esbjerg, der var Forhandler af en lille
Motor, der viste sig at være billig i Drift, men alligevel ikke opnaaede at
blive saa populær, at Fiskerne købte »Perfekt« igen, naar Jollemotoren var
udslidt. En meget stor Del af de smaa Motorer leveredes af Maskinfabrikant
C. Mollerup, Firmaet Hoffmann samt Maskinfabrikken »Dan«, de to først
nævnte i Esbjerg, og det sidste Firma bosiddende i København. De nævnte
Virksomheder fremstillede 4-Takts Motorer, medens »Perfekt«-Motoren
var en 2-Takts-Type.
Den første Motorjolle til Brug med Esbjerg-Fiskekuttere blev bygget af
Raun-Byberg i Esbjerg til Smakken »Marie«, der ejedes og førtes af Jens
Hansen, kaldet »gammel Jens Hansen«. Motorjollen blev udstyret med en
P/2 HK Motor leveret af Firma C. Mollerup, Esbjerg., og Jollen blev taget
i Brug ved Fiskeriet i 1902.
Brugen af Motorer som Fremdrivningskraft ogsaa i den herværende Fi
skerflaade medførte i Løbet af faa Aar en fuldstændig Forandring af Spil
lenes Konstruktion. Her er tidligere omtalt Haandspillet og Dampspillet.
De Vaadspil, der herefter en kort Tid anvendtes til Indhivning af Vaadet,
blev drevet af særlige Motorer opstillet agter i Fartøjet, og Vaadspillet var
torbundet med Motoren ved Akseldrev og Tandhjulstræk forsynet med
Klokobling for Ind- og Udløsning.
Nu derimod blev Vaadspillet placeret paa Fartøjets Dæk oven over
Maskinrummet og Likoblet Motoren enten ved Kædetræk eller Drivrem.
De moderne Vaadspil blev forsynet med dobbelte Spilkopper, ligesom et
Kabelarhjul driver Ankerspillet.
Men i Forbindelse med disse Spil blev der gjort en særlig Opfindelse,
som blev af den allerstørste Betydning for Arbejdet ombord i Fiskefartøjer
ne. Det skete ved Stopmaskinens Tilkobling til Vaadspillet. Stopmaskinens
Opgave bestod og bestaar i automatisk at opskyde Vaadtovene, naar disse
bliver hevet ind, og dens Indførelse betød en meget stor Lettelse af Snurre-
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Der kan endnu herske Pladsmangel i Esbjerg Fiskerihavn.

vaadsfiskerens Arbejde, fordi der hyppigt anvendes meget lange Vaadliner,
og disse forhen skulde skydes op ved Haandkraft. Nu blev denne særdeles
betydningsfulde Opgave under Fiskeriets Gang betroet til den lille sindrige
Anordning, som Stopmaskinen er, og en Fornøjelse har det altid været at
se Fiskerne staa og betragte den lille cirkulerende og selvregulerende Stop
maskine, naar den lægger Tovene i Stabler og Fiskerne kun behøver at
»slæbe fra«, som det fra gammel Tid kaldes i daglig Tale at anbringe Vaadrullerne bag Spillet paa Kutteren.
Den første Stopmaskine til et Fartøj i Esbjerg blev, efter hvad der for
tælles, konstrueret af Medkonstruktøren til de første »Dan«-Motorer. Hans
Navn var P. Larsen, men han tog senere Navneforandring til Skousø, og
han nævnes som Opfinderen af Glødehovedet til Fiskerimotorer, hvorved
Anvendelsen af Solarolie til Motoren blev gjort mulig.
Skousø havde i Begyndelsen af dette Aarhundrede knyttet Forbindelse
med Kerteminde Jernstøberi, og Restauratør Danckwardt i Esbjerg blev
Repræsentant for de Stopmaskiner, som Firmaet fremstillede, under det
ikke særlig tiltalende Navn »Hjerter Es«.
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De to første Stopmaskiner, som fandt Anvendelse i herfra fiskende Far
tøjer, »Hjerter Es« Nr. 1 og 2, blev installeret ombord i Hans Chr. Ander
sens »Nordsøen«, der havde en 4 HK »Dan«-Motor som Hovedmaskine og
en 2 HK »Hofmann«-Motor som Jollemotor, og i Jens Andersens »Vest
kysten«, og de to Installationer blev foretaget i Aaret 1905.
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FISKERIKONTROLLEN KOMMER.

Før Aaret 1900 havde Fiskerne i Esbjerg ikke været vidende om — eller
i hvert Fald ladet haant om —, at der eksisterede et Mindstemaal for Ilandbringelse af Rødspætter til danske Havne.
Nu opdagede den i sin Tid kendte Fisker Jens Johansen, at Rødspæt
terne skulde kunne holde et Mindstemaal paa 8 Tommer, for at de maatte
bringes i Land, og da han ikke vilde se paa, at hans Kolleger bragte Undermaalsfisk i Land, medens han selv holdt sig for god hertil, indberettede
han Forholdet til Fiskeriets Myndigheder, hvis ikke han ligefrem foretog
en Rejse til København for at fortælle om »Overtrædelserne«, hvad der og
saa bliver fortalt, men hvorledes han end bar sig ad med at faa det sagt,
blev Resultatet af hans Henvendelse, at det stod Fiskeriets Administration
klart, at der maatte ansættes en Fiskerikontrol i Esbjerg til at overvaage
det hurtigt voksende Fiskeri. Fiskerikontrollen er iøvrigt oprettet ifl. Lov
af 1888.
I 1900 kom der saa rejsende to af Fiskerikontrollens Folk til Esbjerg
for ved Selvsyn at overbevise sig om, hvorledes Fiskerne overholdt de Mind
stemaal, som de altsaa ikke havde ænset.
Den ene af de to Embedsmænd erindres kun under Navnet Mikkel, me
dens den anden var den senere mangeaarige Fiskerikontrol i Esbjerg,
P. Tæbring, der iøvrigt kom til at staa paa en betydelig bedre Fod med Es
bjergs Fiskerbefolkning, end hans Entre lod formode.
Tilfældet vilde, at Esbjergs første Fiskerihavn laa fuld af Hyttefade
med Undermaalsfisk den Dag, da Kontrollen ankom, og de to Mænd gik
resolut i Gang med at vælte alle Hyttefadene, saa de smaa Rødspætter gen
vandt Friheden.
Denne Adfærd morede ikke paa nogen Maade Fiskerne, der med Møje
havde indslæbt de ret store Fangster til Opbevaring i Havnen, men de mo
rede sig noget bedre over en Hændelse, der indtraf, da en af de ungdom
melige Fiskere listede sig bagpaa Tæbring og gav denne et velment Skub,
saa han faldt i Vandet!
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Kontrollen, der var ude i sit lovlige Ærinde, var ikke indstillet paa en
saadan Vandgang, og han havde kun medført det Sæt Tøj, han gik og —
faldt i! Men Tæbring glemte aldrig, at deri senere Formand for Esbjerg
Fiskeriforening, Fisker Chr. Roust, viste saa meget Højsind, at han bød
den vaade Fiskeribetjent med hjem og udstyrede ham med tørt Tøj.
Den lille Episode fik et Efterspil, da Fiskeeksportør Gotfred Taabbel,
der ogsaa en Periode beklædte Formandsposten i Esbjerg Fiskeriforening,
krævede af Fiskerne, at han ikke alene vilde bære Tabet som Følge af de
mange Hundrede Pund Rødspætters Afgang fra »Koncentrationslejren«, og
han krævede af Fiskerne, at disse skulde bære Halvdelen af Tabet, saaledes
at alle de Fiskere, der havde Penge til Gode hos Taabbel for endnu ikke
afsendte Rødspætter, skulde kvittere Halvdelen.
Et Par senere særdeles kendte Fiskere i Esbjerg, nemlig Jens Simon
Christensen og Claus Nielsen, vilde imidlertid ikke finde sig i dette Indgreb
i et efter Datidens Forhold stort Tilgodehavende, og de gik til en Sagfører,
som Dagen efter meddelte, at de kunde hente hele deres Tilgodehavende,
som var blevet indbetalt af Fiskeeksportør Taabbel; men denne fandt ud af,
at han i nogen Grad kunde revanchere sig ved at anmelde Fiskerne til Kon
trollen, og Resultatet heraf blev, at de to Fiskere hver maatte vedtage en
Bøde paa 10 Kr., beregnet paa Grundlag af, at de formodedes at have Halv
part i en Baad, hvad de ikke havde, da de arbejdede hver for sig, og saa
ledes skylder de to nu aldrende »Overtrædere« altsaa den Dag i Dag en
Bøde paa hver 10 Kr. for deres Forseelse.
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FORENINGENS FØRSTE ARBEJDER.

De første Møder i Esbjerg Fiskeriforening blev afholdt i Vesterhavs
gade 5 — eller som det dengang hed — Havgade 5, men senere blev Mø
derne henlagt til den Bygning i Vesterhavsgade, hvor Café »Danmark« nu
har til Huse, og mellem Fiskere blev denne Bygning i mange Aar kaldt for
»den gamle Fiskeriforening«.
Bygningen bestod af en aflang Sal mod Vest og Restaurationslokaler i
den østlige Ende, og stundom afbrød Datidens Fiskere det morsomme Sam
vær, de havde med hverandre, naar Baadene skulde paa Land, og de meget
svære Trosser var saa magtfulde, at de vanskeligt kunde mandes over, med
at gaa en Tur i »Fiskeriforeningen«, hvor de kunde faa en Hjertestyrkning
eller endog en lille Dans, hvad ogsaa kunde forekomme i Forbindelse med
Møderne.
Der blev straks efter Foreningens Oprettelse taget fat paa temmelig vig
tige Opgaver som Udlægning af Bøjer og Fyrskibe i Sejlrenden, hvor der
som Anduvningstønde kun forefandtes en »Klokkebøje«, da de første Fi
skere begyndte at gaa i Graadyb fra Esbjerg.
Blaavandshuk, der senere kom til at betyde saa meget for Fiskeriet paa
Esbjerg, og hvis Fyr mange Gange har tjent til Opmuntring for Fiskere i
Esbjerg, naar de nærmede sig Land fra de lange Rejser, var ikke engang
afmærket med Lys ved Foreningens Start, men det lykkedes de driftige
Fiskere at bevæge Myndighederne til at anbringe en rød Lanterne paa Blaavand, og efterhaanden kom der ogsaa Ledefyr i Dybet til stor Betryggelse
for Fiskerne.
Det første Fyr paa Skallingen blev bygget af Tømrermester Skafte i Es
bjerg og taget i Brug kort efter Aarhundredskiftet, medens det store Fyr
ved Blaavand først blev bygget omkring Aaret 1910 — ligeledes af Tømrer
mester Skafte.
Den største Opgave for Foreningen var imidlertid at tage Arbejdet op
for at faa bygget en ny Fiskerihavn til Afløsning af den lille Baadehavn,
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hvor der kun var Plads til 12—13 Fiskefartøjer, og i Halvfemserne blev der
holdt flere bevægede Møder for at fremme denne tor Erhvervet saa betyd
ningsfulde Sag.
I Aarene fra 1897 til 1901 var den nu kaldte »gamle Fiskerihavn« under
Bygning, men det var dog allerede inden dens Færdiggørelse indlysende for
de forudseende Fiskere, at ogsaa dens Areal var altfor begrænset i Forhold
til de Fiskerimuligheder, der frembød sig fra Esbjerg.
Ældre Fiskere fortæller saaledes, at man paa Møder jævnligt drøftede
en Udvidelsesmulighed allerede inden Fiskerihavnen var færdig, bl. a. vilde
man have haft den dobbelt saa bred, men daværende Havneingeniør V estergaard afviste Fiskernes Henvendelse herom med den Bemærkning, at der
skulde være Plads til en Trafikhavn.
Vandarealet i den »gamle Fiskerihavn« blev paa 4,8 ha. Havnen blev
uddybet til en Dybde af 5,6 Meter og der blev opført ialt 665 Meter Bol
værk, men det varede længe, inden der kom en Mole paa Havnens vestre
Side, og Savnet af denne Mole foraarsagede mere Uro i Havnen end det var
ønskeligt, hvorfor Fiskeriforeningen ogsaa maatte tage den Opgave op at
faa bygget den vestre Mole.
Under et af Møderne om denne Sag, og det maa have været i den Pe
riode, da Fiskeeksportør G. Taabbel var Foreningens Formand, ankom en
Fisker til Mødet, og han havde ikke købt Chocolade for alle sine Penge!
Da han hørte, hvad Sagen drejede sig om, raabte han ud over Forsamlingen:
»La' Taabbel spill' aw«, og det blev i lange Tider et Slagord paa Esbjerg
Fiskerihavn, naar man ønskede noget foretaget, som Kunde nødvendiggøre
en Rejse til Hovedstaden!
Paa Fiskerihavnens østre Kaj opførtes der to rummelige Fiskepakhuse,
hvoraf det ene nedbrændte efter at den nuværende Fiskerihavn var taget i
Brug.
Den gamle Fiskerihavn byggedes af Firma Hoffmann & Sønner, og
mange fornøjelige Timer har vore ældre Fiskere tilbragt paa Havnens Kajer,
naar de kom i Land fra de dengang kortere Fisketure. Udenfor Havnen laa
en Grund, som ikke var let at komme klar af, aa man endnu maatte nøjes
med at bruge Sejl til Fartøjerne. Denne Grund blev kaldt for »Ørnereden«,
og her har flere af de gamle, manøvrebesværlige Smakker siddet fast i Ti
mevis og ventet paa Højvande for at kunne komme af Grunden.
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Nogle af Esbjergs første Fiskere. Fra venstre siddende: Jens P. Jensen (WeyseJ, Jens
S. Heide og Søren Hansen. — Staaende bagved fra venstre: Jens P. Jensen, Hans Chr.
Andersen, Christian Enevoldsen og Theodor Enevoldsen.

Om Karl Hoff, der ifølge sin Afstamning talte med fremmed Akcent og
førte P. Brunshøjs Smakke »Karen«, fortælles det, at han sjældent kom
længere end til »Ørnereden«, og naar han endelig var kommet i Havn og
blev spurgt: »Hvad fik I saa, Karl Hoff«, saa svarede han: »Naar man sitter
paa den »Ørnereten«, saa vet man, hvad man faar!«
Besværligt var det ogsaa for de gamle Fiskere at faa deres Sejlfartøjer
forankret, naar de endelig var kommet i Havn, og især kunde det gaa galt,
naar man ikke betænkte at gøre Ankertrossen fast i den Ende, som forblev
ombord, Dette skete for Enevold Andersen en Gang, da han kom i Havn
for Kuling. Han raabte »Lad gaa Anker« — og troskyldigt smed den tilraabte Fisker Ankeret ud med det Resultat, at baade Anker og Trosse
endte paa Havnens Bund.
I 1906—07 blev det brændende Spørgsmaal indenfor Esbjerg Fiskeri
forening at arbejde for en ny og større Fiskerihavn, og heraf opstod hele
den voldsomme Diskussion, der dengang satte Sindene i Bevægelse, om
Havnen skulde bygges Øst eller Vest for den gamle Fiskerihavn.
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Flertallet indenfor Fiskerbefolkningen var stemt for at bygge saavel
Trafikhavn som Fiskerihavn mod Vest, men der var aog ikke ubetinget
Enighed herom, idet bl. a. afdøde Redaktør Sundbo n at Tilhænger af en
Havn Øst for Englandskajen, og dette hans Standpunkt førte til, at han —
skønt politisk Meningsfælle med flere dengang fremtrædende Medlemmer
indenfor Fiskeriforeningens Bestyrelse, og Foreningens Sekretær — blev
vist ud af Foreningen ved et Møde om Havnespørgsmaalet i »Tivoli«, men
baade Redaktør Sundbo og andre Tilhængere af Østprojektet indsaa med
Tiden, at Trafikhavn og Fiskerihavn blev bygget paa det mest naturlige
Omraade for hele Udviklingen af Esbjerg Havn.
Der blev foretaget adskillige Rejser til Ministeriet for offentlige Arbej
der for at faa Havnesagen fremmet, og en af de mange Deputationer, der
forhandlede om Sagen i København, talte overordentlig høje Mænd som
nuværende Beddingsmester P. Thuesen Pedersen, pens. Havnebetjent K. L.
Thuesen og Chr. Christensen (Bank). Da Deputationen fik Foretræde hos
daværende Trafikminister Jensen Sønderup, sagde denne: »Nu kan jeg
forstaa, det er Alvor, naar de sender de højeste Folk, der findes i Esbjerg!«
Mere end Mændenes Højde var det dog sikkert deres fornuftige Argu
mentation for Nødvendigheden af at faa bygget en stor og moderne Fiskeri
havn i Forbindelse med Trafikhavnen, der overbeviste Bevillingsmyndig
hederne, men i 1909 blev der vedtaget en Lov om begge de omtalte Havnes
Bygning. Der skulde dog gaa adskillige Aar, forinden den ny Fiskerihavn
kunde tages i Brug, men herom skal vi senere berette.
Af andre nærliggende Opgaver for den unge Fiskeriforening sKal her
nævnes et Andragende om Opførelse af en Redningsstation ved Esbjerg
Havn. Begrundelsen for denne Henvendelse var et Forlis, og man saa der
for fra Administrationens Side med Sympati paa Henvendelsen, hvorfor
Redningsstationen med Motorbaaden blev anlagt ved Havnen allerede i
Aaret 1907. Senere er Stationen og dens Materiel flere Gange blevet ud
videt og forbedret.
Som det vil være forstaaet af det foregaaende, meldte der sig ogsaa for
Esbjerg Fiskeriforening det saare vigtige Spørgsmaal om Mindstemaal for
Ilandbringelse af Rødspætter. Det viste sig nemlig, at Horns Rev-Omraadet
af Nordsøen kunde betegnes som »Rødspætternes Børnehave«, fordi der
her fandtes rigelige og gode Vækstgrunde for Rødspætteyngel, og som
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Saa strenge Kaar bydes
der Esbjergs Fiskere
i Vintertiden.

Følge heraf var Rødspætterne i Nærheden af Esbjerg mindre af Størrelse
end de Rødspætter, der kunde indfiskes paa andre Fangstpladser i Nord
søen.
Denne Kendsgerning blev Aarsag til adskillige Møder i Esbjerg Fiskeri
forening, hvor man indsaa Nødvendigheden af at opnaa en Dispensation
fra det gængse Ilandbringelsesmaal, og Gang paa Gang har dette over
ordentlig betydningsfulde Spørgsmaal gennem Aarene været til Debat paa
Foreningens Møder, ja, man kan sige, at Dispensationen har været en Livs
nerve for Esbjerg Fiskeriforening, hvorfor Spørgsmaalet da ogsaa jævnligt
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har været forelagt den daværende Hovedorganisation, for at denne skulde
støtte Fiskerne i Esbjerg i denne Sag, men det skal ikke skjules, at Esbjerg
Fiskeriforening — uvist af hvilken Grund — oftest stod alene, naar Sagen
skulde tales med den fornødne Hjertevarme.
En af de ældre Fiskere, der kom hertil i 1891, fortæller, at Fiskerne
havde en hel Del Arbejde med at faa Lov til at tage Rødspætterne smaa
nok. Han erindrer, at Folketingsmand Bluhme ledsaget af en fiskerikyndig
Folketingsmand ved Navn Frederiksen var herovre til et Møde, hvor Sagen
blev drøftet.
Mødet holdtes paa Hotel »Spangsberg«, og Borgmester Lyngby, der var
Fiskerne en god Mand og ivrig Fortaler, var kommet til Stede for at støtte
Fiskerne i deres Ønsker.
Nuværende Købmand Jens P. Jensen var Foreningens Formand paa
dette Tidspunkt, og han indledede med at holde en god Tale om det natur
lige og ønskelige i, at Esbjergs Fiskere fik Lov til at indbringe Rødspætter
til et Mindstemaal af 6V2 Tomme i visse Perioder af Aaret, og denne ind
ledende Tale blev kraftigt støttet af flere Talere i Forsamlingen.
Folketingsmand Frederiksen vilde imidlertid kke give Fiskerne Med
hold i, at det var fornuftigt at indfange Rødspætterne til et saa lille Mind
stemaal, men Borgmester Lyngby holdt en ildnende Tale til Fordel for Fi
skernes Interesser, idet han bl. a. sagde, »at det maatte være bedre at lade
vore egne Fiskere tage Rødspætterne end at lade dem gaa i Hundene (de
engelske Trawlere)«, og da denne Udtalelse af Frederiksen blev kaldt for
noget overdreven og varm, svarede Borgmester Lyngby: »Jeg har i hvert
Fald ikke talt mig varmere, end at jeg er sikker paa at have hele Fisker
befolkningen med mig« — og denne Salut blev begiibeligvis modtaget med
Forsamlingens varme Haandklap!
Ved Saltvandsfiskerilovens Revision i 1907 indførtes der i Loven Be
stemmelser om Dispensation fra Mindstemaaiene, men allerede forinden
dette Tidspunkt havde de herværende Fiskere faaet Tilladelse til i 1 Maaned om Sommeren og P/2 Maaned om Efteraaret at indfiske Rødspætter til
det lille Mindstemaal.
De første Fiskere i Esbjerg prægedes af indbyrdes Sammenhold, og der
for kunde det ogsaa lade sig gøre at opnaa fuld Enighed om dette Spørgs
maal. Blandt de kendte Mænd, som ikke var Fiskere, men som flittigt blev
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Billede fra den gamle Fiskerihavn. 1912. — Fra højre siddende: Høj Jensen (forulykket
med Kt. »Erna« E 117), Søren Pedersen (hos Vaadbinder H. J. Christensen), 2 ukendte
og dernæst: Jeppe Torbensen, Esbjerg Fiskeriforenings Fanebærer, afdøde Lorenz Wulff,
Valdemar Nielsen, Jens Bakken Pedersen og Magnus Wulff (en Søn af Lorenz Wulff).
Knæsiddende fra højre bl. a.: Johannes Nielsen, »Fylla«, Valdemar Møller, Vaadbinder
hos Otto Iversen, Simon Enevoldsen (i Skjorte). — Yderst til venstre: Martin Nielsen og
Nr. 2 fra venstre Jens Sørensen. — Staaende fra højre bl. a.: Morten Bjerrum, Christian
Jacobsen (forulykket ved Kt, »J. L. Ginge«s Forlis i 1918), afdøde Peder Leismann,
1 ukendt, Jørgen Jensen, »Sirius«, Bakken Pedersen (forulykket), Barber Lenschow,
»Lille Niels Peter«, Hans Christian Andersen, Ove Sørensen (kun Hovedet skimtes), Fi
skepakker Synka Poulsen, N. C. Roust, 1 ukendt, Fiskepakker Marup, Holger Bang (i
Busseronne), Mads Sittrup, hvis Søn Jacob Sittrup (i Skjorte med Seler) ses som Dreng.
Allerbagest og oppe paa sin Pølsevogn ses Datidens populære »Pølsemanden«.

besøgt af Fiskere, som ønskede at gøre Laan, skal her nævnes Købmand
Hans Friis Nielsen og Sejlmager H. M. Mathiasen. De var sikre Kautionister
i gamle Dage, naar Fiskerne manglede Penge, og Adgangen til at opnaa
Laan var meget sværere end i vore Dage.
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FISKERHJEM, FARTØJSFORSIKRING OG ULYKKESFORSIKRING.

Med Kutterflaadens hastige Vækst og den betydelige Indvandring at
Fiskere til Esbjerg maatte man ogsaa i Foreningens første Aar tænke paa
Bygningen af et særligt Sømands- og Fiskerhjem i Esbjerg, og hertil tog
Sømandsmissionær Vilh. Rasch paa en smuk Maade Initiativet.
Sømandsmissionær Vilh. Rasch blev kendt over hele Danmark for sin
utrættelige Energi og store Handlekraft, naar det gjaldt Bygningen af Hjem
for Fiskere og Søfolk, og han havde ogsaa i Esbjerg en særdeles lykkelig
Haand til at paabegynde Arbejdet for Bygningen af Sømandshjemmet paa
den gamle Havn i en Tid, da det stærkt tiltrængtes.
Denne Trang illustreres udmærket af følgende Oversigt over Udviklin
gen af Fiskeriet fra Esbjerg, uddraget af Statistiken over Fiskeriet fra og
Fiskeomsætningen over Esbjerg Havn.

Antal af

Aar

1885
1904
1912

Erhvervs større
Fartøjer
Fiskere

358
432

10
75
104

Værdi i Kr. af

Fartøjer

Fangst
1 (Esbjerg Fartøjer)

30.000
970.000
1.600.000

30.700
387.000
1.294.000

Samlet Fangst
(Esbjerg
fremmede Samlet Omsætning
over Esbjerg Havn
Fartøjer)
Kr.
Kr.

830.000
1.747.000

1.300.000
4.205.000

Sømandsmissionær Vilh. Rasch forstod at gøre formaaende Fiskere og
andre Borgere i Esbjerg interesserede for Tanken om at oprette det første
Sømandshjem i Esbjerg. Det blev indviet i Aaret 1903, og i Bestyrelsen
havde bl. a. Fiskerne Ole J. Kristiansen og Tarben P. Jensen Sæde.
Sømandshjemmet blev en selvejende Institution, og allerede det følgen
de Aar besluttede Bestyrelsen for Sømandshjemmet at oprette »Esbjerg
Fiskeskipperskole«, der fik Lokaler i Sømandshjemmets smukke Bygning,
hvor der gennem Aarene fra 1904 til Marts 1942 er blevet uddannet unge
og yngre Fiskere til deres fremtidige Gerning som Fiskeskippere.
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Navnlig siden Gennemførelsen af Navigationsloven af 1916, hvorved der
krævedes Eksamen af alle, der vilde føre Fartøj over 20 Tons, har Esbjerg
Fiskeskipperskole kunnet glæde sig over god Søgning fra Aar til Aar, idet
den blev godkendt af Staten og underlagt Navigationsdirektoratet samt
Kontrol af Søfartsministeriet. Skolen kom til at nyde Statsunderstøttelse
og fungerer som en Dagskole med Undervisn: >g fra Kl. 9 til 16. Der for
beredes til Sætteskipperprøven, der giver Ret til at føre Fiskefartøjer i
Nordsøen, Østersøen, ved Færøerne og under Island, og denne Prøve un
derkaster langt de fleste Elever sig, men der kan ogsaa tages en mindre
Eksamen, den saakaldte Kystskipperprøve.
Skolens første Bestyrer var Styrmand Jurgensen. Fra 1908 til 1921 var
Skibsfører J. P. Sigurdson en afholdt Bestyrer af Fiskeskipperskolen, og
siden 1921 har denne været ledet med Dygtighed og saglig Omhu for de
enkelte Fag af den kendte og populære Bestyrer Alfred Lindquist.

Fra sin Tilblivelse har Esbjerg Fiskeriforening været repræsenteret ved
en eller flere Repræsentanter paa Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling indtil 1934.
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Et af de store Spørgsmaal, som Dansk Fiskeriforening straks efter sin
Stiftelse kom til at arbejde med, var Oprettelsen af en Fartøjsforsikring
mod Søskade.
Men allerede i 1884 havde Fiskerne i Esbjerg med Toldforvalter Hassing
som Formand oprettet en »Forsikringsforening for Fiskefartøjer«, og som
en Betingelse for at faa et Fartøj optaget i denne Forsikring bestemte Ved
tægterne, at Føreren af det paagældende Fartøj skulde aflægge en Prøve
ved Navigationsskolen paa Fanø. Prøven har utvivlsomt ikke været vanske
lig at bestaa, da der ikke noget Steds findes Beretninger om, at Elever er
blevet bortvist fra Prøven paa Grund af manglende Kunnen, endskønt Prø
verne findes omhyggeligt omtalt i de gamle Aviser.
»Forsikringsforeningen for Fiskefartøjer« i Esbjerg begyndte Virksom
heden med 27 Fartøjer forsikret for 30.000 Kr., og vi offentliggør nedenfor
en Oversigt over de forsikrede Fartøjer i 1892.

Far
tøjer

Tons

Værdi

Interes
senter

Forsikrings
sum

Præmier

Forsikringens
Risiko

Esbjerg. . .
Hjerting . .
Fanø........

14
15
5

150‘/s
172
61

24.700
27.575
11.150

20
24
6

23.360
22.103,25
10.362,50

465,20
442,08
207,36

18.608
17.683
8.290

Ialt. .

34

383'/!

63.425

50

55.825,75

1114,64

44.581

Udviklingen af Fiskeriet fra Esbjerg med de større Fartøjer, som bygge
des, førte imidlertid med sig, at Risikoen blev større, end den lokale For
ening mente det forsvarligt at bære, og det blev derfor besluttet at indmelde
»Forsikringsforeningen for Fiskefartøjer« i Esbjerg i »Forsikringen af dan
ske Sejlfartøjer til Fiskeribrug«, der var stiftet i 1889 og omfattede hele
Landet. Indmeldelsen skete i 1898 og altsaa paa et ret tidligt Tidspunkt af
Esbjerg Fiskeriforenings Historie.
Den landsomfattende Kaskoforsikring for Fiskefartøjer mod Søskade,
der hviler paa Gensidighedsprincipet, og som i daglig Tale nu kun kaldes
»Forsikringen«, var et »Barn« af Dansk Fiskeriforening, hvorfor Fiskere
ogsaa efterhaanden har overtaget Ledelsen af »Forsikringen«s Anliggender.
46
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I Aarene fra 1910 til 1922 var Esbjerg Fiskeriforening i »Forsikringen«s
Bestyrelse repræsenteret ved Fiskeskipper N. A. Thygesen. Fra» 1922 til
1924 af Kutterfører (nu Købmand) Jens P. Jensen, og i Aaret 1923 opret
tede »Forsikringen« et selvstændigt Afdelingskontor i Esbjerg, hvis dag
lige Leder gennem de Aar, der siden er forløbet, har været den indsigts
fulde og meget interesserede Fiskeskipper Wald. Voss, Esbjerg, som traadte
ind i »Forsikringen«s Bestyrelse i 1924, da Jens P. Jensen havde ønsket at
fratræde.
I Bestyrelsen for »Forsikringen« har endvidere Kutterfører Claus Niel
sen, Esbjerg, og den nuværende Næstformand for Esbjerg Fiskeriforening,
Kutterfører Laur. Thygesen, Esbjerg, udført et trofast og solidt Arbejde.
Claus Nielsen, der blev indvalgt i Bestyrelsen i 1921, var saaledes en
stadig Forkæmper for Indførelse af Opsparingskonti for de enkelte Far
tøjsejere, et System, der blev af den største Betydning for baade »Forsik
ringen« og de enkelte forsikrede Fartøjsejere, og Laur. Thygesen har siden
1927 gjort sit Arbejde i »Forsikringen« med en saadan Stabilitet og Ak
kuratesse, at han fra 1939 har virket som Næstformand i »Forsikringen«s
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Bestyrelse. Først i 1938 traadte Kutterfører Claus Nielsen ud af »Forsikringen«s Bestyrelse og afløstes af Fiskeskipper Søren Thuesen, Esbjerg.
Forsikringen af danske Fiskefartøjer har ogsaa i Esbjerg Fiskerifor
enings Annaler en saa betydelig Plads, at Spørgsmaal vedrørende Far
tøjernes Forsikring gennem Aarene jævnlig har været gjort til Genstand for
Drøftelse paa Foreningens Møder, og det maa erkendes, at Forsikringen af
danske Fiskefartøjer ved at oprette det særlige Afdelingskontor i Esbjerg
har imødekommet et rimeligt Ønske hos Fiskerne i Landets største Fiskeri
havn om at have en lokal Assurandør at henvende sig til i Tilfælde af Ska
der af den ene eller anden Art.
Den 2. Februar 1924 stiftede en Kreds af Fiskere indenfor Esbjerg Fi
skeriforening en gensidig Skibsforsikringsforening, som blev kaldt for
»Union«. Det var de paagældende Stifteres Ønske at holde Søn- og Hellig
dagene fri for Fiskeri, og fra en beskeden Begyndelse har Skibsforsikrings
foreningen »Union«, der ligesom Forsikringen af danske Fiskefartøjer vir
ker som en gensidig Fartøjsforsikring mod Søskade og med Opsparingskonti
for de enkelte Fartøjsejere, vokset sig frem til at indtage en meget stor
Position blandt Fartøjsejerne i Esbjerg, idet der nu er indtegnet mere end
100 Fartøjer i »Union« af den herværende Flaade.
De første Fartøjsejere, der sluttede sig til den gensidige Skibsforsik
ringsforening »Union«, var følgende: N. A. Thygesen, »Ebenezer«, Søren
Kristensen, »Dania«, Søren Andreas Jensen, »Alvilda«, L. Frederik Larsen,
»Zoar«, Andreas Nielsen,. »Bethel«, Jens S. Christensen, »Ruth«, Dahl Sø
rensen, »Freja«, Anton Kristensen, »Hvidtfeldt«, Kristen Thygesen, »Saron«, Poul N. Brejnrod, »Birger«, Mads P. Lauridsen, »Dagny«, Lorenz P
Jensen, »Avance«, Kr. Muff Kristensen, »Ellen«, Otto Hejde Sørensen, »Bethania«, N. Kr. Simonsen, »Sikar«, Jens P. Jensen, »Margrethe« og Jens
Kr. Nielsen. »Robert Skou«.
Man nikker genkendende til alle disse Navne og maa anerkende det Mod,
de Mænd havde til at starte en lokal Forsikrmgsforening paa et Tidspunkt,
da det ikke saa altfor godt ud for Fiskeriet fra Esbjerg, men naar »Union«
er blevet det, den er gennem Aarene, skyldes dette uden al Tvivl den er
farne og solide Formand, Fiskeskipper N. A. Thygesen, som har været For
eningens Leder fra Stiftelsen, og gennem alle Aarene tillige har fungeret
som Forretningsfører for »Union«. Til den nye Fartøjsforsikrings første Be
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styrelse valgtes iøvrigt Frederik Larsen, S. Andreas Jensen — Esbjerg Fi
skeriforenings nuværende Protokolsekretær — Andreas Nielsen og Søren
Kristensen. Den sidstnævnte har været Næstformand for »Union« i alle
Foreningens Leveaar, og S. Andreas Jensen var Foreningens første Sekre
tær.
Den nuværende Bestyrelse for Skibsforsikringsforeningen »Union« be
staar af N. A. Thygesen, Formand, Søren Kristensen, Næstformand, Chr. E.
Sørensen, Niels J. Olsen og Frederik L. Jensen. Som Revisorer fungerer
Andreas Jensen og Anton Kristensen.
Fra Aar 1900 har Fiskerne i Esbjerg været tilsluttet de skiftende Insti
tutioner for Ulykkesforsikring gældende for saavel Skipper som Mandskab,
og Ulykkesforsikringen kostede i 1900 kun 5 Kr. om Aaret for hver for
sikret Person, idet Staten garanterede for det eventuelle Beløb, der udover
Præmieindtægten maatte medgaa til Skadeserstatninger og Administration.
Siden 1900 har Ulykkesforsikringen haft en lokal Tillidsmand i Esbjerg.
Den første var afdøde Fiskeskipper Chr. Muff Christensen, der blev valgt
til at være Formand for Esbjerg Fiskeriforening, og han bad sig derfor efter
3 Aars Forløb fri for Hvervet som Tillidsmand. Posten blev overtaget af
Fiskeskipper N. A. Thygesen, der ligeledes fungerede i 3 Aar, indtil han i
1906 afløstes af Fiskesi pper, nu pens. Havnebetjent K L. Thuesen, som
altsaa i mere end 35 Aar har beklædt denne Tillidspost.
Det hører til Tillidsmandens Opgaver at indkassere Præmien hos Far
tøjsejerne og fungere som Mellemled mellem Ulykkesforsikringen og de
forsikrede Fiskere.
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EFTER GULDALDERTIDEN —.

Perioden fra Esbjerg Fiskeriforenings Dannelse til henimod Aaret 1910
forløb uden større Gnidninger mellem Medlemmerne indbyrdes, selv om
Livsanskuelser og politiske Meninger var stærkt afvigende Mand og Mand
imellem.
Det maa ikke heraf udledes, at Medlemmerne i alle Forhold var enige,
saa der ikke kunde opstaa forskellige Meninger om dette eller hint. Det
skete tværtimod jævnligt i Foreningens Barneaar, at Medlemmerne havde
et mere afgjort Frisprog overfor hverandre end i vore Dage, men de forstod,
at skulde Foreningen naa at vokse sig stærk, maatte Sammenholdet om de
saglige Anliggender sættes over de personlige Synspunkter eller Særinter
esser, som kunde komme til Udtryk.
Disse Aar fik ei harmonisk Forløb, hvorved Foreningens Grokraft styr
kedes, og omkring Aaret 1910 talte Esbjerg Fiskeriforening ca. 300 Med
lemmer.
Men der skulde ogsaa for Esbjerg Fiskeriforening komme en »Lømmel
alder«, hvor Medlemmerne ikke kunde enes om det mindre væsentlige.
De første Tegn paa Gemytternes indbyrdes Uoverensstemmelse forekom
i Aarene efter 1910 og opstod mærkeligt nok om selskabelige Problemer
som Foreningens Arrangement af fornøjelige Sammenkomster som Faste
lavnsfester og Juletræsfester, der var tilrettelagt med det Formaal, at
Overskudet skulde anvendes til Fremme af Foreningens Opgaver, men der
forekom ingen Fester, der gav noget nævneværdigt Overskud til Forenin
gens Kasse, hvorimod der var Lejlighed for Medlemmerne til i kammeratligt
Samvær at kunne glædes med hverandre.
Uoverensstemmelserne, der maa ses paa Baggrund af den meget sam
mensatte Fiskerbefolkning i den unge By, førte paa Grund af en uoverlagt
Ytring paa en Generalforsamling om et Overskud fra en Juletræsfest »som
vel ingen havde noget imod at lade tilflyde Foreningens Kasse«, til et ikke
ubetydeligt Frafald af Medlemmer — navnlig blandt de ældre, indvandrede
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Fiskere, der vel mærkede Ytringens Adresse, men ønskede at forblive deres
indremissionske Livsanskuelse tro, og i et Par Aar herskede der af den
Grund et noget spændt Forhold mellem de forskellige Fraktioner af den
herværende Fiskerbefolkning.
Men efter Regn kommer der Solskin, og da det blev besluttet ikke at
afholde Fastelavsfester eller Juletræsfester med paafølgende Bal, vendte
de frafaldne Medlemmer tilbage og genoptog det fælles Samvirke for deres
Stand, og der var i Tiaaret fra 1910 til 1920 Arbejdsstof nok at interessere
sig for.
I det nævnte Tiaar vandt Andelstanken adskillige Tilhængere blandt
Fiskerne, som sluttede sig sammen i Andelsforeninger med Fiskeeksport
for Øje. Der opstod ialt 3 Andelsforeninger i Esbjerg, og deres Tilsyne
komst virkede ikke ubetinget gunstig paa den anselige Skare af Fiskeeks
portører, der jævnsides med Fiskeriets Udvikling havde paabegyndt Eks
portforretninger for Fisk i Esbjerg.
Den 3. Oktober 1914 blev der endog forelagt Fiskeriforeningens Møde
en Skrivelse fra Fiskeeksportørerne, hvori det meddeltes, at man fra Dags
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Dato ikke vilde købe Rødspætter under 8 Tommer. En Eksportør var kom
met til Stede for at begrunde Eksportørernes Stilling, og han uddelte skrift
ligt Materiale, hvoraf det fremgik, at Eksportørerne ikke for Fremtiden
vilde købe Fisk fra Fartøjer, hvis Skippere eller Ejere indlod sig paa Han
del med de herværende Andelsselskaber.
Indholdet af Eksportørernes Meddelelser, der altsaa markerede den
første Køberstrejke paa Esbjerg Fiskerihavn, blev taget til Efterretning,
uden at Andelsforretningerne af den Grund udaandede; men deres Levetid
var iøvrigt ikke lang nok til, at man kunde danne sig et fuldgyldigt Skøn
om Betydningen af at praktisere Andelstanken ogsaa med Hensyn til Fiske
eksport, og nogle Fiskere tror endnu den Dag i Dag paa, at det vilde være
en Forretning for Fiskere at slutte sig sammen i Eksportkompagnier som
Tilfældet f. Eks. er ved flere af Fiskerlejerne langs den jyske Vestkyst.
En Pennefejde mellem en af Andelsfiskesalgsforeningerne og Bestyrel
sen for Esbjerg Fiskeriforening i Anledning af, at »et Bestyrelsesmedlem
havde fortrædiget Arbejderne i deres Arbejde, idet han har foreholdt dem,
at de ikke kunde være bekendt at arbejde ved den Forretning« førte i 1915
til, at alle de 23 Fiskere, der havde tilsluttet sig den paagældende Andels
forretning udmeldte sig af Esbjerg Fiskeriforening, fordi de følte sig for
urettet over, at der ikke kunde tilkomme dem en Undskyldning for den
famøse Udtalelse. Ingen i Bestyrelsen var sig nogen Skyld bevidst, og det
Bestyrelsesmedlem, som Sagen angik, nægtede baade at fremkomme med en
Undskyldning overfor Arbejderne i Bestyrelsens Nærværelse, ligesom han
vægrede sig ved af den Grund at udtræde af Bestyrelsen, hvad de 23 brøst
holdne Fiskere havde forlangt ved deres Formand.
Ogsaa i dette sidst omtalte Tilfælde vendte de udtraadte Medlemmer i
Løbet af kortere Tid tilbage til Foreningen, der tilmed kunde notere en
temmelig mærkbar Stigning i Medlemstallet, der omkring Aaret 1920 var
steget til 55U.
Med de her omtalte mindre Brydninger havde Sindene faaet Udløsning,
og det har ikke været muligt at opspore noget om tilsvarende Episoder in
denfor det Tiaar, der her omtales.
Hyppigt var Forsikringsspørgsmaal i Forgrunden for Arbejdet indenfor
Foreningen i dette Tidsrum, da Verdenskrigen udbrød og Fyrskibe blev ind
draget, et Mærkeskib udlagt paa Barren for en begyndende Dagsbetaling
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af 25 Kr. pr. Døgn, og Spørgsmaalet af Krigsforsikring af Fiskefartøjerne
meldte sig.
Allerede inden Krigens Udbrud havde et andet Spørgsmaal om Besæt
ningens Ulykkesforsikring optaget — de Kautionister, der stod som Ga
ranter for Fiskernes Laan i Fartøjerne. Det skete som Følge af, at en Mand
var faldet overbord fra et Fartøj, hvis Ejer ikke havde draget Omsorg for,
at Ulykkesforsikringen var i Orden. Skipperen maatte af den Grund selv
udrede en Erstatning paa 2.500 Kr. til Enken efter den forulykkede Fisker,
men Kautionisterne var blevet betænkelige ved den Risiko, der herved
kunde opstaa, dersom Skibet var beheftet med Gæld, og Kautionisterne i
saa Fald kunde komme til at bære Erstatningsbyrden.
Der førtes herom en Forhandling med Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeri
forening, der beroligede de opskræmte Sind ved en Meddelelse om, at der
vilde blive arbejdet hen til, at alle Fartøjsejere fik Forholdet til Ulykkes
forsikringen bragt i Orden.

53

DE SMAA RØDSPÆTTER OG DEN STORE HAVN —.

I Januar Maaned 1911 var Spørgsmaalet om Revision af Saltvands
fiskeriloven paa Dagsordenen for et Møde, der blev afholdt her i Esbjerg
i Overværelse af Formanden for Dansk Fiskeriforening, Kutterfører M. C.
Jensen, Grenaa. Denne gav en Række Oplysninger om Arbejdet indenfor
det Udvalg, der arbejdede med Sagen, og han henstillede til Fiskerne ikke
at stille for store Fordringer, ligesom han ikke mente, at et Landsmøde kun
de forvente at give det Resultat, som Esbjergs Fiskere ønskede.
Som omtalt blev der ved Saltvandsfiskeriloven af 1907 gennemført en
Dispensation, hvorefter Fiskerne i Esbjerg maatte indbringe Rødspætter til
et mindre Maal fra Snudespids til Halerod, end Loven iøvrigt fastsatte, og
Fiskerne fremførte nu deres Krav med et godt udarbejdet Bevismateriale,
idet de havde udarbejdet en Statistik for 4 Maaneders Fiskeri fra 52 Kut
tere i Esbjerg henholdsvis i de 3 Aar, Dispensationen var i Kraft, og de
nærmest foregaaende 3 Aar.

De nævnte Fartøjer havde i 4 Maaneder af

1905 fisket for
1906
1907
1908
1909
1910 -

136.607 Kr.
113.304 180.260 194.029 232.398 285.589 -

eller sagt med andre Ord havde Tilladelsen til at fange og indbringe de
smaa Rødspætter til et Mindstemaal paa 61;2 Tomme bevirket en forøget
Fiskesum for de 52 Fartøjer paa ialt 277.843 Kr. — eller en Merindtægt
for hvert Fartøj paa 5.343 Kr.
En Taler ved Mødet fremhævede, at det var en Livsbetingelse for Fi
skerne her at faa Mindstemaalet nedsat hele Aaret og ikke blot i nogle
enkelte Maaneder, og det blev henstillet til Dansk Fiskeriforenings For54

Fra et at de Værksteder, hvor Fiskekasserne bliver fremstillet.

mand at drage Omsorg for, at Udvalget til Revision af Saltvandsfiskeriloven
supplerede sig. Dette lovede M. C. Jensen, men Dispensationen vedblev at
spøge ikke alene paa Møderne i Esbjerg Fiskeriforening, men ogsaa paa
Generalforsamlingerne i Dansk Fiskeriforening.
Medens Fiskeriforeningen ved særlige Udvalg indenfor Bestyrelsen og
saa arbejdede for bedre Orden i Fiskerihavnen af 1901, hvor der var blevet
indrettet Ophalerbedding med Sidetræk, ønskede flere Fiskere i en anonym
Skrivelse til Havneingeniør Barner, at Beddingen fra Aaret 1913 skulde
overgaa til Statsdrift.
Den hidtidige Ordning gik ud paa, at Havnen lønnede Personalet, d. v. s.
2 Mand, der var beskæftiget ved Beddingen, og herfor opkrævede Havnen
en bestemt Afgift hos Skibstømrerne, hvilke igen gjorde sig betalt af de
enkelte Fartøjsejere ved Paaligning af en bestemt Takst — omtrent den
samme som de senere fastsatte Takster, da Beddingen kom under Statsdrift
— og Beløbet for Ophaling og Stand paa Beddingen betaltes da af Far
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tøjsejerne, naar de betalte deres Regninger til Skibstømrerne. Afregning
mellem Havnen og Skibstømrerne fandt Sted en Gang pr. Maaned.
Men egentlig Statsdrift blev Beddingen først undergivet i Aaret 1922,
da Fiskeskipper Chr. Roust blev ansat som den første Beddingsmester i Es
bjerg, der var statslønnet.
Da Havneingeniør Barner ikke syntes tilbøjelig til at følge Fiskernes
Ønsker om lavere Beddingstakster, hvad der blev arbejdet for et helt Aar,
og ikke heller kunde imødekomme Fiskernes Ønsker om Statsdrift af Bed
dingen, faldt han i Unaade ved et Fiskerimøde i Marts 1913, skønt han før
den Tid havde haft Fiskernes Venskab. Dette blev genvundet i de følgende
Aar, da der var meget Samarbejde med Havneingeniør Barner om Indret
ningen af den ny Fiskerihavn.
For hvert Aar, der gik, tiltrængtes denne Havn haardere og haardere,
og den dengang arbejdende Bestyrelse havde et meget betydeligt Arbejde
med at følge saavel Tegninger som det fremadskridende Arbejde med Hav
nens Bygning. Saaledes blev det straks konstateret, at Slæbestederne var
for smaa, og Tegningen over Havnen, der først forelaa hos Esbjerg Fiskeri
forening i 1911, viste sig at røbe andre Mangler, som det blev paalagt Be
styrelsen at forhandle med Havneingeniøren om.
Fra Tid til anden benyttede Bestyrelsen ogsaa Lejligheden til at tale
med Vandbygningsdirektøren om en hurtigere Fuldførelse af Fiskerihavnen,
men paa Grund af Verdenskrigens Udbrud blev hele Arbejdet stærkt for
sinket og i høj Grad fordyret. Det kan saaledes noteres, at Indretningen af
Slæbestedet alene i Fiskerihavnens 3. Bassin førte til Udgifter paa over en
Million Kroner, medens Arbejdets Udførelse kun vai projekteret til et Par
Hundrede Tusinde Kroner.
Esbjerg Fiskeriforening tog ligeledes Initiativet til, at der blev ansat
Havnepoliti paa Fiskerihavnen af 1901, da det ogsaa dengang viste sig, at
der om Natten foregik lyssky Foreteelser ombord i de mange Fiskefartøjer.
Begyndelsen blev gjort ved, at Foreningen for egen Regning antog den
i sin Tid saa kenate Fisker Vilhelm Petersen, hvis Søn Theodor Petersen
nu er Formand for Fiskernes Fagforening, til at gaa Nattevagt paa Fiskeri
havner
Tjenesten fortsattes gennem 3—4 Aar, hvorefter Foreningen ansøgte
Myndighederne om, at der maatte blive ansat en fast Havnebetjent med
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Luftfotografi af Havneanlceget i Esbjerg. Midt i Billedet Dokhavnen, Foroven til venstre
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særlig Tjeneste paa Fiskerihavnen. Det lykkedes ogsaa at faa ansat en
Mand til Tjenesten, og den først ansatte Havnebetjent paa Fiskerihavnen
hed Mikkel Ibsen, men han blev med Tiden engageret til andet Arbejde
indenfor Havnepolitiet, og først da man tog den ny Fiskerihavn i Besid
delse, blev der Tale om et egentligt Havnepoliti paa Fiskerihavnen, og det
maa siges, at de forskellige Havnebetjente, der gennem Aarene har gjort
Tjeneste paa Fiskerihavnen, stedse har forstaaet at gøre sig afholdte af Fi
skerbefolkningen, hvor de har vundet sig mange Venner.
Endvidere arbejdede man i disse Aar for første Gang med Udsendelsen
af Vejrmeldinger af særlig Interesse for Fiskerne. Ministeriet for offentlige
Arbejder rejste dette vigtige Spørgsmaal, som i de følgende Aar viste sig
at faa overordentlig stor Betydning for vore Fiskere. Vejrmeldingerne blev
til en Begyndelse kolporteret videre til Fiskerne ved Graadyb Fyrskib, men
det blev i samme Forbindelse muliggjort paa Fiskerihavnens Terræn at
opslaa Vejrmeldingerne, som var til uvurderlig Værdi for Fiskerne.
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Foreningen saa tillige en Opgave i at arbejde for Opførelsen af et Spise
hus og Fiskerhjem paa den ny Fiskerihavn, naar denne til sin Tid blev
taget i Brug, og der blev paa et Møde i Sommeren 1911 nedsat et særligt
Udvalg, for hvilket den kendte Fiskeskipper Søren P. Sørensen, en Broder
til Bjergningsentreprenør Claus Sørensen, blev Formand, til at arbe,de med
denne Sag.
Udvalget fik overdraget den Grund, hvorpaa Hallerestaurationen nu er
beliggende, men efter at Udvalget bragte i Erfaring, at Indenlandsk Sø
mandsmission havde til Hensigt at lade opføre et Sømandshjem paa den ny
Fiskerihavn, blev Tanken om Fiskernes eget Spisehus henlagt, endskønt
der havde været udført et intensivt Arbe de for at rejse en saadan Bygning,
og der til Formaalet allerede var skabt nogen økonomisk Basis ved Tegning
af Indskud fra herværende Fiskere. Det indkomne Beløb fik i mange Aar
Lov at henstaa paa en Bankbog i A/S Varde Bank, Esbjerg Afdeling, og
det var vel næsten glemt, da Fiskeskipper Laur. Thygesen kom under Vejr
med, at et ikke helt ubetydeligt Beløb henstod i Banken til mindre Nytte,
end det vilde kunne gøre, dersom Midlerne blev overført til »Understøttel
seskassen for Enker og Børn efter forulyKkede Fiskere i R ?e Amt«.
Søren P. Sørensen opholdt sig ikke i Landet paa det Tidspunkt, da My
steriet om Spisehusets ubenyttede Midler løb op, og det kunde derfor ikke
lade sig gøre endeligt at overdrage Beløbet, men de i sin Tid fra mange
Sider indsamlede Andele blev indsat i en Bankbog paa »Understøttelses
foreningens Navn, hvorfor der ikke kan være nogen Tvivl om, at Midlerne
vil tilfalde det velgørende Formaal.
Samtalerne om Opførelse af Spisehuset førte ogsaa til en aldeles en
stemmig Vedtagelse om at modarbejde ethvert Forsøg paa at faa Udskænk
ning af Spiritus paa Esbjerg Fiskerihavn, hvor Restauratør Mouritz Rasmus
sen en Tid tænkte paa at lade opføre en Restauration for Fiskere. Esbjerg
Fiskeriforening vedtog nemlig at andrage Byraadet om at nægte Spiritus
bevilling, og dermed havde Sagen mindre Interesse for Restauratøren.
Sammen med Fiskeriforeningen i Skagen optog Esbjerg Fiskeriforem lg
ogsaa et Arbejde for at prøve paa at købe Solarolien direkte fra Grossist
—■ et Spørgsmaal af vidtrækkende Betydning for de daglige Driftsomkost
ninger, da Fiskeriet efterhaanden var gaaet fuldstændig over til Motordrift,
men det stort anlagte Arbejde for Sagen førte kun til, at der blev indrømmet
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Fiskerne i Esbjerg og Skagen en beskeden Rabat paa de Kvanta Solarolie,
der blev aftaget; men havde Betalingsevnen paa det Tidspunkt været noget
bedre blandt Fiskerbefolkningen, vilde det have været sandsynligt, at Ar
bejdet havde baaret nok saa synlige Frugter.
Da Fartøjsejerne ikke i Søkaskoforsikringen var dækket mod Maskin
skader ombord i deres Fartøjer, blev der ogsaa nogen Tid arbejdet hen til
at oprette en særlig Forsikring mod saadanne Skader, men heller ikke dette
Arbejde førte til noget endeligt Resultat, selv om der fra Tid til anden blev
opnaaet forskellige Indrømmelser ved Maskinskadernes Afgørelse indenfor
Søkaskoforsikringen.
I 1916—17 var der indenfor Fiskerbefolkningen blevet Enighed om at
bygge et Isværk til Fremstilling af Raais til Fiskeribrug. Der blev i den An
ledning afholdt mangfoldige Møder — ofte i Fællesskab med Repræsen
tanter for Fiskeeksportørerne, der en Tid syntes villige til et Samarbejde
om Isværkets Opførelse, men da Sagen var blevet moden til Virkeliggørelse,
vilde Eksportørerne alligevel ikke være med til at rejse Isværket, og den
daværende Formand, Ole J. Kristiansen, gav paa et Møde i Fiskeriforenin
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gen den sørgmodige Oplysning, »at Fiskerne alene vel ikke kunde magte
den store Opgave«.
Det kunde nu nok have ladet sig gøre, da der allerede var tegnet en
Aktiekapital paa 200.000 Kr. mellem Fiskere og andre interesserede, men
der skete det, at Dansk-Amerikaneren John M. Larsen kom imellem og til
bød at bygge et Isværk for Fiskerne, og Tilbudet blev ledsaget af en Med
delelse om, at John M. Larsen agtede at bygge et Isværk ved Siden af Fi
skernes eget Værk, dersom man ikke ønskede at gøre Brug af hans Tilbud.
Den tegnede Aktiekapital blev staaende i 7—8 Aar og blev forrentet
med 15 %, indtil de tegnede og indbetalte Beløb endelig kom til Udbetaling.
Nogen Bitterhed efterlod det blandt Fiskerbefolkningen, at man ikke be
nyttede Lejligheden til selv at opføre og tage et Krystalisværk i Brug, og
de ældre Fiskere taler endnu med Foragt om de 15 %, der blev overladt
dem af deres indbetalte Aktiekapital. »Det kunde han jo sagtens gøre, naar
han selv bestemte Prisen paa Is«, siger de ældre Fiskere lakonisk, naar
Samtalen kommer ind paa Isværkets Tilblivelse.
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MERE FASTHED OVER FORENINGSLIVET —.

Indenfor det Tiaar af Fiskeriforeningens Historie, der her omtales, blev
Foreningens Struktur i organisationsmæssig Henseende mere fasttømret, og
dette gav sig synlige Udslag i to Begivenheder, som maa nævnes.
Indtil 1913 havde Esbjerg Fiskeriforening ikke været i Besiddelse af
en Foreningsfane, men dette Savn blev afhjulpet ved et godt Arbejde, ud
ført af et Udvalg, for hvilket Fiskeskipper Poul Vase var Formand.
Udvalget lod en Indsamling sætte i Gang blandt Fiskerne indbyrdes, og
der indkom herved de nødvendige Midler, saaledes at Foreningens første
Fane kun kom til at staa Foreningens Kasse i 25 Kr. — Resten var indkom
met ved frivillige Bidrag.
Faneindvielsen fandt Sted Tirsdag den 2. December 1913 paa Hotel
»Spangsberg« og formede sig saaledes, at der i Tiden fra Kl. 6 til 8 blev
foretaget Faneindvielse med Fællesspisning og Taler af Formanden for
Dansk Fiskeriforening, Kutterfører M. C. Jensen, Grenaa, Sekretær Vide
bæk fra Dansk Fiskeriforening og Formanden for Esbjerg Fiskeriforening,
Ole J. Kristiansen. Efter Faneindvielsen afholdtes der Bal for Foreningens
Medlemmer.
Den smukke Fane, som blev fremstillet i Esbjerg, tilvirkedes af Fru
Gartner Lykke, og den har som det manende Symbol været fulgt af vore
Fiskere i saavel Glæde som Sorg, altid lige beundret for Dannebrogsmær
ket og de smukke, klare Farver i den sejlførende Kutter, som ledte Tanken
hen paa Fiskernes egentlige Arbejdsfelt.
Den gamle Fane blev ofte benyttet og var nu henimod Foreningens Ju
bilæum saa slidt, at man fandt Anledning til at lade en ny Foreningsfane
fremstille. Det skete som i sin Tid ved en frivillig Indsamling blandt Med
lemmer af Esbjerg Fiskeriforening, og den ny Fane vil blive indviet i For
bindelse med Jubilæumsfesten.
Begivenhed Nr. 2 var Ole J. Knstiansens Valg til Hovedbestyrelsen for
Dansk Fiskeriforening, hvorved de herværende Fiskere opnaaede at faa
Indflydelse paa Hovedorganisationens Arbeide, og allerede i Aaret 1910
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blev det forsøgt at sikre Ole J. Kristiansens Valg, men først i 1912 lykkedes
det at gennemføre Valget til Sejr for Esbjerg.
Det skyldtes naturligvis først og fremmest de berettigede Krav, som
Landets største Fiskeriforening maatte have paa at være repræsenteret i
Fiskeriets Hovedorganisation, at Ole J. Kristiansen blev valgt, men naar
dette er sagt, skal det ikke skjules, at en enkelt Mand, nemlig Fiskeskipper
Chr. Roust, gjorde et særdeles maalbeviast Arbejde til Fordel for dette
Valg, idet han ikke alene talte djærvt til Dansk Fiskeriforenings General
forsamling om det rimelige i at gennemføre Valget, men han plejede des
uden Underhaandsforhandlinger med fremtrædende Medlemmer i Dansk
Fiskeriforening og fik bl. a. Støtte af Lærer Damsgaard, Klim, og Fisker
Pedersen fra Hou, den senere Leder af Fiskernes Fælles-Indkøb i Fre
dericia.
Under Forhandlingerne om Valgkandidaterne udtalte nu afdøde Chr.
Fjord fra Holmslands Klit: »Mit Hjerte siger N. S. Jensen, Drarup (Hol
bæk), men min Forstand siger Ole Kristiansen«, fortæller Roust selv om
Valgforhandlingerne; men Esbjergs ihærdige Repræsentant ved Generalfor
samlingen ønskede straks lidt mere end Chr. Fjords Forstand som Indsats
for Valget. Han vilde ogsaa vinde hans Hjerte for Ole Kristiansens Valg, og
dette lykkedes ved en snild lille Handel, hvorunder Roust truede med at
afslaa Esbjerg Fiskeriforenings Støtte til Fremme af Hvide Sande-Kanalen,
og saa gav den gode Chr. Fjord sig.
I 1912 deltog Esbjerg Fiskeriforening i en stor Fiskeri- og Motorudstil
ling, der var arrangeret paa Islands Brygge i København. Endnu hænger
der i nogle Fiskerhjem en Platte til Erindring om Udstillingen.
Esbjerg Fiskeriforening udstillede baade Snurrevaad, Trawl og »Bak
ker« og havde den Opmuntring at blive tilkendt Bronzemedaille for de ud
stillede Redskaber.
Endelig kan det nævnes, at Foreningen indenfor dette Tidsrum arran
gerede flere Foredrag af oplysende Karakter. Saaledes talte den nuværen
de Direktør for Fiskernes Fælles-Indkøb i Fredericia, Laur. Petersen, der
dengang boede i Hals, om Andelssagen, ligesom Dr. Johansen talte om
Rødspættens Vandringer og Gydepladser, medens FisKeriinspektør F. V.
Mortensen holdt et Foredrag om Statslaaneloven, der betingede lettere
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Adgang for Fiskerne til at laane de fornødne Midler til Bygning af nye
Fiskefartøjer,
Perioden under Verdenskrigen førte, som det vil erindres, til et ganske
betydeligt Opsving i Fiskeriet, da der netop i disse Aar viste sig en over
ordentlig rig Bestand af Kuller i Nordsøen, og 1916 blev et særligt gyldent
Aar for Fiskeriet fra Esbjerg.
Indtil 1916 kunde Fiskeriet udøves nogenlunde frit og ugeneret af de
krigsførende Magters Søstridskræfter, Der var ikke heller udlagt Mine
spærringer til Gene for vore Fiskere, og da der endnu i dette Aar kunde
leveres tilstrækkelig Solarolie til at opretholde Fiskeriet, blev der i 1916
tjent store Summer af Fiskerne i Esbjerg.
Megen Usundhed fulgte naturligvis med de gyldne Aar for vore Fiskere.
Her skal kun erindres om den pludselige Opstaaen af Havfiskeriselskaber,
i hvis Tilblivelse den herværende Fiskerbefolkning vel ikke alle kan sige sig
fri for Skyld, men ogsaa Handelen med Fiskefartøjer blev i den Tid ledet
ind paa et Niveau, der grænsede til det eventyrlige, og som Fiskerne i hvert
Fald var rede til at karakterisere som uholdbare.
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De gode Aar var medvirkende til at højne Fiskerstandens Anseelse i
den almindelige Folkebevidsthed, og for adskillige I iskerhjem i Esbjerg
blev der i disse Aar lagt Grunden til en solid Velstand, idet mange Fiske
skippere selv anskaffede sig Ejendom og nyt Bohave, ligesom der blev
draget Omsorg for at formindske deres Gæld paa Fartøjer og Redskaber.
Ikke alle Fiskere var lige fornuftige med Administrationen af de rige
ligere Pengemidler, der i 1916 kom i Omløb blandt Fiskerne. Herom af
slører Forhandlingsprotokollen for denne Periode nogle Enkeltheder, idet
der paa et Møde den 23. September 1916 forelaa en Skrivelse fra de sam
virkende Afholdsselskaber i Esbjerg, der paatalte »det overhaandtagende
Drikkeri med paafølgende Gadeuorden og Arrestationer«.
Bestyrelsen vedtog at rette Henvendelse om Forholdene til Politimeste
ren, der tilraadede at oprette en Spareforening paa Havnen, da han for
udsatte, at en saadan vilde være til stor Nytte for de unge Fiskere. Der af
holdtes ogsaa et Møde i Esbjerg Fiskeriforening, hvor man talte ud om
Sagernes miserable Tilstand, men da man ikke kunde finde noget ufejlbar
ligt Middel mod Ulempen ved de større Fortjenesters Misbrug, blev det
besluttet at afholde et større Møde, til hvilket man indbød nuværende Ju
stitsminister Thune Jacobsen, der dengang var Politiassistent i Esbjerg, til
at holde Foredrag om Politiets Stilling til Drikkeriet, Gadeuordener og
Arrestationer.
I Foredraget kom Thune Jacobsen ind paa, at det ikke saa meget var
Straffen som Opdragelsen, det kom an paa, og han opfordrede Skipperne
til at tage sig mere af de unge Fiskere og f. Eks. ikke vige tilbage for at til
bageholdt en Del af de indtjente Penge for at anbringe dem i Banken.
Forsamlingen takkede Foredragsholderen ved at rejse sig, men om Fore
draget og Medlemmernes Sympatitilkendegivelse overfor den nuværende
Justitsminister havde nogen afgørende Indflydelse paa Afvænning af de
unge Fiskeres Unoder faar staa hen.
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Ved Udgangen af 1916 kom de første Vanskeligheder som Følge af Ver
denskrigen til at øve deres Indflydelse paa Fiskerierhvervet, da Solarolie
kun kunde leveres i begrænsede Kvanta til Fiskerne, og der fra Leveran
dørerne blev taget Forbehold med Hensyn til Afsætningen af den Fiske
mængde, der var indfisket ved Anvendelse af henholdsvis amerikansk Pe
troleum eller Solarolie leveret fra Tyskland.
Dette gav Anledning til mange Overvejelser, men fra Foreningens Side
ønskede man at opretholde en streng Neutralitet, og det blev overladt til
de enkelte Fartøjsejere at træffe Valget med Hensyn til Leverance af
Brændselsolie fra den ene eller den anden af de krigsførende Magter. En
hver maatte selv tage den Risiko, der kunde være forbundet med Petro
leumsforsyningen. Foreningen var endog saa omhyggelig for sine Medlem
mer, at den tog et Responsum fra en Sagfører om Spørgsmaalet, hvorvidt
det kunde betragtes som Klausulbrud. at Fiskerne aftog Solarolie af tysk
Oprindelse og herfor kvitterede paa Erklæringer om, at hele Fangsten vilde
blive leveret til Tyskland, naar de samtidig anvendte Smøreolie af engelsk
eller amerikansk Oprindelse. Sagføreren svarede diplomatisk, at han vilde
anbefale Fiskerne at være varsomme!
To Dage af 1917 gik for den da arbejdende Bestyrelse med at udarbejde
Lister over Fartøjer hjemmehørende i Esbjerg, disses Motorer og deres
Hestekræfter, da der paa nærmere fastsatte Betingelser kunde leveres Far
tøjerne et lille Kvantum Solarolie af amerikansk Oprindelse. Det blev be
sluttet at lade Fartøjer, der enten havde Lager i Land eller over 5 Td. Pe
troleum ombord i Tankene, ude af Betragtning, og i Oktober Maaned 1917
ankom der til Esbjerg 6200 Mærker til Indkøb af Brændselsolie til Forde
ling i Forhold til Fartøjsmotorernes Hestekræfter.
Af den Restbeholdning, der herefter fremkom, skulde Jollerne og de
smaa »Hajer« forsynes, men Forsyningerne var alligevel saa ubetydelige, at
Fiskeriet blev nødt til at ligge stille i 1917—18 paa Grund af, at der kun
tilførtes Landet saa smaa Beholdninger af Brændselsolie.

65

Først i 1919 lykkedes det efter endeløse Forhandlinger om Flaadens
Forsyning med Brændselsolie at faa tilvejebragt en nogenlunde fast Ord
ning, idet der da blev givet Tilsagn om en Tilførsel paa 200 Tons Brændsels
olie fra Tyskland, og det blev stillet i Udsigt, at en lignende Tilførsel kunde
forventes vestfra.
Da der samtidig opstod Mangel paa Raavarer til Fremstilling af Fiske
redskaber, blev det nødvendigt at gennemføre en Rationering for hver en
kelt Fiskerihavn og Fiskerleje for sig.
I Esbjerg ordnede man disse Forhold under et og antog en fastlønnet
Mand, nuværende Beddingsmester P. Thuesen Petersen til at forestaa Ud
delingen af saavel Petroleum som de rationerede Fiskeredskaber, for en
Betaling af 300 Kr, pr. Maaned. Ved sin Side havde P. Thuesen Petersen
et Udvalg paa 3 Medlemmer, nemlig Jens Chr. Nielsen, Jens Søgaard og
Øhlenschlæger.
Foreningen havde en Fortjeneste paa det med Rationeringen af Brænd
selsolie og Fiskeredskaber forbundne Arbejde, og Lederen af de daglige
Forretninger fik sit eget Kontor i Nærheden af Carl Lassens Filial paa den
gamle Havn, hvorfra Brændselsolien fordeltes.
Anderledes forholdt det sig med Fiskeredskaberne, der kunde udleveres
fra de Handlende mod Aflevering af Rekvisition fra P. Thuesen Petersen,
der selv havde Bødetwist at kunne udlevere i de smaa Kvanta, det kunde
dreje sig om.
Rationeringen af Fiskeredskaber foregik paa Grundlag af en foretagen
Optælling ombord i de enkelte Fartøjer, der var opført i en Fortegnelse.
Dersom et Fartøj blev udsat for Tab af Redskaber eller delvis Ødelæggelse
af dem, skulde P. Thuesen Petersen og Udvalget træffe Afgørelse af, om
der kunde leveres de skadelidte nye Redskaber, saa man forstaar, at det var
en baade ansvarsfuld og betroet Stilling, som den brave P. Thuesen Petersen
havde at bestride.
En Gang maatte han foretage en Rejse til Hovedstaden, fordi Behold
ningerne var sluppet op her i Esbjerg, men han opnaaede kke alene at faa
sikret det nødvendige Parti Garn til Fremstilling af Fiskeredskaber; han fik
ogsaa med sig et Tilsagn om Tilskud paa 12—13.000 Kr, til Indkøb af Tov
værk. Det skyldtes Fiskeriinspektørens særlige Velvilje, at P. Thuesen Pe
tersen fik sin Rejse til Hovedstaden saa godt betalt, og da hele Ratione66
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ringsperioden var overstaaet, havde han den Opmuntring, at Fiskeriinspek
tøren sagde til ham: »Den Ros skal De have, at skønt Esbjerg er Landets
største Fiskerihavn, er Rationeringsordningen ingen Steder ordnet saa
godt som derovre«.
Det skyldtes ikke alene Mangelen paa Brændselsolie, at Fiskeriet maatte
ligge stille i lange Perioder af 1917 og 1918, Krigsbegivenhederne havde
medført, at der blev udlagt omfattende Minebælter i Nordsøen, og alene i
Aaret 1918 forulykkede 7 Fiskere ved Minesprængninger under deres Ar
bejde paa Havet.
Intet Under, at Fiskerbefolkningen var opskræmt og paatænkte en For
lægning af Arbejdsomraadet til andre Fiskerihavne. Der blev i den Hen
sigt foretaget nogle Rejser til Thyborøn, Struer og andre Byer for at be
sigtige Besejlings- og Landingsforhold for et eventuelt Fiskeri med disse
Byers Havne som Basis, men den store Flytning fra Esbjerg By udeblev
heldigvis,
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Det blev nødvendigt at oprette et særligt Forsikringsinstitut — Krigsfor
sikringen for danske Skibe — under Verdenskrigen. Præmien for Nordsøen
blev fastsat til 4 % med Ristorno for Oplægning i dansk eller anden god
kendt Havn i et uafbrudt Tidsrum af mindst 10 Dage.
Fiskerne i Esbjerg var ikke tilfredse med den høje Præmie, der maatte
betales for Krigsforsikringen, og der afsendtes om en Nedsættelse adskillige
Andragender, ligesom der blev arbejdet for en Udvidelse af Krigsforsik
ringens Dækningsgrænser i Nordsøen.
Alle de her nævnte Krigsvanskeligheder gav Bestyrelsen et ganske over
vældende Arbejde, og der blev i de Aar foretaget et Utal af Rejser til Kø
benhavn for at søge opnaaet saa gode Arbejdskaar for Fiskeriet som muligt.
Som Følge af Fiskeriets Standsning i 1918 blev det nødvendigt for For
eningen at andrage om Arbejdsløshedsunderstøttelse til de mange ledige
Fiskere i Esbjerg, og man mødte saa megen Forstaaelse for dette Andragen
de, at der i Løbet af 1918 kunde udbetales 200.000 Kr. til de arbejdsløse
Fiskere.
Begyndelsen var svær nok, da der først skulde gennemføres en Lov for
saadanne Understøttelser, men det lykkedes ogsaa at faa denne vedtaget.
Nu vilde Almanaken, at Paasken i 1918 faldt nogle Dage før den 1.
April, da Finansaaret som bekendt begynder, men da der efter den lange
Vinter var mange Hjem i Esbjerg, der var i stor økonomisk Trang, blev det
besluttet at søge nogle af de bevilgede Midler udbetalt før Finansaarets
Begyndelse.
Den daværende Formand, Chr. Roust, og Sekretæren, A. C. Christensen,
blev udpeget til at rejse til Ministeriet for at søge Embedsmændene formaaet til at udbetale af Bevillingen, saa Fiskerne kunde faa en Understøt
telse til at holde Paaske for.
Landbrugsministeren viste ikke megen Imødekommenhed overfor Re
præsentanternes Ærinde, fordi Loven ikke traadte i Kraft før den 1. April,
og den første Dags Samtale endte saaledes resultatløst, men Udvalget var
ikke saadan at afvise. De to Herrer mødte igen den følgende Dag, da de
kom i Tale med en Departementschef, som de betroede, at de ikke turde
komme til Esbjerg uden at have Pengene med, saa en Udbetaling før Paaske
kunde finde Sted.
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Losningen er i tuld Gang ved Fiskerihavnens Lossekaj.

Det holdt haardt for de to Mænd at faa deres Vilje, men da man fæstede
Lid til deres Udsagn om, at de ikke turde komme hjem uden Penge, blev
der udstedt en Anvisning paa 90,000 Kr. paa Handelsbanken i Esbjerg. Be
tingelsen herfor var, at Fiskeriforeningen skulde forrente Beløbet i de faa
Dage, der var mellem Udvalgets Ophold i København og den 1. April, og
saaledes klaredes denne Besværlighed, »Det spillede ingen Rolle med Ren
terne dengang«, har Roust siden udtalt, »vi havde Penge nok i Kassen. Det
var ikke som i de Dage, da vi maatte skrabe Bunden for at kunne rejse til
København og snakke om smaa Rødspætter!«
Endnu skal af Krigens Vanskeligheder kun omtales de Opbringelser til
tysk Havn af danske Fiskefartøjer, som fandt Sted, fordi Fartøjerne vovede
sig for langt sydpaa under Fiskeriet. Adskillige Fartøjer maatte opholde
sig i det fremmede Land i mange Maaneder, Mandskaberne var internerede,
men ikke under særlig streng Bevogtning, og Foreningen udvirkede med
Bistand af daværende Folketingsmand Sundbo og Stationsofficeren, Kap
tajn Bidstrup, at der kunde sendes Fødevarer og Beklædningsgenstande
fra Familierne til de internerede danske Fiskere.
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25 AARS JUBILÆET.

Medens Verdenskrigen tilspidsedes, fejrede Esbjerg Fiskeriforening i
Marts Maaned 1917 sit 25 Aars Jubilæum ved en Festlighed paa Hotel
»Spangsberg«.
I Dagens Anledning var der udsendt Indbydelser til en Række Æres
gæster: Formanden for Dansk Fiskeriforening, Kutterfører M. C. Jensen,
Sekretær Videbæk, Fiskeriinspektør F. V. Mortensen, Havnemester Jensen,
Foreningens første Formand, C. C. Thomsen, samt følgende Medstiftere af
Foreningen eller dennes nære Medarbejdere: Lods J. S. Heide og Hustru,
Toldkontrollør Lorck-Madsen og Hustru, A. C. Jensen og Hustru, Enevold
Andersen og Hustru, Vilh. Petersen og M. Nielsen. Kun tre af de indbudte
Æresgæster kunde ikke deltage i Festligheden, der lededes af Formanden,
Ole J. Kristiansen. Ogsaa Formanden og hans Hustru var indbudt til Festen
som Æresgæster.
Jubilæet formede sig som en meget stor Festdag for Foreningen og dens
Bestyrelse, der modtog mange Opmærksomheder i Anledning af de fyldte
25 Aar, og Højtidsdagen kulminerede med Aftenfesten, hvori ca. 200 af
Foreningens Medlemmer deltog.
Formanden, Ole J. Kristiansen, bød velkommen og talte for FisKerifor
eningen, idet han nævnte den store Udvikling, som havde fundet Sted i de
forløbne 25 Aar, ligesom han omtalte de forskellige Foreninger, der var
udsprunget af Moderforeningen i dens forholdsvis korte Levetid. Han slut
tede med at udtale et hjerteligt Ønske om, at Esbjerg Fiskeriforening ved
blivende maatte vokse til Held og Gavn for vor By og til Lykke og Vel
signelse for dens Medlemmer.
Toldkontrollør Lorck-Madsen, der gennem alle Aarene havde fulgt
Foreningens Liv med levende Interesse, talte for Samfølelsen og sluttede
med at udbringe et Leve herfor.
Kutterfører M. C. Jensen bragte den jubilerende Forening en Hilsen og
takkede Esbjergfiskerne thi herfra var Initiativet kommet. Esbjerg Fiskeri70

forening har løst Opgaver, som er kommet alle Landets Fiskere til Gode.
Han sluttede med at udbringe et Leve for Bestyrelsen.
Sekretær Videbæk beskrev i en velformet Tale den store Udvikling, der
havde fundet Sted indenfor Fiskerierhvervet ved Motorernes Sejrsgang til
de mange større og mindre Fiskefartøjer og ved Jens Vævers glimrende
Opfindelse af Snurrevaadet. Han udbragte til Slut et Leve for Danmark.
Redaktør Sundbo bragte Foreningen en Hilsen fra Byen og paaviste at
Fiskeriet var Byens bedste Erhverv, hvorfor han ønskede det fortsat Frem
gang. Det er glædeligt, at Fiskerne nu styrer deres egne Sager uden at have
Brug for Formyndere. Han sluttede med at udbringe et Leve for Fiskernes
Hustruer.
Der blev afsendt Telegrammer til Fiskeriinspektør Mortensen og Direk
tør Bramsen, Forsikringen af danske Fiskefartøjer.
Ved et fælles Kaffebord ud paa Aftenen var der arrangeret forskellig
Underholdning, og Redaktør Sundbo talte paany, denne Gang til og for
Ungdommen, medens Toldkontrollør Lorck-Madsen talte for de gamle.
M. C. Jensen bragte en Tak for Festen og udtalte, at Esbjerg Fiskeri
forening var en Foregangsforening, hvad den sikkert vilde vedblive at være,
og til Slut betonede Ole J. Kristiansen, at Hensigten med Jubilæumsfesten
havde været at styrke Samfølelsen. Han erindrede om, at Esbjerg havde
Danmarks største Fiskerihavn, og dette maatte forpligte. Tak, allesammen,
for Festen i Aften.

71

DET MODERNE FISKERI —.

I de foregaaende Træk fra Esbjerg Fiskeriforenings Historie i Tiaaret
fra 1910 til 1920 har der ikke været fortalt om selve Fiskeriet og dets Ud
vikling til Trods for, at denne Periode i mange Henseender blev banebry
dende for det moderne Fiskeri, der nu foregaar fra Esbjerg Havn.
Takket være Motorindustrien blev de smaa Motorer, som man i Aarene
efter Aarhundredskiftet forsynede Fiskefartøjerne med, gennem den følgen
de Aarrække gjort større og kraftigere, hvorved Fartøjernes Manøvredyg
tighed forøgedes, og de smaa Motorjoller, der brugtes til Udsætning af
Snurrevaadet, blev efterhaanden unødvendige.
En ganske ny Type af Fartøjer blev bygget ud over Landet og naturlig
vis ogsaa her i Esbjerg. Det var den saakaldte »Haj«type, et Fartøj paa
15—20 Tons og med en Maskine paa ca. 35—40 HK. »Hapen havde den
Fordel fremfor de ældre og større, men mere langsomme Kuttere, at den
kunde præstere en Hastighed paa 6—8 Knob og kun var bemandet med en
Besætning paa 3 Mand i Stedet for 5—6 Mands Besætning paa Kutterne.
Selve Navnet »Haj« var en haanende Betegnelse, som Ejerne af de ældre
Kuttere opfandt, og det kan ikke nægtes, at den første »Haj«s Tilsynekomst
i Esbjerg blev mødt med megen Mistro blandt de ældre Fiskere.
Fiskeskipper Helmuth Kragh skal have Æren for at have ladet bygge
den første »Haj« i Esbjerg. Den blev kaldt »Goliath«, maaske for at be
tegne den Styrke, som Bygherren tillagde dens kraftige Maskine og stærkt
byggede, dybe og brede, rundgattede Skrog med Spanter og Bjælker af Eg.
Vel var »Goliath« ikke noget stort Fartøj, og vel gik Helmuth Kragh
selv og gjorde hele Arbejdet paa Fartøjet, der stod paa Stabelen i Vesterhavsgade for Enden af Vognmand Andersens Hus, men »Goliath«
var det første Fartøj af denne Type i Esbjerg, og i Løbet af meget faa Aar
blev Typen efterfulgt af mange andre og større »Haj«er, hvis Maskinkraft
ogsaa forøgedes noget.
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Fra den gamle Fiskerihavn. Her ses saavel de gamle Smakker som Hjeriingboernes Baade.

Da »Goliath« var færdigbygget og gik ud paa sin første Fisketur, afven
tede Datidens Fiskere i Spænding det Resultat, den kom tilbage med fra
Jomfrurejsen. Det var imidlertid ikke gaaet saa straalende. Dels var der en
Del at lære ved den nye Manøvre med Udsætning af Vaad, der fra dette
Tidspunkt foregik paa den Maade, at Fartøjet forlod dets Ankergrejer og
for egen Maskinkraft sejlede Vaadliner og Snurrevaad ud, indtil Indhiv
ningen kunde begynde, naar »Haj«en var kommet tilbage til dens Anker
plads, og dels kunde »Goliath« jo ogsaa have været uheldig.
I hvert Fald fortælles det, at hverken denne »Haj« eller andre senere
byggede kunde klare sig i Fiskedygtighed overfor Kutterne, før den moder
ne Fiskemetode var blevet rigtig indøvet, og den ombordværende Besætning
havde indhøstet Erfaringer med Vaadsætning, Motorens Brug og Spillenes
Anvendelse.
Det kom altsammen hurtigt, og der blev i Aarene indtil Verdenskrigen
bygget overordentlig mange »Haj«er til herværende Fiskere, fordi Far
tøjernes Aktionsradius var meget større end Kutternes, og det saaledes var
muliggjort at afsøge og affiske et mere omfangsrigt Omraade af Nordsøen
end forhen.
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Fiskeriet foregik med den endnu noget blandede Fiskeflaade overvejen
de i Horns Rev-Omraadet og ud til »Kanten« paa ca. 65 Kvartmil, thi endnu
var Hovedparten af samtlige Fartøjer i Esbjerg bygget med Dam og saa
ledes indstillet paa Rødspættefiskeriet i forholdsvis ringe Afstand fra Es
bjerg. Som tidligere omtalt forekom der i 1916 en saa eventyrlig Mængde
af Kuller, at denne Fiskeart »tonsede« mest, men Kullermængden paa det
grundede Vand var ogsaa noget af et Fænomen, som ikke siden 1916 er
oplevet i Nordsøen.
Der indbragtes i de omhandlede Aar til Esbjerg Havn betydelig større
Kvanta Fisk end tidligere, og Fiskeeksportørernes Antal forøgedes i For
hold til de større Tilførseler af Fisk.
Samtidig maatte der drages Omsorg for at skaffe Markeder i Udlandet
for de store Fiskefangster fra Esbjerg, og det tjener den herværende Stand
af Fiskeeksportører til Ære, at de stedse har vist fremragende Evner til at
finde Aftagere for de hertil indbragte Fiskemængder.
Indtil 1910 foregik Forsendelsen af Fisk herfra i langt overvejende Grad
til Tyskland, hvor det lykkedes Eksportørerne at indarbejde et fast og godt
Marked for levende-pakkede Nordsørødspætter fra Esbjerg samt for Kuller
og Torsk, de tre Fiskearter, der fra 1910 til 1920 kom til at spille en domi
nerende Rolle for Fiskeriet og vor Fiskeafsætning.
Der havde ganske vist været gjort nogle Forsøg paa at afskibe Fisk med
Damper til det londonske Fiskemarked »Billingsgate«, men Forsendelsen
var langsom og de Fiskesorter, der dengang eksporteredes, ikke af Stan
dardklasse — undertiden rent ud sagt af daarlig Kvalitet.
I Aarene fra 1910 til 1920 ændrede dette Eksportbillede sig, saaledes at
ogsaa det engelske Marked kunde blive forsynet med danskfanget Kvali
tetsfisk fra Esbjerg. Afgørende herfor blev de bedre Forbindelser, der skab
tes med Det forenede Dampskibsselskabs Rutebaade, der 2—3 Gange om
Ugen besejlede de engelske Østkysthavne og medtog Fiskeforsendelserne
til »Billingsgate« Marked. Det viste sig, at Fiskeforsendelserne herfra kunde
konkurrere i Pris med de Fiskefangster, der blev indbragt til engelske
Havne af Trawlerflaaden i England, der anvendte et mere haardhændet
Redskab end det skaansomme og fint sorterende danske Snurrevaad.
Ruteforbindelserne paa England forbedredes, indtil Krigens Begiven
heder tvang D. F. D. S. til at flytte Skibene fra Esbjerg og Forbindelsen med
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Auktionskasserne spules og gøres klar til næste Morgens Auktion.

England maatte opretholdes med andre danske Byer som Aarhus og Fre
derikshavn, men allerede dengang var Esbjerg-Eksportørernes Fiskeforsen
delser saa ansete paa det engelske Marked, at der var Sikkerhed for at
kunne udnytte dette endnu mere effektivt efter Krigens Afslutning.
Paa det tyske Marked indførtes der Maksimalpriser under Krigen, og
der oprettedes Centralindkøbsforeninger for importerede Fiskeriprodukter,
saa det tegnede alt andet end lyst for Esbjergs Fiskere og Eksportører, da
Krigen endelig sluttede.
Hele Aaret 1919 blev der arbejdet energisk paa at faa Eksportforholdene
for vore Fiskeforsendelser bragt ind i et forsvarligt Leje, men det lykkedes
ikke at formaa Ledelsen for D. F. D. S. til at flytte Selskabets Rutebaade
tilbage til Esbjerg som Eksporthavn, og paa det tyske Marked herskede der
nogen Uro og Usikkerhed paa Grund af Maksimalpriserne, der langtfra til
fredsstillede Fiskerne i Esbjerg, og navnlig paa Grund af Centralindkøbs
foreningerne, der ønskedes afløst af fri Handel med tyske Fiskeimportører
jo før jo hellere; men 1919 gik til Ende, uden at Fiskerne havde opnaaet
nogen Ordning af Eksportforholdene.
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I Foraaret 1919 blev den tidligere omtalte Fiskeskipper S. P. Sørensen
opfordret til at indtage en Ladning Fisk i sit Fiskefartøj »Tove« og derefter
transportere Lasten til »Billingsgate« Marked.
Som den Foregangsmand S. P. Sørensen altid har været, nølede han
ikke med at give et imødekommende Svar, og han lastede »Tove« saa pak
fuld, som det overhovedet kunde lade sig gøre, og foretog Rejsen tværs over
Nordsøen til det engelske Marked med den kostbare Last.
Forsøget faldt ogsaa tilfredstillende ud for Eksportørerne, der vel egent
lig kunde have tænkt sig en fortsax Trampsejlads af Søren P. Sørensen og
hans Folk, men de havde andet at bestille, da de skulde til at tænke paa
Forberedelsen af Fiskeriet under Island.

Endelig skal der fra det begivenhedsrige Tiaar, der nu er blevet omtalt,
kun fortælles, at Chr. Roust i 1918 blev indvalgt i Repræsentantskabet for
»Danske Rederes Ulykkesforsikring«, og at Formanden for Esbjerg Fiskeri
forening indenfor dette Aaremaal for første Gang modtog et Vederlag for
sit Arbejde i Foreningens Interesse, men om nogen egentbg Løn for Ar
bejdet var der ikke Tale, idet Vederlaget blev udbetalt Formanden som en
Tak for det i Aarets Løb udførte Arbejde paa de ordinære Generalforsam
linger i Esbjerg Fiskeriforening.
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FRA DE BEVÆGEDE AAR —.

Efter Opfordring har pens. Havnebetjent Christian Roust, der var For
mand for Esbjerg Fiskeriforening i Aarene fra 1918 til 1923 nedskrevet føl
gende Erindringer om de Arbejder, der i dette Tidsrum optog Bestyrelsen:
Det blev forundt mig at afløse Ole Kristiansen som Formand i Esbjerg
Fiskeriforening i 1918, da Krigsvanskelighederne for Fiskeriet var i Til
tagende.
Det danske Petroleums Selskab havde i December 1916 standset al Salg
af Petroleum til Fiskeribrug efter Ordre fra England. Grunden dertil var,
at al den Fisk, som indbragtes, udelukkende blev solgt til Tyskland.
Senere gennemførtes en Ordning, hvorefter Danmark maatte udføre
50.000 Tons Fisk til Tyskland og det samme Kvantum til England, men da
den engelske Kvota ikke kunde udføres, maatte vi nøjes med de 50.000 Tons
Fisk, som kunde udføres til Tyskland.
Efter Forhandling med det tyske Gesandtskab i København angaaende
Petroleum til Fiskeribrug, tildeltes der Esbjerg Fiskeriforening et Kvan
tum Brændselsolie, som vi igen skulde fordele indenfor Foreningens Med
lemmer.
Det blev tilrettelagt paa den Maade, at Medlemmerne inddeltes i Grup
per, som hver Maaned til Foreningen skulde opgive, hvor mange H.K. deres
Motorer havde, og der blev derefter tildelt de enkelte Fartøjsejere et Kvan
tum Brændselsolie pr. H.K.
Denne Ordning skaffede Foreningen noget Arbejde, men tillige en god
Fortjeneste.
Af andre Vanskeligheder kan ogsaa fremhæves Minefaren, som kostede
ikke saa faa Esbjergfiskere Livet; ligeledes de tyske Marinefartøjers Opbringelse af danske Fiskekuttere, som blev slæbt til tyske Havne og tilbage
holdt i flere Maaneder.
Denne Opbringelse kunde vi ikke rigtig forstaa, da der jo blev leveret
os Brændselsolie fra Tyskland og al den indbragte Fisk blev eksporteret
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dertil, men trods mange Henvendelser i det danske Udenrigsministerium
lykkedes det ikke at faa nogen Ordning paa Sagen.
Endvidere maatte Foreningen ogsaa deltage i en Rationering af Fiske
redskaber og forhandle med Hovedudvalget i København angaaende Tilde
ling af Vaad. Vaadtov og Twist m. m. — en Rationering, der skaffede os
meget Arbejde.

Den ny Fiskerihavn var efter mange og trange Forhandlinger til Dels
færdig til at tages i Brug. Havnen blev efter Fiskernes Ønske anlagt mod
Vest, og at dette lykkedes, mener jeg, at Foreningen skylder afdøde Konsul
Lauriizen stor Tak for.
Allerede i Aarene 1904—05 var man indenfor Fiskerbefolkningen be
gyndt at arbejde for Bygningen af en virkelig rummelig Fiskerihavn. Det
daværende Byraad vilde have den anlagt mod Øst, og den første Lov
om Havnen blev vedtaget saaledes, at Bygningen skulde foregaa østpaa.
Naar Byraadet indtog den Stilling imod Fiskernes Ønsker, skyldes det et
Hensyn til Bebyggelsen.
Nu er der vel almindelig Enighed om, at det var godt for Esbjergs
Havneanlæg, at Projektet mod Vest sejrede.
Da vi begyndte at tage den ny Fiskerihavn i Besiddelse, viste det sig
desværre, at Havnen var noget urolig under Stormvejr, og de Forbedringer,
der fra Havneraadets Side blev bragt i Forslag, ansaa Fiskerne for at være
utilstrækkelige, hvorfor vi maatte søge Foretræde for daværende Trafik
minister Hassing Jørgensen, hvor vi havde en bevæget Forhandling, og paa
den samme Tur til Hovedstaden havde vi endvidere Foretræde for Finans
udvalget om Bevilling af Midler til Bygning af en Længdemole. Jeg husker,
at Trafikministeren udtalte til os: »Havnen ligger mod Vest, hvor De selv
har ønsket den!«
Nu vilde Tilfældet, at der forekom Ministerskifte, og da vi efter dette
paany var i København for at tale vor Sag om at opnaa mere Ro i Havnen,
vilde ingen kenaes ved noget af det forelagte Materiale, og Arbejdet paa
Havnen laa stille i mere end en Maanedstid.
Efter endnu en Del Forhandlinger lykkedes det endelig at faa bevilget
saa store Midler til Forbedringer i Havnen, at det nu kan siges at være en
af de bedste og roligste Fiskerihavne i Danmark.
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Et kendt og kært Sted, naar Kuttere »lander« ved Lossekajen. Havne- og Toldvagts
bygningen, hvor Tilmelding til Auktion finder Sted.

For denne Bevilling kan vi ikke mindst takke daværende Havneingeniør
Barner, som oftest stillede sig velvillig til de mange Krav fra Fiskerifor
eningens Side.
Meget Arbejde blev under Krigen lagt hen til Foreningen. Der forhand
ledes med de daværende Stationsofficerer om Tænding af Fyrene under
Stormvejr, om Afmærkning af Farvand og Sejlrender samt om Forsendelse
af Tøj og Fødemidler til de i Tyskland internerede Fiskere fra Esbjerg.
Ogsaa Udbetaling af Understøttelse til arbejdsløse Fiskere baade fra
Staten og til Dels fra Kommunen blev overladt til Fiskeriforeningen. Ud
betaling af Arbejdsløshedsunderstøttelsen gav Stødet til, at Esbjerg Fiskeri
forening gennem Dansk Fiskeriforening rejste Kravet om en Understøttel
seskasse for arbejdsløse Fiskere, og ikke mindst Esbjerg Fiskeriforening
har derfor Æren for, at denne Sag blev bragt til en god og betryggende
Løsning.
Selv om der var meget Arbejde for Bestyrelsen under den forrige Krig,
havde vi dog den Fordel, at vi var i et frit Land, og det var danske Autori
teter, vi skulde forhandle med om de forskellige Spørgsmaal.
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Personlig mindes jeg den Tid med Glæde, da jeg fik Lov til at arbejde
for Fiskeriets Interesser, og selv om Arbejdet ikke altid bragte de ønskede
Resultater, men til Tider kun medførte Skuffelser, var det ikke Interessen
og Lysten, der manglede.
Jeg vil gerne slutte med at sige de Mænd, jeg samarbejdede med i de
længst forsvundne Aar, en Tak for godt Samarbejde, idet jeg haaber, at
den Dag snart vil komme, hvor Fiskerne atter kan færdes frit paa Søen
uden andre Farer fra Luften og Havet end dem, Naturen frembyder, og at
der atter kan arbejdes under et frit og selvstændigt styret Danmark,
Esbjerg i Januar 1942-

__

Christian Roust.
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Forskellige Fartøjstyper fra Esbjergs Fiskeflaade gennem de sidste 30—40 Aar.

IND I DEN NY TID —.

Tiden efter Verdenskrigens Afslutning og indtil vore Dage betegner igen
en fuldkommen ny Epoke for Fiskerierhvervet fra Esbjerg og dermed i Fi
skeriforeningens Historie — en Tid rig paa store Omvæltninger og et Ar
bejdstempo af et enestaaende Omfang for saavel vore Fiskere paa Havet
som for den arbejdende Bestyrelse i Land.
Indtil Verdenskrigens Udbrud og i de skæbnesvangre Aar var det over
vejende Flertal af Fartøjerne i Esbjergs Fiskerflaade bygget med Dam og
saaledes nærmest indrettet til Fiskeri i Nærheden af Kysterne, men efter
Verdenskrigens Afslutning og i Særdeleshed i Aarene fra 1930 og op til
den nyeste Tid gik Fiskerne mere og mere over til at bygge stærke, søgaaen
de Fartøjer med store Lastrum til Nedisning af Fangsten.
Doggerbankfiskeren fra Esbjerg, der var rede til at gaa ind for et af de
haardeste Job i Verden, viste noget af det gamle Vikingemod ved fra 2 til
3 Uger at opholde sig i et paa Havet forsvindende lille Fartøj og udøve
Dagens Gerning 150 til 200 Sømil fra den hjemlige Havn, ja, mange Far
tøjsejere sejlede endog Fangsten direkte til England eller Skotland, hvortil
der var kortere Sejlads fra de vestlige Fangstpladser i DoggerbankOmraadet.
De driftigste af Fiskerne fra Esbjerg fulgte deres Kollegers Eksempel
fra Aarene omkring 1900 og tog paa Fiskeri i Farvandene omkring Færøerne
og Island, som f. Eks. Søren P. Sørensen ombord i Kutteren »Grønland«,
Ejner Thygesen ombord i »Island« og senere »Vestland«, Theodor Jensen
nu Fører af Kutter »Island«, for at nævne nogle af Foregangsmændene fra
Esbjerg og uden at glemme deres tapre og uforfærdede Besætninger.
Denne fuldstændige Omlægning af Fiskeriet, hvori mange af vore ældre
Fiskere tog aktivt Del, foraarsagede ogsaa en Ændring i Afsætningsforhol
dene paa Fiskemarkedet i Esbjerg, idet Fiskeriet efter levende ilandbragte
Rødspætter i den nyere Tid kun foregik i Foraars- og Efteraarstiden, me
dens Fartøjerne den øvrige Tid af Aaret indbragte slagtede og ispakkede

82

Indladning af Fiskekasser i
en af D. F. D. S.*s Rutebaade.

Fisk fra Doggerbank-Omraadet eller andre Fiskepladser i den aabne
Nordsø.
Dampskibsforbindelsen til det engelske Marked for danske Fiskeri
produkter blev i disse Aar forbedret, og selv med de store, moderne Diesel
motorskibe, der under Dannebrog og Malteserkorset trak deres lysende
Baand op mellem Esbjerg Havn og Harwich, blev der forsendt flere Tusinde
Kasser Fisk til det engelske Marked pr. Dag, naar Forholdene tillod Fi
skeriets Udøvelse.
Eksportørstanden i Esbjerg benyttede sig af de hurtigere Kommunika
tionsmidler og vandt paa flere Markeder i Udlandet en smuk Position for
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Fiskeriprodukter fra Esbjerg, men det blev det engelske og det tyske Mar
ked, der kom til at betyde mest for Esbjergs Fiskerbefolkning, og de to
Markeder aftog i de Åar, da der kunde tales om en normal Fiskeafsætning
og et normalt Fiskeri i det hele taget, omtrent lige store Kvanta af de Fiske
mængder, der blev indbragt til Esbjerg Fiskerihavn.
Med Lastbilernes rationelle Udnyttelse i den sidste halve Snes Aar blev
der ogsaa til de tyske Markeder skabt bedre Kommunikationsmidler, og
store Fiskebiler med Paahængsvogn rullede hver Dag ud fra Esbjerg Fi
skerihavn for at transportere den gavmilde Nordsøs rige Fiskemængder til
Hamborg, Berlin eller hollandske Byer, hvor Fiskene altid kunde leveres
i frisk og konkurrencedygtig Stand.
De sidste tyve Aar har været de driftigste i Esbjerg Fiskeriforenings Hi
storie, og vore Fiskere kom til at arbejde i et Tempo, som man ikke umid
delbart forbinder med deres ofte tungtludende Gang paa Lanalorden; men
se disse Havets Sønner ombord i deres Kuttere i deres rette Element, og vi
faar Billedet af en helt anden Type, en adræt Mand, hurtig i sine Bevægel
ser, som det kræves ved den daglige Gerning i det moderne Fiskeri.
Den enorme Udvikling af Fiskeriet havde naturligvis sin uforlignelige
Støtte i vor Tids fremragende Teknik, der gjorde sig gældende indenfor
saavel Skibsbygning som Motorindustrien, hvor der i de seneste Aar er
blevet præsteret imponerende teknisk Kunnen og Opfindsomhed.
Maskinkraften ombord i de moderne Kuttere blev vel forøget, saaledes at
de mest almindelige Motortyper ved Nutidens Fiskeri disponerer over
75—100 HK, og de store, søgaaende Kutteres Drægtighed blev i Alminde
lighed fra 35 til 40 Tons.
Travlhed herskede der paa Skibsbyggerierne gennem de sidste tyve Aar,
naar man betragter dem i Gennemsnit, og Motorindustriens Ingeniører og
Haandværkere fulgte med i den tekniske Udvikling saa Opholdet ombord
kunde gøres i den Grad behageligt for vore Fiskere, som det er muiigt, naar
der skal tages Hensyn til de begrænsede Pladsforhold.
Medens denne Udvikling stod paa, og Eksportmarkederne for de hertil
indførte Fiskefangster blev gjort til Genstand for en Omlægning maatte
man ogsaa indenfor Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeriforening med Opmærk
somhed følge de Fremskridt, der i andre store Fiskerihavne skete for at
forcere Fiskeafsætningen uden at lade dette gaa ud over den ansete Kvali84
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tet, og da Fiskerflaaden i 1922 kunde tage den ny Fiskerihavn med ca. 14 ha
Vandareal og omkring 1800 Meter løbende Kaj i Besiddelse, ventede nye
og strengt nødvendige Opgaver paa at blive løst af Bestyrelsen for Esbjerg
Fiskeriforening, der mere og mere kom til at øve sin Indflydelse paa de
Autoriteter, med hvilke der skulde optages Forhandlinger om Havne
udvidelser og Forbedringer, Bygning af Auktionshalle og Indretning af
Slæbesteder o. s. v.
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FISKEAUKTIONERNE BEGYNDER —.

Indtil 1920 havde al en gros Handel med Fisk fundet Sted efter de ned
arvede Retningslinier, d. v. s. at Fiskerne, naar de kom i Havn med deres
Fiskefangster, skulde til at opsøge en Fiskeeksportør, som vilde aftage de
res Fangst, og naar aer ikke var nogen videre Efterspørgsel efter Fisk fra
Markederne i Udlandet, er det vel ikke at undres over, at det kunde knibe
Fiskerne at formaa en Fiskeeksportør til blot at se paa hans Fisk for ikke
at tale om at give et Bud paa den større eller mindre Fangst,
Nogle Piskere havde ganske vist deres faste Aftagere blandt Ekspor
tørerne, men ogsaa de kunde blive »trætte«, naar Udsigterne for Fortjeneste
var smaa, og de seneste Forsendelser havde givet Tab, De fleste Far
tøjsejere var som nævnt i den Situation, at de ved hver Ankomst til Havn
maatte til at opsøge en Køber til Fangsten.
Denne trevne og besværlige Form for Fiskeafsætning lod sig ikke opret
holde paa samme Tid, som man var vidende om, at der paa Fiskemarkeder
ne i Udlandet var bygget Auktionshaller, hvor Fiskene let og hurtigt skiftede
Ejer fra Producent til Aftager, og i Begyndelsen af Tyverne begyndte de
første Fiskeauktioner at opstaa herhjemme i Danmark.
Her i Esbjerg blev det den i sin Tid saa ,oviale og driftige Fiskeeksportør
Laurits Rønn, der meldte sig som den første Ansøger til en Auktionsbevil
ling. Det skete paa et Bestyrelsesmøde den 26. Marts 1922: og den 16. Maj
samme Aar vedtog et Fiskerimøde at anbefale en Ansøgning fra Laurits
Rønn om Auktionsbevilling til Salg af fersk Fisk paa offenti.g Auktion i
Esbjerg.
Allerede den 10. Juni 1922 meddelte Landbrugsministeriet i en Skrivelse
til Esbjerg Fiskeriforening, at Laurits Rønn var blevet beskikket til Auk
tionsmester, og Foreningen blev henvist ti at træffe nærmere Aftaler med
Laurits Rønn i den Anledning.
Samme Aar begyndte Fiskeauktionerne paa Esbjerg Fiskerihavn, men
det var under meget mere primitive Forhold end i vore Dage. Laurits Rønn
maatte »svinge Hammeren« under aaben Himmel og i al Slags Vejr — ofte
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Kuttere langs Auktionshallen i Aftenbelysning.

udsat for spydige Bemærkninger fra baade Fiskere og Eksportører, men
han var i Besiddelse af et særegent, forsorent Gemyt, og han havde et godt
Tag paa de Mænd, han havde Forretningsforbindelse med paa Esbjerg
Fiskerihavn, hvorfor hans Popularitet ikke blev mindre, da han som stats
ansat, offentlig Auktionsmester udførte sin Dont paa Havnen.
I det følgende Aar meldte der sig endnu to Ansøgere til Auktionsbevil
lingerne paa Esbjerg Fiskerihavn, nemlig afdøde Fiskeeksportør Jørgen
Christiansen og daværende Fiskeskipper Chr. Boye, og selv om Bestyrelsen
for Esbjerg Fiskeriforening var yderst betænkelig ved at meddele Anbe
faling til hele tre Auktionsmestre, overvandt man dog Betænkeligheden,
saaledes at der ved Udgangen af Aaret 1923 var ansat tre konkurrerende
Auktionsmestre paa Havnen, og det er ikke for meget sagt, at Kollegialite
ten mellem de tre Auktionsmestre indbyrdes befandt sig paa et meget lavt
Niveau!
Hver især havde Auktionsmestrene antaget Formænd, der gik Vagt paa
Havnen, naar Fartøjer kunde ventes at vende tilbage med Fangst, og for
disse Formænd gjaldt det først og fremmest om at sikre sig Fartøjets Last
til Salg ved den Auktionsforretning, de repræsenterede. Der skulde af den
Grund et ikke ubetydeligt Fond af Menneskekundskab og Omgængelighed
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til for at overtale en Fartøjsejer til »endelig denne Gang at lade wos sæ'l
di Fisk«, og der blev brugt mere og mindre agtværdige Kneb for at faa en
Fiskeskipper til at sige Ja til en af de tre Formænd, fordi han vidste, at
de to, der var blevet skuffede i deres Forventninger, med nogen Føje kunde
vende »den laadne Side til« næste Gang, de mødtes.
Stort set forløb den første Tid med de tre Auktionsmestre trods alt ret
roligt, fordi Fiskerne snart lærte enten at levere deres Fiskefangster fast
til een af Auktionsmestrene eller at lade Forretningerne gaa paa Skift mel
lem dem alle tre.
I de første 11 Maaneder af 1923 blev der paa Fiskeauktionerne i Esbjerg
omsat 10.200.000 kg Fisk til en Værdi af 3lAt Miil. Kroner, og da Aukxionssalæret i Begyndelsen var ansat til 3 % for de Fangster, der blev indbragt
fra Søen, og 5 % for de Forsendelser, der blev tilført de herværende Auk
tioner pr. Bane, findes der en naturlig Forklaring paa, at der var Iver til
Stede for at overtale Kunderne. I 1924 blev Salæret nedsat til henholdsvis
2 % og 3^2 %, men med lige stor Ihærdighed vedblev Auktionsmestrene og
deres Personale at vifte sig med de Fordele, der var en Følge af, at netop
deres Forretning kom til at sælge Fiskerens Last. Hver Auktionsmester lod
fremstille Serier af smaa, trekantede Vimpler, som blev udleveret til Fiske
fartøjerne, for at de kunde sætte Vimpelen, naar Kutteren var under Ind
sejling til Esbjerg Havn, og man var vidende om, at Auktionernes Formænd,
naar Fartøjet var godt og vel indenfor Skallingen, havde fulgt Sejladsen
paa det sidste Stvkke Vej til Havn i Kikkert!
Auktionerne under aaben Himmel blev ikke af lang \arighed, da Fi
skeriforeningen paa et Møde den 11. Juni 1923 kunde forelægge Tegning
til Auktionshallen, uden at opnaa Forsamlingens Enighed om en bestemt
P’an som den bedste Løsning. Der blev derfor nedsat et Udvalg paa 5 Mand,
nemlig Jens S. Christensen, Kr. Koile, Martin Skelmose, N. A. Thygesen
og Hans Tvilling, til at optage Forhandlinger med Eksportørerne og Havne
ingeniøren som Formand for Havneraadet, for at man kunde naa til det
bedste Resultat.
Auktionshallen, der fik en Længde af 150 Meter, blev opført oaa den
sydlige Kaj ved Fiskerihavnens 1. Bassin og var færdig til at tages i Brug
i April Maaned 1924, men hermed var dog kun Begyndelsen gjort til Auk
tionernes Forretningsgang, som den kendes i Dag. Iøvrigt kan det noteres,
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at Auktionshallen i 1931 blev forlænget med 50 Meter, og at Esbjerg
Fiskeriforening i Jubilæumsaaret arbejder for at faa opført en ny Halle
langs med hele den østlige Kaj af 1, Bassin.
Det næste Spørgsmaal, der meldte sig i Forbindelse med Auktionerne
paa Esbjerg Fiskerihavn, var Anskaffelsen af særlige Auktionskasser, hvori
Fisken kunde fremstilles til Salg. Det første Aarstid foregik Salget i almin
delige Fiskekasser beregnet til Eksport, men hermed vilde Fiskeekspor
tørerne ikke lade sig nøje, og der blev fra deres Side krævet, at der indførtes
Auktionskasser af noget sværere Dimensioner, samt at Kasserne var ordent
lig rengjorte, forinden der blev styrtet Fisk i dem.
De tre Auktionsmestre anskaffede som Følge af Kravet fra deres Købere
nogle Tusinde Auktionskasser, som blev mærket henholdsvis med et »L R«
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(Laurits Rønn), en Bøje (Chr. Boye) og en Stjerne (Jørgen Christiansen).
Mærkerne var brændt ind i Kasserne, og der kan muligvis endnu i Dag
findes ganske enkelte af Auktionskasserne fra hin Tid i Hallen.
Fremdeles blev der anskaffet Spulegrejer til Rengøring af Auktions
kasserne. Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeriforening havde dengang ikke noget
forretningsmæssigt med Kasserne at gøre, men det varede ikke længe, før
ogsaa dette Spørgsmaal krævede sin Løsning.
Foreningens Mænd havde nemlig fundet ud af, at der i andre Fiskeri
havne blev betalt mere for Benyttelsen af Auktionskasser af fremmede
Fiskere end af de hjemmehørende, og det blev derfor besluttet ved en saa
dan Fremgangsmaade at skabe Mulighed for med Tiden selv at kunne over
tage Auktionskasserne, der i Begyndelsen holdtes vedlige, reng,ordes og
repareredes i Entreprise for en fast Betaling pr. udlejet Kasse.
Denne Afgift blev forhøjet med 3 Øre for hver udlejet Kasse fra 1. Ja
nuar 1933, og i Løbet af kun 2 Aar var der herved indvundet et Beløb paa
8.000 Kr. — Det beregnedes, at Auktionernes 6000 Kasser repræsenterede
en Kapital paa omved dette Beløb, og da det var tilvejebragt, kunde Esbjerg
Fiskeriforening, dersom en Generalforsamling vilde forlange det, overtage
Auktionskasserne for egen Regning og selv engagere en Entreprenør til at
udføre Arbejdet med at reparere og rengøre Kasserne.
De første Kasse-Entreprenører paa Esbjerg Fiskerihavn maatte — som
det vil forstaas — for egen Regning overtage de Værdier, der var bundet i
Auktionskasserne. De blev antaget af Esbjerg Fiskeriforening ifl. Tilbud
først for et Aar ad Gangen, men senere for 3 Aar ad Gangen, og de oppebar
det Gebyr, hvorom man var blevet enige med dem, for deres Arbejde.
Den første Entreprenør var nuværende Olierepræsentant Dahl Sørensen,
der afløstes af Redningsbaadsfører Frederik Lambertsen og Søn, hvilke sid
ste fik overdraget Auktionskasserne efter afholdt Licitation og i Henhold
til Kontrakt.
Fra 1. Januar 1941 har Esbjerg Fiskeriforening imidlertid selv overtaget
A.uktionskasserne, og den mangeaarige Næstformand i Foreningens Be
styrelse, Laur. Thygesen, fik overdraget Rengøringen og Vedligeholdelsen
af Kasserne, medens Administrationen af disse i enhver Henseende forestaas af Esbjerg Fiskeriforening ved Bestvrelsen.
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Forskellige Køretøjer, der først ruller gennem Hallen for at indsamle Fisken og køre
den til Eksportørernes Pakhuse for derefter at transportere Fangsterne til Udlandets
Markeder. Saa langt naar Hestekøretøjet dog ikke!

Denne Forandring medførte, at Foreningen for første Gang i dens Hi
storie maatte bygge eget, grundmuret Hus paa Esbjerg Fiskerihavn, for at
Laur, Thygesen og hans Medhjælpere kunde have et Sted til Opbevaring af
Reparationstræ, Søm og andre Artikler, ligesom den omhyggelige Vedlige
holdelse ogsaa viste sig at kræve et passende Værkstedslokale,
Opførelsen af Auktionshallen havde ogsaa mindre behagelige Sider,
Blandt andet blev der paalignet Fiskerne en saakaldt Halleafgift paa V2 %
af den leverede Fiskemængdes Værdi, og det maa erkendes, at denne Afgift
aldrig har været velset blandt Fiskerbefolkningen, Da Afgiften blev indført,
kort efter at Hallen var taget i Brug, rejste der sig en Storm af Protester
paa Møderne i Esbjerg Fiskeriforening, men det var ikke muligt at formaa
Ministeriet til at give Afkald paa Indtægten, selv om der blev gjort ihærdige
Forsøg paa at overbevise Ministeriets Embedsmænd om, at Fiskerne i For
vejen betalte saavel Havnepenge som Bropenge for at komme 1 Havn og
oplosse deres Fisk.
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En kort Periode fra Aaret 1932 blev der ansat en særlig Hallemester
til at lede og forestaa Arbejdsfordelingen og træffe Afgørelse om Tids
punkterne for Afholdelse af Auktion. Der sammenkaldtes til Auktioner paa
en stor Malmklokke, som blev ophængt indenfor Auktionshallens østre
Gavl. Som Hallemester fungerede hele Fiskerbefolkningens Ven, Kaptajn
Poul Knopper, men senere overgik Hallemesterens Pligter til at paahvile
den til enhver Tid vagthavende Havnebetjent.
Endelig kan det fortælles, at der blev udarbejdet et omfattende Hallereglement og Salgsreglement for Auktionshallens Brug, og gennem alle de
svundne Aar har et Halleudvalg fungeret for at ordne de smaa Uoverens
stemmelser mellem Sælgere og Købere, der saa let kan forekomme, hvor
store Værdier hurtigt skifter Ejer. I Halleudvalget sidder i 1942: Forman
den for Esbjerg Fiskeriforening, Jens S. Christensen, Fiskeeksportør Alfred
Jørgensen fra Eksportørforeningens Bestyrelse og Havnebetjent Jens
Olesen.
Auktionernes Indførelse i Esbjerg var et meget stort Fremskridt for de
herværende Fiskere, og Forholdet til de to nu fungerende Auktionsmestre:
Chr. Boye og Chr. P. Christiansen, er godt og kammeratligt. Laur. Rønn
deponerede sin Auktionsbevilling i 1927 og virkede saaledes kun i 4 Aar
som Auktionsmester, men de øvrige to Auktionsmestre har mange Aars
Virke og Erfaring bag sig, og der har med dem været ført en Mængde For
handlinger om Auktionssalærets Stigen eUer Fald og om Fastsættelsen af
Arbejdspengenes Størrelse, idet selve Losningen og Sorteringen jo ogsaa
besørges af Auktionsmestrenes Personale.
Efter den ubetingede Sejr, som Auktionerne over slagtet og ispakket
Fisk maatte siges at være blevet, kunde det ikke undgaas, at ogsaa Ejerne
af Damfartøjerne begyndte at spekulere paa, om det ikke kunde lade sig
gøre at sælge levende Rødspætter paa Auktion.
Man gik noget forsigtigt frem og lod de enkelte Fartøjsejere tegne sig
paa Lister som interesserede i at faa saadanne Auktioner arrangeret, og den
8. Februar 1931 var Sagen saa vidt fremskreden, at Chr. Thimsen Hansen
paa Udvalgets Vegne kunde forelægge Spørgsmaalet paa et L iskerimøde.
Fiskeskipper Chr. Thimsen Hansen oplyste, at 150 Kuttere ialt havde
tegnet sig til Fordel for Planen, der saaledes kunde realiseres. Udvalget
havde haft et Møde med Havneingeniøren, og denne havde lovet at udarbej92

Kuttere gaar paa Fiskeri. I Forgrunden drøner Andreas Jensens »Ester«
for 105 HK mod Fiskepladsen.

de Planer for to store Flaader, dér skulde anbringes saaledes, at der kunde
blive en Kanal mellem dem, hvori Hyttefadene med de levende Rødspætter
kunde trækkes.
En halv Snes Dage senere blev der indkaldt til et nyt Møde med Be
styrelsen for Esbjerg Fiskeeksportørforening, hvor man diskuterede, hvor
mange Auktioner der skulde afholdes daglig, og hvor stort et Kvantum der
skulde aftages ved et Bud. Hertil blev der svaret, at man havde paatænkt
4 Auktioner daglig, hvoraf den første Kl. 5 om Morgenen og de to sidste om
Eftermiddagen. To Hyttefade skulde repræsentere Lastens Kvalitet, hvor
efter Køberne selv maatte afgøre, hvilket Parti Fisk han ønskede at aftage
af Lasten.
Forsaavidt gik alting godt; selv en saa vanskelig Sag som Reklamationer
over Undervægt lykkedes det at finde en fornuftig Løsning paa, saaledes
at Reklamationer skulde være anmeldt samme Dag, som Fisken var købt,
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men da man fra Eksportørernes Side forlangte, at der skulde udstedes Ad
gangskort til de Købere, der vilde købe Fisk paa Flaaden, og at Køberne
skulde have Hus og Grund samt Telefon paa Esbjerg Havn, blev der prote
steret højlydt og kraftigt herimod, da Fiskerne ikke fandt at kunne afskære
fremmede Købere fra at komme til Esbjerg og købe FiskVed endnu et afholdt Møde om Sagen fastholdt Eksportørerne en Gene
ralforsamlings-Beslutning om, at kun Medlemmer af Eksportørforeningen
maatte købe paa Auktionen, hvorfor Fiskerne syntes, at der ikke var ret
meget mere at forhandle om!
Der var ogsaa tænkt paa i Forbindelse med Auktionen over de levende
Rødspætter at oprette et fælles Salgskontor for Provinsen, og den 1. Juli
1931 begyndte Auktionerne, men de fik ikke nogen lang Levetid — til Trods
for, at det ydre Apparat altsaa tilsyneladende var i den skønneste Orden,
Det var vel nærmest Eksportørernes Uvilje mod Auktionen, der foraar
sagede, at Opkøberne netop i de Dage, da der kunde ventes at ankomme
Fartøjer med levende Rødspætter til Auktionen, var særlig ivrige efter at
foretage Opkøb i Havnen til bedre Bud, end Fiskerne sædvanlig var
udsat for.
Auktionen over levende Fisk blev i hvert Fald ikke nogen Sukces, og
de Fartøjsejere, der forblev deres Underskrift tro og trods de gode Bud
paa Rødspætterne leverede deres Fangster til Auktionen, har haft Tab deraf
i Sammenligning med de Kolleger, som svigtede.

I
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SORTERINGSBESTEMMELSER I AUKTIONSHALLEN —.

Mindre Skærmydsler har Fiskeriforeningen maattet bilægge mellem Fi
skere og Fiskeeksportørerne, siden Auktionshallen blev taget i Brug, og den
Slags smaa Episoder er blevet kaldt med et saa udfordrende Navn som
»Købestrejke«.
En af Skærmydslerne opstod ved Aarsskiftet i 1Q27, da Eksportørerne
havde fremsat Ønske om, at Opraabet paa Auktionerne skulde ske pr. kg
Fisk, og de fandt i nogen Maade Støtte hos Politimesteren, der som Em
bedsmand har Tilsynet med Auktionsforretningerne, idet Pund-Betegnelsen
ikke maatte anvendes i Danmark, efter at man var gaaet over til at anvende
Metersystemet.
Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeriforening vilde ikke godvilligt være med
til at gennemføre en saadan Ændring, og der blev talt med Politimesteren
om Sagen, indtil man fandt den salomoniske Afgørelse at lade Opraabet
ske i Halvkilo! Og da der ikke kunde rokkes ved den Indrømmelse, var
Episoden ogsaa snart overstaaet, saa den daglige Handel kunde foregaa i
god Forstaaelse.
Noget vanskeligere har det været at opnaa Enighed om Sorterings
bestemmelserne i Auktionshallen. I Begyndelsen skete Sortermgen af
Fisken udelukkende efter Vægt, men senere gik man over til at anvende
Sorteringsbestemmelser baseret paa de enkelte Fiskearters Størrelse, og der
var saaledes for en Fiskesort som Rødspætter ikke mindre end fire Sorterin
ger, for Kuller og Torsk ligeledes 4 Sorteringer, medens de øvrige Fiske
arter kunde nøjes med to Sorteringer, men det skulde være mere end almin
deligt rare Mennesker, der kunde enes om, at Sorteringerne altid blev over
holdt til Punkt og Prikke, naar det betænkes, at der til Tider har været
henimod 100 Fiskeeksportører paa Esbjerg Fiskerihavn.
Auktionsmestrene blev beskyldt for at »pynte Fisken", og det var i saa
danne Tilfælde heldigt, at et Halleudvalg kunde træde til. I Reglen blev der
saa indkaldt til et Møde mellem Bestyrelserne for Fiskeeksportørforeningen
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og Esbjerg Fiskeriforening, ved hvilket man talte sig til Rette om Sagerne
og fastsatte de Sorteringer, der skulde være gældende for et Aar ad Gangen.
Fiskerikontrollen fik ogsaa en Myndighed at udøve, idet det blev Kon
trollens Opgave at overvaage, at der ikke var noget at udsætte paa Kvali
teten af de Fisk, der var fremstillet til Salg i Auktionerne, og det var in
genlunde til Opmuntring for en Kutterbesætning, der vendte hjem efter en
Fisketur paa 14—16 Dage, naar Fiskerikontrollen karakteriserede enkelte
Partier af hans Fangst for at være »smasksur« og lagde smaa Sedler paa
de respektive Kasser af følgende Indhold: »Udelukket fra Salg i Auk
tionen«.
Saavel Kontrollen som Sorteringsbestemmelserne skulde helst overhol
des og blev det i de allerfleste Tilfælde, saa de her anførte Eksempler paa
Disharmonier maa kun betragtes som rene Undtagelser.
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REDNINGSDAMPER I ESBJERG —.

Saa langt tilbage som den 17. September 1910 stod der paa Dagsordenen
for et Møde i Esbjerg Fiskeriforening bl. a. følgende Punkt: »Skal vi ind
give Ansøgning til Ministeriet om en Dampers Hjælp under Istorhold ved
Vintertid?«
Og det blev vedtaget, at man skulde indgive en saadan Ansøgning. Pens.
Havnebetjent Chr. Roust har fortalt om, at han i den Anledning sammen
med andre Bestyrelsesmedlemmer har været med til at tale denne Sag over
for Landbrugsministeriets Embedsmænd, men, siger Roust, »der sendte de
os gerne til Marineministeriet med den Bemærkning, at de har Skibe nok«!
Fra Marineministeriet blev vi sendt tilbage til Landbrugsministeriet, hvor
man beklagede, at der ikke var Skibe til Raadighed for Esbiergs Fiskere til
saadant Brug. Vi vidste godt, at de havde to Redningsdampere i Thyborøn,
men da Kystfiskeriet foregik baade Nord og Syd for Kanalen, kunde der
ogsaa snart blive Brug for en Redningsdampers Assistance, og vi kunde ikke
lide at tage noget fra vore Kolleger. Vagerdamperen »Nordsøen« kunde
overlades os, saavidt som dens Tid tillod, men dette var langtfra tilfreds
stillende.
Tiden skulde saaledes forløbe helt til 1922, før Biologisk Stations Dam
per »Dana« for 5 Maaneder blev stationeret i Esbjerg Havn for at kunne
være Fiskerne til Assistance ikke alene i Tilfælde af Ishindringer, men og
saa til alment Redningsarbejde.
Der var blandt Fiskerbefolkningen udelt Glæde for Kaptajn Hansen og
hans Besætning, men Glæden varede kun saa kort, og det følgende Aar, da
man søgte om, at »Dana« maatte blive stationeret i Esbjerg i 6 Maaneder,
modtog Foreningen fra Landbrugsirmisteriet den nedslaaende Meddelelse,
at der overhovedet ikke vilde blive stationeret nogen Redningsdamper i Es
bjerg for Vinteren 1923—24.
Bestyrelsen for Esbjerg Fiskeriforening arbejdede ufortrødent videre
med den saare vigtige Sag, og i 1924 opnaaede man et Tilsagn om, at »Dana«
atter i Vinteren 1924—25 vilde blive stationeret i Esbjerg, men det skønne
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des nødvendigt foruden denne Betryggelse at have en Redningsdamper til
Raadighed ogsaa i Eftersommertiden fra omkring 15. Juli, indtil "Dana«
ankom hertil, og der blev i de Aar arbejdet stærkt for, at Redningsdampe
ren »Vesterhavet« maatte blive flyttet fra Thyborøn til Esbjerg for et Tids
rum af 3 Maaneder. Arbejdet blev udført i god Forstaaelse med Fiskerne i
Thyborøn, Lemvig og langs Kysten. Det kronedes ogsaa med Held, men Ti
den skulde forløbe indtil Aaret 1929, før Redningsdamperen »Vesterhavet«
endelig opnaaede at blive fast stationeret i Esbjerg, hvor den virkede til
overordentlig stor Nytte og som en betryggende Foranstaltning for vore
Fiskere.
Dette Gode afstedkom imidlertid ligesom Bygningen af Auktionshallen
i sin Tid havde gjort, at det kunde komme til at koste Fiskerne noget at have
Redningsdamperen til at assistere et nødstedt Fartøj i Havn, fordi der
kunde blive Tale om Bugsertjeneste i Stedet for Redningsarbejde, og det
var ikke Ministeriets Hensigt med Stationeringen af et Fartøj til Redningsbrug her i Esbjerg.
I Sandhedens Interesse maa det oplyses, at der vel er udskrevet nogle
Regninger for saakaldt Bugsertjeneste, og de er ogsaa blevet afkrævet af
Ministeriet, men de er kun i de allerfærreste Tilfælde blevet betalt, fordi
det lod sig gøre for den paagældende Fartøjsejer at overbevise Fiskeridi
rektøren, under hvem Redningsdamperne sorterer, om, at der havde været
Fare forbundet med at lade den nødstedte Kutter blive liggende hjælpeløs
paa den aabne Nordsø.
Redningsdamperen »Vesterhavet«s første Fører i Esbjerg var Kaptajn
Svarrer, der kort efter sin Ankomst hertil blev udsat for et ganske uberetti
get, anonymt Angreb i Dagspressen, men det resulterede kun i, at der paa et
Møde i Esbjerg Fiskeriforening blev vedtaget en hjertevarm Sympatierklæ
ring, der samtidig protesterede paa det kraftigste mod det uberettigede An
greb, og Protesten blev af Foreningen indsendt til Landbrugsministeren for
at man kunde være sikker paa, at Kaptajn Svarrer og hans Besætning var
blevet rehabiliteret.
Kaptajn Svarrer blev afløst af Kaptajn Jens Jensen, der kom hertil fra
Limfjorden, og meget hurtigt vandt sig en Plads i Fiskerbefolkningens Hjer
ter. Kaptajn Jensen var nemlig en djærv Sømand og en særdeles afholdt
Chef ombord i Redningsdamperen, altid klar til at gaa ud, naar Fiskeri
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foreningens særlige Redningsudvalg
ansaa det for fornødent, og i de Aar,
han gjorde Tjeneste i Esbjerg, havde
han Held og Lykke til at bjerge et
stort Antal nødstedte Kuttere i Havn,
idet han havde »Næse« for at finde
den angivne Position.
Efter Stormvejr var Kaptajn Jen
sen klar, naar Redningsudvalget kom
for at raadføre sig med ham, og hyp
pigt bad han Fiskere tage med paa
Eftersøgningstogter, naar savnede
Kuttere udeblev efter de haarde Stor
me.
Samme Nat som RedningsbaadsKaptajn Jens Jensen, en djærv Sømand,
fører Frederik Lambertsen skulde der hyppigt er gaaet ud ha Esbjerg Havn
miste Livet ved at blive slaaet over og vendt tilbage med en Kutter paa Slæb.
bord af en Braadsø, var Kaptajn Jen
sen ogsaa ude med »Vesterhavet«, og det truede med at være blevet en
dramatisk Nat, da baade Sø og Storm var saa haard, at Redningsdamperen
mistede sin Manøvreringskraft paa det grundede Vand, hvor den blev ka
stet helt over paa Siden. Kaptajn Jensen forslog ved den Lejlighed sin
Skulder, men det var ikke »noget at tale om, det var værre med Lambert
sen, der maatte væk«, sagde han.
Kaptajn Jensen trak sig tilbage fra Tjenesten i 1937 og modtog for sine
Fortjenester udvist mod de herværende Fiskere en Erindringsgave fra Es
bjerg Fiskeriforening, og den glæder utvivlsomt Esbjergfiskernes Ven og
hans Hustru, der begge nyder et velfortjent Otium i Thorøhuse ved Assens.
Som Afløser for Kaptajn Jensen udnævnte Fiskeriadministrationen Kap
tajn Svend Klausen som Fører af Redningsdamperen »Vesterhavet«, og det
faldt i den unge Kaptajns Lod at overtage det smukke og nybyggede Red
ningsskib »F. V. Mortensen«, da dette Fartøj i 1938 blev fast stationeret i
Esbjerg. Ogsaa Kaptajn Klausen har gjort Fiskerne mange Tjenester, naar
det kneb med selv at naa Havn.
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Det skal forbigaaende nævnes, at Esbjerg Fiskeriforening ikke havde
udtrykt Ønske om, at »F, V. Mortensen« maatte blive stationeret her som
Redningsskib, da man var godt tilfreds med »Vesterhavet«s Tjeneste. Ho
vedsagen for Foreningen var kun den, at der hele Aaret rundt kunde være
et Redningsskib til Raadighed i paakommende Tilfælde; men Fiskerne i
Thyborøn, Lemvig og langs Thykysten har vel ikke heller for Alvor tiltænkt
deres Kolleger i Esbjerg en Hensigt som den antydede.
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RADIOEN I FISKERIETS TJENESTE. —.

Radioens storladne Betydning som Korrespondancemiddel erobrede
snart de mest forudseende af Fartøjsejerne i Esbjerg. Blandt de første Far
tøjer, der fik installeret Radio-Sendeanlæg, var Kutterne »Ella«, ført af Fi
skeskipper Hans Aa Sørensen,, Fiskeskipper S. P. Sørensen, »Chicago«, og
Fiskeskipper Laur. Thygesen, »Maagen.«
I 1928 blev det mere almindeligt med Radioanlæg, og da det blev kendt
mellem Fiskerne, at der skulde være Mulighed for Opførelse af en Afsen
derstation paa Esbjerg Fiskerihavn eller i dens nærmeste Omegn, tog In
stallationen af Sendeanlæg i Kutterne mere Fart.
Fiskerne slog sig sammen i »Radiosjak«, der traf Aftale om bestemte
Samtaletider og gav Oplysning i et Kodesprog bestaaende af Tal og Navne
Dm Beliggenhed, Fangst, og hvad an
dre Kuttere i »Sjakket« havde kunnet
fange.
* Indtil 1939, da den anden Ver
denskrig brød ud, og Sendeanlæg og
Pejleapparater ved en ministeriel Be
kendtgørelse i Foraaret 1940 beordre
des bragt i Land til Opmagasinering,
havde henved 200 herværende Far
tøjer faaet installeret Radiosende
anlæg, og der blev ført mangen en
gæv Samtale »ve æ Kass«, som Fi
skerne i Dagligsproget benævnede
deres Afsender.*
Det blev ikke til nogen Station ved
Esbjerg, men Blaavand Radio har Telegrafbestyrer V. Stuhr, Blaavand Ra
gennem mange Aar været Esbjergs dio. Altid interesseret og hjælpsom over
for Fiskerne, med hvem Telegrafbestyrer
Fiskere til Nytte og Opmuntring, og Stuhr gerne snart slaar en lille Sludder
de første Vejrmeldinger for Fiskeriet
af — i Radioen.
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En moderne Radiostation
med Pejleapparat.
Fiskeskipper Ejner Thygesen
fingererer ved Kassen.

blev telefonisk overleveret til Blaavand Radio, som derefter paa bestemte
Tider udsendte Vejrmeldingerne til de Fiskere, som arbejdede i Nordsøen,
og som alle havde et Modtageranlæg ombord i Kutteren.
Og Foreningens Arbejde for at opføre en lille Sender ved Havnevagten
paa Fiskerihavnen eller paa Redningsdamperen har maaske været medvir
kende til, at det gik noget lettere at gennemføre Udsendelsen af Fiske
priserne fra de forskellige Markedspladser til Fiskerne i Nordsøen.
Hele dette Arbejde for Senderstationen i Esbjerg samt Udsendelsen af
Fiskepriser og Tilførsler til Fiskemarkederne lod Esbjerg Fiskeriforening
foretage ved Dansk Fiskeriforenings Medvirken, men efter de voldsomme
Storme og Ødelæggelser, der hærgede Esbjergs Fiskerflaade i 1935 og 1936,
blev det besluttet at indgaa til Ministeriet for offentlige Arbejder med An-
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Blaavand Fyr, opført af
Tømrerm. Skaf te, Esbjerg.
Naar Fiskere søgte mod
Land, spejdede de om Nat
ten efter Blaavands lysende
Blink og om Dagen efter det
ranke, hvide Taarn. Saa var
de snart hjemme.

dragende om, at Blaavand Radio snarest muligt maatte blive moderniseret
og saaledes bemandet, at der kunde være Vagt ved Radiostationen hele
Døgnet rundt. Samtidig henvendte Esbjerg Fiskeriforening sig til Marine
ministeriet og anmodede om, at der ved Meteorologisk Institut maatte blive
udarbejdet en udvidet Vejrtjeneste for Fiskeriet, og begge disse Henven
delser fik en saa velvillig Modtagelse, at der allerede i Aaret 1937 kunde
lyttes til den kraftige og hypermoderne Blaavand Radio og til Kalundborg
Radio, naar den om Aftenen bragte den udvidede Vejrmelding for Fiskeriet.
Blaavand Radiostation har lært mangen en radiotalende Fisker, hvor
ledes han skal betjene sine Apparater ombord, og Telegrafisterne under
Ledelse af den nuværende Telegrafbestyrer Stuhr har altid været flinke
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og forekommende, naar der skulde etableres Forbindelse enten i Glæde
eller Bekymring.
Telegrafbestyrer Stuhr har dertil jævnlig besøgt Fiskeskippere, som han
har korresponderet med i Radioen, og i det gæstfrie Hjem i Blaavand var
den jævne Fisker fra Esbjerg altid en kærkommen Gæst. Der opstod herved
mere end et almindeligt tjenstligt Forhold mellem Blaavand Radio og vor
Fiskerbefolkning, og mange ser hen til den Dag, da de atter kan høre de
kendte Røster fra Blaavand kalde ud over Havet: »Blaavand Radio kalder,
Blaavand Radio kalder«.
I 1939 begyndte man Afholdelsen af særlige Radiofoniprøver i Esbjerg
for de Fiskere, som ønskede at opnaa Certifikat til Betjening af Kutternes
Radioapparat. Prøverne, der blev arrangeret ved Foranledning af General
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet, fandt en meget betydelig Til
slutning, ligesom det blev indført som et Bifag ved de afsluttende Eksaminer
paa Fiskeskipperskolen i Esbjerg, saaledes at de unge Fiskeskippere under
deres Skolekursus kan tage den særlige Radioprøve, som forlanges, for at
der fremtidig kan udstedes Certifikat til den enkelte Sendestation.
Ogsaa i Esbjerg Redningsbaad og i Redningsskibet blev der installeret
moderne Sendeanlæg, saaledes at Redningsfartøjerne kan korrespondere
med hinanden og med Blaavand Radio, naar de samtidig er ude for at efter
søge savnede Kuttere.
De helt moderne Sendeanlæg er udstyret med Modtale, saaledes at
Skipperen paa sit Fartøj i Ro og Mag kan sidde og føre en Telefonsamtale
med sin Kone derhjemme i Dagligstuen. Og som et naturligt Led knyttedes
der ogsaa til Sendeanlægene de fortrinlige Pé i leapparater, som nu findes
i mange Fiskefartøjer i Esbjerg.
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EN KRITISK PERIODE —.

Som Følge af Landenes Selvforsyningspolitik indledede Aaret 1933 en
kritisk Periode for det herværende Fiskeri. Danske Myndigheder maatte i
de følgende Aar til at arbejde med Udstedelse af Licenser til baade For
sendelse af Fisk og direkte Leverance af I isk de Lande, der grænser op
til Nordsøen, og til England sendte man i 1933 en talstærk Delegation af
dygtige Mænd for at optage Forhandlinger om vor Udførsel af forskellige
Varer til England.
Formanden for Esbjerg Fiskeriforening, Ole J. Kristiansen, blev trods
sin høje Alder opfordret til at gøre Rejsen med som sagkyndig Raadgiver
for Delegationen med Hensyn til vore Fiskeleverancer til England, og der
opstod som Følge af Delegationens Forhandlinger et af de alvorligste Pro
blemer for hele det danske Fiskerierhverv og i Særdeleshed det Fiskeri i
Doggerbank-Omraadet, som Esbjergs Fiskere med Forkærlighed udøvede
Man vilde fra den engelske Regerings Side begrænse Tilførselen af Fisk
fra de udenlandske Producenter, saaledes at der fra dansk Side alt i alt
kunde leveres et Kontingent paa knap 20.000 Tons Fisk om Aaret.
Dette Eksportkvantum blev indrømmet de danske Fiskere for en 3-aarig
Periode, og Kontingenteringen traadte i Virksomhed pr. 1. August 1933,
saaledes at der i Begyndelsen af December Maaned dette Aar ikke var mere
tilbage af Kontingentet, og Fiskeriet altsaa var henvist til at have maattet
ligge stille, dersom ikke der var blevet draget Omsorg for, at det tyske
Marked i den sidste Maaned af 1933 tillod et Overtræk paa de ogsaa for
dette Lands Vedkommende fastsatte Devisekontingenter •—• en Pengekvota
i Modsætning til det engelske Eksportkontingent, der var udregnet efter
Vægt.
De ekstraordinære Forhold medførte talrige Overvejelser ogsaa inden
for Esbjerg Fiskeriforening, hvor der blev afholdt en lang Række Møder
for at tage Stilling til de Foranstaltninger, der kunde komme i Betragtning
som imødegaaende Forholdsregler mod de mørke Udsigter for vor Fiske
afsætning.
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For det hollandske Marked, der ikke var særlig stort, blev der omtrent
samtidig gennemført Kontingentering efter Vægt for 2-Maaneders Perioder
ad Gangen, og som Følge af alle disse Restriktioner blev de herværende
Fiskere hurtigt overbevist om, at der vilde ske noget betydningsfuldt.
Fra Ministeriets Side tog man de Forholdsregler for at begrænse Eks
porten af danskfanget Fisk, at der blev udstedt en Række ministerielle Be
kendtgørelser, hvori der fastsattes høje Mindstemaal gældende ikke alene
for Ilandbringelse, men i Særdeleshed for Eksport af Fisk til de udenland
ske Markeder.
Dansk Fiskeriforening, der dengang var den eneste anerkendte Hoved
organisation for Fiskeriet herhjemme, arbejdede naturligvis med Iver for
at finde en forsvarlig og god Løsning paa de restringerende Foranstaltninger
for vor Fiskeudførsel, men det lykkedes ikke for Foreningen at tage det
berettigede Hensyn til Fiskeriet i Nordsøen, som dette havde Krav paa i
Kraft af den Indflydelse, det i de foregaaende Aar havde haft paa det
engelske Marked. Og for at kunne regulere Udførselen af Fisk i de Kvar
taler, der var forudsat som Terminer for en Opgørelse over Kontingentets
Forbrug fra engelsk Side, havde man kun et Forslag om at opspare en
10 Procents Pulje af hele Aarskvotaen til Fordeling til de Fiskepladser,
der ikke i Aarets Løb havde faaet Andel i det engelske Eksportkvantum.
Dette fik endda være; men da der netop i denne for Esbjerg By og hele
den jyske Vestkyst saa kritiske Tid skulde vælges Repræsentanter til et
Eksportudvalg, havde man ikke i dette Plads til den Repræsentation, som
Esbjerg og de vestjyske Fiskepladser havde Krav paa, naar der tages Hen
syn til, at henimod 85 % af Fiskeudførselen til England udgik fra Fiske
pladser, der laa ud til Nordsøen.
Hermed flød Bægeret over selv for de besindige Fiskere i Esbjerg, og
Dansk Fiskeriforening kom paa den ordinære Generalforsamling i Esbjerg
Fiskeriforening den 16. Januar 1934 ud for en saadan Modvind, at Forsam
lingen med 198 Stemmer for, 3 imod og 1 blank vedtog at udmelde sig af
den Hovedorganisation, hvori Foreningen havde haft hjemme i mere end
40 Aar.
Med Udmeldelsen af Dansk Fiskeriforening var Eksportproblemerne
imidlertid ikke løst, og der maatte i de kommende Aar vises en ubegrænset
Tillid og et enestaaende Sammenhold mellem Fiskerne paa den jyske Vest
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kyst, for at man kunde klare Eksporten med de høje Mindstemaal, der fra
Tid til anden forekom. Her skal kun som Eksempel nævnes, at Mindstemaalet for Eksport af slagtede Rødspætter til England en Tid var ansat
saa højt som til 310 mm — eller med andre Ord en Stigning i Kvalitets
kravet paa rundt regnet 20 %.
Trods alle Vanskeligheder mødte Esbjergs Fiskere i den overordentlig
pinlige Situation, hvori man var bragt, megen Forstaaelse og Sympati, og
taKKet være den aldrende, men endnu smidige og forudseende Førstemand,
der stod ved Roret for Esojerg Fiskeriforenings Baad i disse Aar, klaredes
Vanskelighederne efterhaanden, uden at der i mindste Maade blev lidt
noget Tab paa Esbjerg Fiskeriforenings Anseelse ud over Landet.
Derfor skylder Fiskerne i Esbjerg Ole J. Kristiansen varig Tak. Han
stod fast og vidste, hvad han vilde i en af de mest kritiske Situationer for
den Forening, han i saa mange Aar havde været Formand for.
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I EN NY HOVEDORGANISATION.

Allerede inden Esbjerg Fiskeriforening saaledes kom til at staa uden
Forbindelse med nogen Hovedorganisation, havde man plejet Samarbejde
med andre Fiskeriforeninger om forskellige Spørgsmaal.
Saaledes havde Esbjerg Fiskeriforening en Tid været Medlem af Cen
tralforeningen af vestjyske Fiskeriforeninger, i hvis Ledelse bl. a. Vaadfabrikant Jesper Peitersen, Lemvig, og Redaktør Lilholt, Lemvig, havde
Sæde, og den mangeaarige Sekretær for Esbjerg Fiskeriforening, Fisker
A. C. Christensen deltog nogle Gange i Møder indenfor denne Forening,
der i væsentlig Grad interesserede sig for Afsætningsspørgsmaalene.
Endvidere havde Esbjerg Fiskeriforening fra Tid til anden haft Forbin
delse med Hvide Sande Fiskeriforening og Hjerting Fiskeriforening, hvis
daglige Tarv og Interesser naturligt faldt sammen med Fiskeriforeningen i
Esbjerg, og man havde endelig jævnlig forhandlet med Thyborøn Fiskeri
forening.
Det blev derfor en naturlig Konsekvens af Standsningen af Fiskeekspor
ten til England i 1933, at de vestjyske Fiskeriforeninger fandt hverandre,
og i Begyndelsen af December Maaned 1933 blev der i Esbjerg afholdt flere
Møder med det Sigte at opnaa en fælles Optræden overfor Ministeriet i
Eksportspørgsmaal, og Samarbejdet manifesterede sig saa stærkt, at saa
godt som alle de lokale Fiskeriforeninger fra Esbjerg til Slettestrand ved
tog at følge Esbjergs Eksempel og udmelde sig af Dansk Fiskeriforening.
Et Udvalg for de udmeldte Foreninger traadte sammen med det Formaal
at stifte en ny Hovedorganisation for Fiskeri, og Forberedelserne stod ikke
paa i saa lang Tid, thi allerede den 24. Februar 1934 blev der i Lemvig
afholdt stiftende Generalforsamling i Vestjysk Fiskeriforening, som den
nystartede Hovedorganisation blev kaldt.
Denne Sammenslutning fik foruden Esbjerg Fiskeriforening Tilslutning
fra Fiskeriforeningerne i Hjerting, Hvide Sande, Thorsminde-Fjand, Fjal
tring, Lemvig, Thyborøn Havn, Agger, Lyngby, Stenbjerg, Vorupør,
Vangsaa, Klitmøller, Hanstholm, Baun og Lildstrand. Senere udmeldte og108

Luftfotografi af Esbjerg Fiskerihavns Bassiner og Terræn.

saa Hirtshals sig af den hidtidige Hovedorganisation og tilsluttede sig
Vestjysk Fiskeriforening, der herefter kom op paa et Medlemstal paa
ca. 2300 Medlemmer. I Dag tæller Hovedforeningen rundt regnet 3000
Medlemmer.
Paa Generalforsamlingen i Lemvig blev Ole J. Kristiansen enstemmig
valgt til Formand for den nystiftede Forening, og Bestyrelsen kom iøvrigt
til at bestaa af Fiskeskipperne Jens S. Christensen og Laur. Thygesen fra
Esbjerg, Auktionsmester Andreas Jensen, Hvide Sande, Fiskeeksportør
Laur. Espersen, Thyborøn Havn, Fiskeeksportør Jens Munk Jensen, Nørre
Vorupør, og Forretningsfører P. Munk-Madsen, Klitmøller, med Albert
Nielsen, Esbjerg, som Sekretær.
Den ny Forenings første Opgave blev at skaffe Foreningen anerkendt og
berettiget til at modtage Andel i Statens Tilskud til Fiskeriforeningernes
almindelige Formaal, men Ole Kristiansen var saa velkendt med saavel
Rigsdagsmænd som Embedsmændene i »den røde Bygning« i København,
at Vestjysk Fiskeriforening allerede samme Aar opnaaede Indstillingsret og
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Statstilskud, saaledes at den hermed var officielt anerkendt som Hoved
organisation for de vestjyske Fiskeriforeninger.
Ole Kristiansen ledede saaledes baade Esbjerg Fiskeriforening og dens
Hovedorganisation, og han indlagde sig ved dette Arbejde uvisnelig Hæder
og Fortjeneste, men det vil sikkert være paa sin Plads i denne Forbindelse
at lægge lidt Egeløv om fhv. Fiskeridirektør F. V. Mortensens Pande.
Denne for Fiskeriet saa højtstaaende Embedsmand havde fra sin Ung
dom en god Forstaaelse af de vestjyske Fiskeres Forhold og Arbejdsvilkaar, hvorfor der tilkommer daværende Fiskeridirektør Mortensen en ikke
ubetydelig Del af Æren for, at Vestjysk Fiskeriforening næsten fra sin Start
opnaaede officiel Anerkendelse. Fhv. Fiskeridirektør F. V. Mortensen og
Kaptajn Jens Jensen, der var Fører af Redningsdamperen »Vesterhavet«,
staar da ogsaa som Æresmedlemmer i Vestjysk Fiskeriforening.
Den 16. Februar 1936 ledede Ole J. Kristiansen for sidste Gang en Ge
neralforsamling i Vestjysk Fiskeriforening, og man kaarede Bjergnings
entreprenør Claus Sørensen, Esbjerg, til Formand for Hovedforeningen, i
hvis Ledelse der desuden siden Starten kun er sket den Ændring, at For
manden for Hvide Sande Fiskeriforening, Sognefoged Otto Heide Sørensen,
indtraadte i Stedet for Auktionsmester Andreas Jensen, Hvide Sande.
Af de mange store Opgaver, som Vestjysk Fiskeriforening har bidraget
til at løse, skal her kun nævnes de Opgaver, i hvis Løsning Esbjerg Fiskeri
forening havde særlig Interesse, f. Eks. Licensordningen for Landing af
Fisk direkte i England og Holland, Forsøg med Sildefiskeri i Nordsøen ud
ført med Støtte af Laurits Andersens Fond ved Fiskeskipperne Jens Helsin g
og Chr. Knopper, begge af Esbjerg, samt ikke mindst Fornyelsesplanen for
den ældre og uegnede Del af Fiskeflaaden og Loven om Støtte til Nybyg
ning af Fiskefartøjer m. v.
Ved Hjælp af Fornyelsesordningen, der meldte sig som et naturligt
Krav efter den store og sørgelige Katastrofe, som ramte Esbjergs Fisker
befolkning under de haarde Efteraarsstorme i 1936, blev ca. 30 Fartøjs
ejere i Esbjerg sat i Stand til at udskifte deres ældre og utidssvarende Far
tøjer med nye, stærktby ggede Kuttere, og ikke saa faa af de paagældende
Fartøjsejere fik herved et Redskab i Hænde, hvorved de med de gode
Aar, som fulgte, kunde arbejde sig op til solid Velstand.
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Fornyelsesordningen blev ved Lo
ven af 31. Marts 1941 om Støtte til
Nybygning af Fiskefartøjer m. v. ud
bygget til at omfatte Tilskud og Laan
til Nybygning af Fiskefartøjer, An
skaffelse af nye Maskinanlæg til Kut
terne og til Foretagelse af Repara
tioner eller Forbedringer af Fartøjer
ne. I Kraft af denne Lov er flere
Hundrede Tusinde Kroner tilgaaet
Esbjergs Fiskerbefolkning som Til
skud og Laan dels til Nybygning og
dels til Reparation af Fiskefartøjer
— store Goder ikke alene for vor Fi
skerbefolkning og hele det Nærings
Direktør Claus Sørensen, Esbjerg. For
liv, der har Tilknytning til Fiskeri mand tor Hovedorganisationen Vestjysk
Fiskeriforening siden 1936.
erhvervet, men ogsaa for Esbjerg By.
For at gennemføre de betydnings
fulde Opgaver, der her er omtalt, maatte Vestjysk Fiskeriforening have en
stærk og handlekraftig Mand til at gaa foran, og Bjergningsentreprenør
Claus Sørensen, der fra sin tidligste Ungdom havde samlevet sig med
Fiskerbefolkningens Tankegang, viste sig at svare til de Forventninger, der
knyttedes til hans Overtagelse af Formandsposten i Foreningen.
Claus Sørensen havde aktivt taget Del i Nordsøfiskeriet indtil Verdens
krigens onde Aar, og der findes sikkert ingen, der har større Kendskab til
de herværende Fartøjers Bygning og Kvalitet.
Tillige viste Claus Sørensen sig ret snart som en god Part for vore Fi
skere ved et Forhandlingsbord, og hans enestaaende Energi og Udholden
hed har i Forbindelse med Troskab mod sine tidligere Standsfæller skabt
ham en varig Plads i de vestjyske Fiskeres og dermed i Esbjerg Fiskeri
forenings Historie.
Det skal lige nævnes, at Claus Sørensen som Følge af sit indgaaende
Kendskab til Kystfiskernes Kaar gennem de Bjergningsarbejder, han gen
nem Aarene havde ledet, ogsaa fandt en forsvarlig Løsning paa et Anlæg
til Søsætning og Ophaling af Fiskefartøjer paa den aabne Kyst. Anlæget
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blev bygget i Vorupør og vil til sene Tider staa som Tegn paa, hvad en Ven
af Fiskerbefolkningen formaaede at skabe for de Fiskere, der — da de
hørte om Planen —■ rystede deres kloge Hoveder lidt, men ikke altfor stærkt
troede paa, at det virkelig kunde lade sig gøre saa let og bekvemt at sætte
Baadene paa Havet og trække dem paa Land igen.
Ved sit Valg som Formand for Vestjysk Fiskeriforening afløste Claus
Sørensen den tidligere Formand, Ole J. Kristiansen, som Medlem af Fiskeri
kommissionen af 1935 (nu ophævet), Medlem af Fiskeriraadet, der maa
betegnes som Fiskerierhvervets højeste Autoritet under Administrationen,
og det var naturligt, at han ligeledes indtraadte i Fiskerflaadens Fornyel
sesnævn, da dette ved Fornyelsesplanens Gennemførelse blev oprettet. Ved
Krigens Udbrud i 193Q blev Claus Sørensen desuden Medlem af Bestyrelsen
for Krigsforsikringen af danske Skibe, Fiskeriafdelingen.
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RESPEKTLØSE HOLLANDSKE TRAWLERE —.

Naar den nyere Tids Fiskerihistorie skal skrives for Esbjerg, kommer
man ikke udenom et Afsnit om de hollandske Trawlere og andre Nationers
Trawlere, der gennem Aarene hyppigt har tvunget vore Fiskere til at vende
det hvide ud af deres ellers saa foraarsglade Øjne, naar de fremmede Traw
lere paa deres Søgen efter de velsmagende og dyre Søtunger langs den
jyske Vestkyst øvede et hensynsløst Rovfiskeri netop i de Omraader, hvor
Rødspætterne havde deres bedste Vækstpladser.
Trawlerne ødelagde med deres tunge Redskaber Havbunden og ren
sede den bogstavelig for Fisk helt ned til en 5-Øres Størrelse, sagde de
mest ærgerlige af Fiskerne, og de tog meget mindre Hensyn til Snurrevaadsfiskerne fra Esbjerg, end disse kunde mene sig beføjet til. Særlig
respektløse var de hollandske Trawlere overfor Fiskernes Signalføring, og
det hændte ikke saa sjældent, at en Trawler løb langs med en arbejdende
Kutters Tovliner og Snurrevaad. saa der Gang paa Gang maatte optages
Rapport ombord i de Inspektionsskibe, der næsten hvert Foraar maatte
have Station i Esbjerg for at varetage vore Fiskeres Interesse og beskytte
dem mod alt for graverende Overfald til Søs.
Afdøde Toldkontrollør Lorck-Madsen, hvis Navn tidligere har været
nævnt i dette Jubilæumsskrift, var Fiskeriinspektionens Repræsentant her
i Byen, og i mangfoldige Tilfælde har han været Fiskerne behjælpelige med
at søge opnaaet deres Ret, naar en eller anden af de fremmede Trawlere,
som Fiskeren næppe nok havde naaet at faa taget Nummer og Navn paa,
var løbet med Kutterens Fiskeredskaber.
Der blev udarbejdet Klager og Rapporter, som gennem Fiskeriinspek
tion og Udenrigsministerium blev forebragt de formastelige Trawlerskip
pere, som imidlertid kun altfor sjældent vilde vide af, at de havde bedrevet
noget ondt.
I 1927 antog Trawlernes Overgreb et saadant Omfang, at man i hol
landske Regeringskredse ikke ansaa det for forsvarligt kun at lytte til de
stadige Klager fra Fiskere i Esbjerg, der blev gaaet for nær i deres lovlige
Erhverv.
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Toldkontrollør J. Lorck-Madsen, Forenin
gens Ven gennem utallige Aar.

Havnemester Anders P. Larsen — en nær
og trofast Ven af Esbjerg Bys Fisker
befolkning.

Man sendte derfor hen paa Efteraaret, endskønt det altid var om For
aaret, de hollandske Trawlere var mest nærgaaende, Fiskeriinspektions
skibet »Triton« til Esbjerg med den Opgave at undersøge Grunden til de
stadige Klager over Trawlernes Arbejde paa Fiskepladserne.
Inspektionsskibets Kaptajn ønskede at faa en Fisker fra Esbjerg med
ombord i et Par Dage, for at de kunde sejle til en Fiskeplads, helst hvor
baade Kuttere og Trawlere fiskede, for at Kaptajnen kunde sætte sig ind i
Forholdene, og Chr. Veje blev valgt til at tage med paa Turen, der gik til
Vestbanken. Her havde Kaptajnen og Chr. Veje været ombord paa en
Skagenskutter en Eftermiddag, medens Kutteren fiskede, og den hollandske
Kaptajn fik herved god Lejlighed til at se, hvorledes Snurrevaadsfiskeriet
foregik.
Paa et senere afholdt Bestyrelsesmøde var Chr. Veje tilkaldt for at af
lægge Rapport om sin Trawlerfærd, og Fiskeskipper Jens Frick havde til
den Lejlighed udarbejdet en Skitse, der angav en Kutters forskellige Stil
linger under Fiskeriet og de dertil hørende internationale Signaler. Et Ud
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valg blev nedsat for at gøre Skitsen saa forstaaelig som mulig og arbejde
videre med Tegningen, for at denne kunde overrækkes til Kaptajnen paa
Fiskeriinspektionsskibet »Triton«.
Samtidig havde Toldkontrollør Lorck-Madsen anmodet nuværende Kom
mandørkaptajn Kaj Hammerich, der da var beskæftiget i Fiskeriinspek
tionen herhjemme, om at komme til Esbjerg for at optage Forhandlinger
med den hollandske Iagttager, der tilsyneladende viste stor Interesse for
at faa Forholdene paa Fiskepladserne ordnet saa godt som muligt.
Under et af de mange Møder med Chefen for det hollandske Inspek
tionsskib fremsatte denne Ønsket om, at der blev udarbeidet en fuldstændig
Redegørelse om, hvorledes de danske Snurrevaadskuttere arbejdede, og
det blev overladt til et 5-Mands Udvalg bestaaende af Ole J. Kristiansen,
Laurids Thygesen, Jens Frick, Chr. Thimsen Hansen og A. Illeborg at ud
arbejde en udførlig Redegørelse herom.
Fiskeskipper Laur. Thygesen har siden fortalt, at han endnu opbevarer
en Genpart af den lille Pjece, han sammen med Udvalget udarbejdede og
tilsendte daværende Orlogskaptajn Kaj Hammerich, som besørgede Mang
foldiggørelsen og tilsendte Pjecen til Uddeling blandt de hollandske Traw
lerskippere.
Toldkontrollør Lorck-Madsen viste i denne Tid som ved saa mange tid
ligere Lejligheder, at han havde mere end almindelig Interesse for vore
Fiskeres Gerning paa Havet, og han deltog derfor sammen med Orlogs
kaptajn Hammerich i en animeret Afslutningssammenkomst, før de hol
landske Inspektionsfolk forlod Esbjerg Havn.
Desværre fordrer Sandhedsfølelsen, at der tilføjes en Oplysning om, at
de hollandske Trawlere lige saa vel som andre Nationers Trawlere har
været paa Tungefiskeri langs den jyske Vestkyst utallige Gange siden 1927,
og de var ikke blevet mere hensynsfulde med Aarene, men det kunde nu
hverken Toldkontrollør Lorck-Madsen, Kommandørkaptajn Hammerich el
ler det i sin Tid saa godt arbejdende Udvalg gøre for — og altsaa heller
ikke forhindre ved at tilsende de hollandske Trawlerskippere en Pjece!
Naar Fiskeristatistiken for Esbjerg foreligger for en saa lang ^.årrække,
som Tilfældet er, skyldes dette først og fremmest Toldkontrollør LorckMadsen, der med Omhu og Nøjagtighed førte denne Statistik. Toldkon
trollør Lorck-Madsen var en sand Fiskernes Ven, der til sin Død altid var
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lutter Øre, naar der blev talt om Fiskeriet fra Esbjerg, og han havde altid
selv en eller anden Erindring fra svundne Aar at Kunne fortælle.
Toldkontrollør Lorck-Madsen var Samler. Som Formand for Under
støttelsesforeningen for Enker og Børn efter forulykkede Fiskere indenfor
Ribe Amt nedskrev han de mindste Enkeltheder fra Foreningens første
Aar, og han laa derfor ved sin Død inde med en Bunke Papirer, som kan
give Efterslægten gode og paalidelige Oplysninger om mange Det ilspørgsmaal, som her maa udelukkes. Efter Toldkontrollør Lorck-Madsens
Død blev Samlingen registreret ved Bibliotekar Tang Christensen, og den
opbevares nu paa Centralbiblioteket, selv om det vel var r'meligst, at Op
tegnelserne vedrørende Fiskeriets Forhold i hvert Fald fandt Rum paa
Fiskerimusæet.
Ved Toldkontrollør Lorck-Madsens Død overtog daværende Havnefoged
Anders P. Larsen hans Post som Fiskeriinspektionens herværende Repræ
sentant.
Anders P. Larsen var selv uddannet ved Fiskeriet, og han havde derfor
en god Forstaaelse af Fiskerne, og han vandt ved sin fortrolige Færden
blandt Fiskerne deres ubetingede Hengivenhed. Han var en forekommende
og tjenstvillig Embedsmand, som blev vel anskrevet blandt Fiskerbefolknin
gen, og der var af den Grund almindelig Sorg over, at Havnefoged Anders
P. Larsen skulde afgaa ved Døden umiddelbart efter, at han havde mod
taget Udnævnelsen til Havnemester i Esbjerg.
Gennem mange Aar var Anders P. Larsen Opsynsmand ved Rednings
væsenet, i hvilken Stilling han afløstes af Opsynsmand G. Hallgreen, og
desuden havde Anders P. Larsen fungeret som Revisor for Esbjerg Fiskeri
forenings Hjælpefond.
Naar Ængstelse for udeblevne Kuttere greb Fiskerbefolkningen, havde
Anders P. Larsen altid en beroligende og støt Indflydelse paa den videre
Udvikling af Begivenhederne, og hans Navn vil derfor længe blive mindet
med Ære i Esbjergs Fiskerkredse.
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SPAREBESTRÆBELSER —.

Med Udviklingen af vor Tids Fiskeri fra Esbjerg Havn opstod der tid
ligt en Tendens blandt vore Fiskere til at søge Produktionsudgifterne nedsat
i rigtig Erkendelse af, at de Penge, der kunde tjenes paa Besparelser, in
den man forlod Havnen, var de lettest tjente! Naar Fiskeriet fra Esbjerg
gaar godt, vil det være fejlagtigt at rette den Beskyldning mod Fiskerne,
at de skulde være nøjeregnende, men naar det økonomiske Udbytte bliver
mindre, som f. Eks. i 1928, er der vel ikke noget a.t sige til, at Fiskerbefolk
ningen begynder at spørge om, hvorvidt der kan opnaas Besparelser her
eller der.
Tidligere er her berørt Fiskernes udtalte Aversion mod Afgifterne for
Vandforbrug og for Benyttelse af Hallen, ligesom Bropengene i økonomisk
vanskelige Tider har været Fiskerne en Kilde til megen fortrydelig Snak.
Men i 1928 blev Sparebestræbelserne et helt Kompleks af Forslag, som
blev forelagt den aarlige Generalforsamling ved følgende Punkt paa Dags
ordenen: Hvad kan der gøres for at nedbringe Udgifterne under de vanske
lige Forhold for Fiskeriet?
Herunder drøftedes Beddingsforholdene, og flere Udtalelser gik ud paa,
at Afgifterne var alt for høje, og der blev især udtalt Ønske om et særligt
Optræk til Statens Fartøjer, der i Kølhalingstiden lagde Beslag paa hele
den østre Side af Beddingen, saa Fiskefartøjerne maatte vente i flere Uger,
før de kunde komme paa Bedding. Det vedtoges at lade Bestyrelsen arbejde
for en Udvidelse af Beddingen og en Nedsættelse af Taksierne.
Statens Bedding paa Terrænet ved den gamle Fiskerihavn, der herefter
nærmest blev Beddingshavn for Fiskeflaaden, blev fuldført i 1932, og her
har nuværende Beddingsmester P. Thuesen Petersen gennem Aarene været
Fiskerne en god Hjælper og forstandig Leder af de daglige Forretninger.
Iøvrigt kan det noteres, at Esbjerg Fiskeriforening i Jubilæumsaaret arbej
der paa en ny Udvidelse af Sidetrækkene paa Statens Beddingsanlæg, der i
de seneste Aar i Sommertiden, naar Fartøjerne kølhales og underkastes det
aarlige Eftersyn, har vist sig ikke at være stor nok.
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Endvidere drøftede man en Nedsættelse ai Priserne paa Raais og Ind
førelse af Bonus for forbrugt Is, og der blev valgt et Udvalg til at tage sig
af denne Sag.
Ligeledes ønskedes Udgifterne i Hallen — ligesom mange Gange baade
før og efter 1928 — nedsat, og det blev besluttet at søge Auktionsmestrenes
Salær nedsat fra dengang 2 til U/2 %. Efter en Forhandling med Fiskeri
direktøren blev Salæret nedsat til 1,7 % for Fisk, der tilførtes AuKtionerne
fra Søen.
Endelig vedtoges det at retie Henvendelse til Haandværksmestrene, som
havde Forbindelse med Fiskeriet, om, at deres Mestersalær kom til at staa
i et rimeligt Forhold til Svendelønnen.
Kontrakterne vedrørende Forbruget af Raais var i den Tid aisiuttet for
en 5-aarig Periode, men hyppigt blev Ispriserne Kritiseret, og fra Tid til
anden talte Fiskerne paany om selv at bygge et Isværk. Først i 1935 blev
der afsluttet Kontrakter med Is værket paa et Aars Løbetid og til en fast
Pris for hver Tons Is, hvilket var efter Fiskernes Ønske, da Bonussystemet
ikke passede dem rigtigt, og saaledes fik Fiskerne da omsider noget ud af
deres Sparebestræbelser, der i 1929 sikkert var det nærmeste, det nogen
sinde har været, ved at føre til Bygningen af et Isværk. idet man da havde
Tilbud baade paa elektrisk drevet Isværk og Dieselværk, ligesom Prisen
paa Raais var udregnet til henholdsvis 13,85 Kr. pr. Ton og 12,35 Kr.
pr. Ton.
Om Priserne paa Petroleum til Fiskernes Motorer har der ogsaa stadig
været talt, og især har der været Misfornøjelse med, at de herværende Fi
skere maatte betale mere for Brændselsolie end deres Kolleger i det øvrige
Land — helt op til 6—7 Kr. pr. Tønde Petroleum.
I 1930 var mange Medlemmer stemt for at danne en Sammenslutning for
derigennem at udlicitere deres Forbrug af Brændselsolie, men Bestræbel
serne for paa dette Omraade at kunne opnaa Besparelser resulterede kun
i smaa Nedsættelser af Literprisen for Petroleum. Siden har der været talt
om, at Fiskerne selv skulde bygge et Tankanlæg og aerved selv overtage
Forhandlingen og Leveringen af Brændselsolie, men Hensynet til de uens
artede Formueforhold og den ikke bge gode Betalingsevne blandt alle
Fiskere gjorde, at Sagen maatte henlægges til andre Tider.
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Kutter i aaben Sø,

I 1931 var Fiskeriet ude i en Krise-Tilstand, og navnlig var Ejerne af
de mindre Fartøjer i Betalingsvanskeligheder, saaledes at Bestyrelsen for
Esbjerg Fiskeriforening ved et Udvalg maatte rette Henvendelse til Esbjerg
Byraads Magistrat om at indrømme de kriseramte Fiskere en rimelig Hen
stand med Betaling af Skatter og andre Ydelser, ligesom Udvalget skulde
gøre Magistraten opmærksom paa, at mange Fiskere i Efteraaret 1931 var
yderst daarligt økonomisk stillet,
Paa en Række Møder blev den alvorlige Situation drøftet, og der blev
vedtaget flere Resolutioner, hvori man gjorde Regering og Rigsdag op
mærksom paa, at Krisen var over den herværende Fiskerbefolkning, der
havde Brug for hurtig Hjælp, Et Andragende herom var forinden blevet
indsendt.
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Formanden for Dansk Fiskeriforening kom til Esbjerg for at tale om,
hvad der fra den daværende Hovedforenings Side var foretaget for at faa
Myndighederne til at forstaa, at Fiskerne var underkastet strenge økono
miske Kaar.
Resultatet af mange og lange Møder og Forhandlinger om Vanskelig
hederne resulterede i, at Ministeriet forelagde Rigsdagen Lovforslag, hvor
efter der kunde gives Fiskere Moratorium med Betaling af Renter og Afdrag
paa nærmere fastsatte Vilkaar, ligesom der blev vedtaget en Lov om Ud
betaling af rentefri Laan for Fiskere til Indkøb af Redskaber. En tilsvarende
Lov maatte atter gennemføres i 1936, og Fiskerne benyttede sig selvfølgelig
af den Hjælp til Selvhjælp, der laa i, at de i det mindste kunde anskaffe
sig Redskaber at arbejde med.
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FORENINGENS LIV OG TRIVSEL GENNEM
DE SENERE AAR —.

Det er tidligere fortalt, at Ole J. Kristiansen i 1912 blev indvalgt i Ho
vedbestyrelsen for Dansk Fiskeriforening. I Aarene fra 1918 til 1924, mens
daværende Fiskeskipper Roust var Formand for Esbjerg Fiskeriforening,
overtog han tillige Bestyrelsesmandatet i Dansk Fiskeriforening, men da
Ole Kristiansen atter blev Formand for Foreningen i 1924, traadte han
paany ind i Hovedbestyrelsen for Dansk Fiskeriforening, hvor han forblev
indtil Esbjerg Fiskeriforenings Udmeldelse i 1933. Ole Kristiansen har saa
ledes virket i 15 Aar som Medlem af Hovedbestyrelsen.
Esbjerg Fiskeriforening har ligeledes været repræsenteret i de forskel
lige Ulykkesforsikringsforbund for vore Fiskere. Indtil 1922 sad Chr. Roust
i Bestyrelsen for«^»Danske Rederes Ulykkesforsikring«. Han afløstes efter
eget Ønske af den nuværende Formand for Esbjerg Fiskeriforening paa
et Møde den 18. September 1*^22 som Medlem af Bestyrelsen for »Danske
Rederes Ulykkesforsikringsforbund«, hvor Fiskeriets Ulykkestorsikrings
sager behandledes i Fællesskab med Dampskibsredernes Repræsentanter,
der aldrig var smaalige overfor Erstatninger til Fiskere eller Enker og Børn
efter Fiskere.
I 1938 stifteaes »Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri«, der
altsaa blev en særlig Institution til Behandling af Erstatningssager ved
rørende Fiskernes Ulykkesforsikring, og Fiskeskipper Jens S. Christensen
havde gennem de Aar, han indtil da havde siddet i Ulykkesforsikringens
Bestyrelse, virket med en saadan Troskab, at han blev valgt til Næstfor
mand for den nyoprettede Institution, i hvilken Egenskab Jens S. Christen
sen endnu fungerer.
Paa en eKstraordinær Generalforsamling den 19. Februar 1924 blev det
vedtaget at udvide Antallet af Bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Fiskeri
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forening med 2 Mand ved en Ændring af Lovenes § 9, der fik følgende
Ordlyd:

»Bestyrelsen, der vælges af den aarlige Generalforsamling for
to Aar ad Gangen og afgaar skiftevis, bestaar af 9 Medlemmer,
hvoraf de 8 vælges blandt aktive Fiskere: 5 Fartøjsejere og 3 Parts
fiskere. Formanden, der vælges af Generalforsamlingen for to Aar
ad Gangen, kan eventuelt vælges blandt ikke aktive Fiskere. Næst
formand, Kasserer og Sekretær vælges af Bestyrelsen. Genvalg kan
finde Sted.«

Siden 1924 har Esbjerg Fiskeriforening saaledes været ledet af en Be
styrelse paa 9 Medlemmer, selv om Lovene ogsaa vedrørende Bestyrelsens
Valg er ændret fra den ovenfor citerede Form fra 1924. Foreningens nu
værende Love, der omfatter hele 20 Paragraffer, blev vedtaget paa en
Generalforsamling den 28. Januar 1935.

I 1928 begyndte daværende Journalist Albert Nielsen at arbejde med
Esbjerg Fiskeriforenings skriftlige Arbejdsstof, men i de første Aar ind
skrænkede dette Arbejde sig væsentlig til Bistand ved Udformning af An
dragender til Ministerierne, hvorfor der ikke var Tale om nogen fast Til
knytning til Foreningens Virksomhed.
Fra 1935 har Sekretær Albert Nielsen derimod til Stadighed fulgt Be
styrelsens og Foreningens Arbejde og deltaget i de forskellige Arrange
menter, der forekom. Albert Nielsen har saaledes gennem 14 Aar fungeret
i Esbjerg Fiskeriforenings Tjeneste.
Esbjerg Fiskeriforening har ligeledes gennem mangfoldige Aar haft
Brug for anden Bistand, idet der i Forbindelse med Fiskernes gensidige
Hjælpe- og Understøttelseskasse har været antaget et Bud til at besørge
Incasso af Kontingent hos Medlemmerne.
Siden den 17. Januar 1934 har tidligere Fisker Poul Bækby fungeret i
denne Tjeneste, og før Bækby var J. Kirk Pedersen gennem en særdeles
lang Aarrække Foreningens Bud Desuden har Niels Thygesen, Vesterhavsgade, og Martin Nielsen fungeret i denne Tjeneste for Foreningen.
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Esbjerg Fiskeriforenings Bestyrelse i Jubilæumsaaret. Siddende fra venstre: Jens Jensen,
Jacob Bredkjcer (Kasserer), Jens S. Christensen (Formand), Laur. Thygesen (Næstfor
mand), S. Andreas Jensen (Sekretær). Staaende fra venstre: Sekretær Albert Nielsen,
Johannes Nielsen, Søren P. Sørensen, Kr. Lauridsen Jensen og Peder Erhorn.

Esbjerg Fiskeriforening har siden Aaret 1937 været repræsenteret i Es
bjerg Erhvervsraad ved Foreningens Formand, Fiskeskipper Jens S. Chri
stensen.
Endvidere har Foreningen siden Aaret 1936 været repræsenteret i Be
styrelsen for Esbjerg Museumsforening ved Formanden for Vestjysk Fi
skeriforening, Bjergningsentreprenør Claus Sørensen, og Esbjerg Musæum,
der indeholder en særlig Fiskeriafdeling, aabnedes for Publikum i 1941.
Fiskeri-Af delingen har særlig Interesse for de Kredse, dette Jubilæums
skrift henvender sig til, og allerede ved Musæets Aabning i den Bygning i
Englandsgade, som man har sikret sig Forkøbsret til, viste det sig, at det
var en baade seværdig og betydelig Samling Redskaber, Fisk og Tavler
m. m., der i det korte Aaremaal er blevet samlet.
I Efteraaret 1937 indgik Foreningen til Ministeriet for offentlige Arbej
der med et Andragende om at blive repræsenteret i Esbjerg Havneraad,
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hvor i sin Tid Ole J. Kristiansen havde haft Sæde i sin Egenskab af Byraadsmedlem og Formand for Esbjerg Fiskeriforening.
Ministeriet imødekom Foreningens Andragende, og paa et Bestyrelses
møde den 18. April 1939 blev det besluttet, at Foreningens Repræsentant i
Havneraadet skal besættes af den til enhver Tid siddende Formand. Jens
S. Christensen har saaledes i knap 3 Aar været Medlem af Esbjerg Havneraad som Foreningens Repræsentant.

Foreningens Økonomi har gennem Aarene været noget svingende, men
der stilledes ikke før i den nyere Tid større Krav til Foreningens Kasse,
end det almindelige Kontingent var i Stand til at indbringe.
Det faste Kontingent for saavel aktive som passive Medlemmer har an
draget 2 Kr. pr. Halvaar, og Budgettet var i Foreningens første Aar af et
meget beskedent Omfang, medens det i Aarene 1917 og til omkring 1930
androg rundt regnet 3.000 Kr. pr. Aar; men Foreningens Formue led i disse
Aar stadig under, at Udgifterne var større end Indtægterne, og det blev
derfor paa den aarlige Generalforsamling i 1934 besluttet at opkræve
indirekte Kontingent, 1 Øre af hver til Medlemmerne udlejet Auktions
kasse og 5 Øre for hvert benyttet Hyttefad.
Dette indirekte Kontingent er senere forhøjet til henholdsvis 2 Øre for
hver benyttet Auktionskasse og 10 Øre for hvert benyttet Hyttefad, fordi
Foreningens Omkostninger viste stadig stigende Tendenser, og man arbejder
nu med et aarligt Budget paa 7—8.000 Kr., men i Kraft af det indirekte
Kontingent har Foreningens Kasse i Aarene siden 1934 vist jævn Fremgang.

Af og til har der været agiteret for Tilgang af nye Medlemmer til Esbjerg
Fiskeriforening paa Trods af, at der har været en jævn Stigning af Medlems
tallet gennem Aarene. Et Agitationsudvalg arbejdede saaledes i nogle Aar,
indtil en Generalforsamling krævede enten at se større Resultater eller og
saa Udvalgets Ophævelse. Resultatet blev det sidste, og Bestyrelsen tog
derefter selv denne Sag i sin Haand ved at paalægge alle Ikke-Medlemmer
af Esbjerg Fiskeriforening den samme Forhøjelse for Auktionskassernes
Benyttelse, som udenbys Fartøjsejere maatte betale, 3 Øre pr. benyttet
Kasse, og dette hjalp.
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Fra en Begyndelse paa kun 30 Medlemmer voksede Foreningen sig un
der skiftende Kaar stærk, saaledes at Medlemstallet i 1910 var 300, 1920
var der 500, 1930 talte det 700, og endelig var der i 1940 ca. 900 Medlem
mer i Esbjerg Fiskeriforening.

Sammenholdet indenfor Foreningen har vel ogsaa haft sine Brist og
Mangler, og ikke altid har der fra alle Sider i Foreningen været arbejdet
efter Ordsproget »Enighed gør stærk«, men ved en bestemt Lejlighed
manifesterede Enigheden sig med en saadan Styrke, at det ikke var til at
tage fejl af, hvor man havde Esbjergs Fiskerbefolkning.
Det var i Aaret 1938, da der var Tale om at flytte en Havnerestauration
fra den gamle Havns Terræn til en Plads i Nærheden af Statens Bedding
med Bibeholdelse af den Spiritusbevilling, som Indehaveren havde.
Den samlede Bestyrelse rejste sig til Protest herimod, da man fandt det
formaalsløst at anbringe en Restauration med Spiritusudskænkning i umid
delbar Nærhed af stærkt besøgte Arbejdspladser, og i Løbet af et Par Dage,
da Flaaden var i Havn, lykkedes det at samle 718 Underskrifter paa en
Protest til Bevillingsmyndighederne mod Havnerestaurationens Flytning.
Mere sammensat og forskellige af Opfattelse var Esbjerg Fiskerifor
enings Medlemmer altsaa ikke i denne Sag, og det giver gode Løfter for
Fremtiden.
Indenfor det seneste Tiaar har der for Foreningens Medlemmer været
arrangeret Kursus af forskellig Art.
I Vinteren 1935—36 var der saaledes Kursus for de unge Fiskere paa
Esbjerg Aftenskole, hvor der blev givet Undervisning i Bødning af revne
Vaad og Splejsning af Trosser og Wirer. Dette Kursus fandt god Tilslut
ning og blev ledet af Vaadbinder Carl Hansen, der iøvrigt er kendt som
Opfinderen af det særdeles fiskedygtige Patent Snurrevaad, der findes om
bord i de fleste herværende Fartøjer og forhandles af A/S Carl Hansens
Patentnet. Esbjerg.
Kursus blev i Vinteren 1934 og 1935 afholdt for Kokkedrenge eller vor
dende Kokkedrenée, og der var mange unge Elever, som ønskede at faa
lært Bagningens vanskelige Kunst eller Tilberedelsen af andre Rariteter,
inden de tog Hyre i den herværende Fiskeflaade. Disse Kursus blev arran
geret af Esbjerg Husmoderforening og Esbjerg Fiskeriforening i Fællesskab.
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Endelig kan det nævnes, at Falcks Redningskorps i Vinteren 1936 arran
gerede et Kursus i Anlægning af Nødforbindinger og Oplivningsforsøg ved
kunstigt Aandedræt, og dette Kursus besøgtes af mere end 100 Medlemmer.

Ligeledes har Esbjerg Fiskeriforening deltaget aktivt i forskelligt Propa
gandaarbejde, som maatte anses for at være af Interesse for Erhvervet.
Foreningen deltog saaledes i den store Fiskeri- og Erhvervsudstilling,
der blev afholdt i Esbjerg i Forbindelse med Foreningens 40 Aars Jubi
læum, i hvilken Anledning Dansk Fiskeriforenings Generalforsamling dette
Aar var henlagt til Esbjerg.
Paa Fiskeriudstillingen, der forløb saa godt, at Garanterne, og der
iblandt ogsaa Esbjerg Fiskeriforening, slap skadesløs fra deres Garanti,
vistes bl. a. en storslaaet Grønlandsudstilling. Der var endvidere Akvarieanlæg med saavel Saltvandsfisk som Ferskvandsfisk, Foredragssal til Af
holdelse af oplysende Foredrag og Forevisning af Films, og en meget stor
Fiskerestaurant med særligt Smagskøkken, som blev en Sukces, fordi der
ogsaa herfra udleveredes en speciel Fiskekogebog. Desuden var der paa
Udstillingen en populær-videnskabelig Afdeling, hvor biologisk Station ved
Tavler og grafiske Fremstillinger, bl. a. ogsaa fra »Dana«-Ekspeditionen,
viste den Støtte, som Biologerne har vdet vore Fiskere.
Endelig var der paa Fiskeriudstillingen en betydelig Afdeling repræsen
terende de Erhverv, der har Tilknytning til Fiskeriet, samt en ret stor Ud
stilling fra Fyr- og Vagervæsenet og en Udstilling fra Landets Havne, hvor
Udviklingen af Fiskeriet fra Esbjerg, Danmarks største Fiskeriby, blev
understreget.
Udstillingens Arkitekter var Thor Bøgelund, København, og J. Øhlen
schlæger, Esbjerg, og Udstillingskomitéen havde gjort et meget energisk
Arbejde til Sikring af den Sukces, som ikke udeblev. Som et Kuriosum kan
det nævnes, at Udstillingens Hovedhal den Dag i Dag kan ses som et —
Teglværk beliggende Nord for Skjern paa Vejen til Ringkøbing.
Af anden Propaganda kan vi nævne den herværende Fiskerbefolknings
Medvirkning ved Fremstillingen af en paa Foranledning af Fiskeridirek
toratets Propagandakontor optaget Film: »Havet omkring Danmark«, der
blev fremstillet i 1936 og stærkt benyttet som Propaganda for danskfanget
Fisk i mange af det sydlige Udlands større Byer.
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Der optages Hørespil. Ved Mikrofonen ses Redaktør Aksel Dahlerup og den skælmsk
smilende Fiskeskipper Christian Pedersen, Esbjerg.

Propagandakontorets Leder, nuværende Chefredaktør ved Pressens Ra
dioavis, Niels Grunnet, havde megen Ære af denne Film, og en særlig Smal
filmskopi med Optagelser af speciel Interesse for Esbjerg og dets Opland
blev overdraget Foreningen af Fiskeridirektoratet. Denne Smalfilm har
været forevist for Tusinder af Mennesker.
Et Par Gange har Fiskerbefolkningen og Fiskeriets kendte Mænd ogsaa
medvirket ved Udsendelse af Foredrag og Hørespil fra Esbjerg i Radioen.
Saaledes har baade Formanden for Esbjerg Fiskeriforening og Formanden
for Vestjysk Fiskeriforening flere Gange været ved Mikrofonen for at for
tælle hele Landet om Fiskeriets Forhold i Esbjerg.
I 1941 deltog Foreningen i et Vogntog i Forbindelse med det store
Amtsdyrskue i Esbjerg. Til Formaalet havde Skibsbygger N. P. Jensen
fremstillet en Baad, der læsset paa en Vogn blev bemandet med flere af
Bestyrelsens Medlemmer i Arbejdstøjet, og Omkostningerne herved blev
med sædvanlig Generøsitet udredet af Esbjerg Tovværksfabrik A/S ved
dets Direktør, Konsul M A. Broegaard.
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NUTIDENS KRIGVANSKELIGHEDER —.

Det overvejende Flertal af Fartøjstjere i Esbjerg oplevede Verdens
krigen, omend ikke alle som selvstændige Fiskeskippere, men de skulde
komme til at opleve endnu en brutal Krigstid med alle de Vanskeligheder,
der hermed følger.
Ved den endnu staaende Krigs Udbrud i September Maaned 1939 blev
der straks udlagt omfattende Minespærringer paa nogle af de allerbedste
Fiskeomraader i Nordsøen, og Krigens første Dage kom desværre ogsaa til
at koste en Skagenskutter og dens 4-Mands Besætning Livet som Følge af
en Minesprængning.
Den bratte Standsning af Fiskeriet, der hermed fulgte, satte Sindene i
voldsom Bevægelse, og man troede i December Maaned 1939 ikke paa, at
der vilde blive noget Fiskeri af Betydning fra Esbjerg, saa længe Krigen
varede. Der blev afholdt et stærkt besøgt Fiskerimøde, hvortil ogsaa Magi
stratens Medlemmer var indbudt, og der blev med Magistratens Medvirk
ning indsendt Andragende om Moratorielovgiv mg til Regering og Rigsdag.
Flere Møder blev afholdt, for at man kunde tale om de Foranstaltninger,
der burde træffes, og Regeringen imødekom ogsaa Fiskeriets Henvendelser
om Støtte bl. a. ved en Lov om Ydelsen af rentefri Laan af Statskassen til
Indkøb af Fiskeredskaber.
En Fiskeriafdeling under »Krigsforsikringen for danske Skibe« blev op
rettet med Fastsættelse af en Nordsøpræmie paa 4 % af Fartøjernes
Assuranceværdi, og da denne Byrde i Forbindelse med andre Prisstigninger
paa Fiskeriets Fornødenheder ikke kunde bæres af alle de herværende Fi
skere, vedtog Rigsdagen en Lov om Støtte til Fiskeriet, hvorved der blev
givet Fiskerne Adgang til at faa Krigsforsikringspræmien refunderet, der
som Fiskerens skattepligtige Indkomst ikke oversteg 4.000 Kr., og endvidere
kunde der faas Ti1 skud til Indkøb af Brændselsolie, der hastigt steg med
flere Hundrede Procent.
Heldigvis viste det sig efterhaanden, at Esbjergs Fiskerbefolkning trods
de forøgede Farer paa Havet vilde gøre Dagens Gerning, og det maa siges,
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at Tiden efter den første lammende Forskrækkelse ved Krigens Udbrud
rent økonomisk er forløbet godt for vore Fiskere, men Farerne skulde ikke
komme til at gaa sporløst hen over Fiskerbefolkningen.
I mange Henseender kom den nuværende Krigstilstand mellem store
Nabonationer til at erindre om Verdenskrigen, men Bombeangreb og Be
skydning med Maskingeværer fra militære Aeroplaner var dog ukendte
Begreber dengang, medens den Art Hændelser ofte er forekommet under
denne Krig, naar vore Fiskere udførte deres fredelige Dont paa Havet. Der
til kommer, at Danmark under Verdenskrigen fik Lov til at bevare sin
Neutralitet ukrænket, medens vi denne Gang skulde opleve en Besættelse
af en fremmed Militærmagt med alle de Besværligheder og Byrder, der
følger med en saadan.
Siden April Maaned 1940 har Esbjerg Fiskeriforening paa Grund af den
ændrede Situation oprettet et midlertidigt Kontor i Sømandshjemmets
Skrivestue paa den ny Fiskerihavn, og herfra foretages Uddeling af de
ekstra Rationeringsmærker til Indkøb af Kaffe (da dette Produkt endnu
kunde faas), Sukker, Smør, Brød og Gryn, og her udøves der Kontrol med
den Rationering af Fiskeredskaber og Tovværk, der blev gennemført ved et
ministerielt Cirkulære i 1941, medens Rationeringen af de sparsomme For
syninger med Brændselsolie til Fiskeriet er underlagt Fiskerikontrollen, der
forestaar Uddelingen af Mærker til Indkøb af Solarolie og Petroleum.
Enkelte af de herværende Kuttere har det første Aarstid efter Krigens
Udbrud deltaget i Minesøgningstjenesten, der forestaas af den danske
Marinestation, hvis Chef er Kaptajn Mourier, med hvem Bestyrelsen for
Esbjerg Fiskeriforening har opnaaet et gavnligt Samarbejde.
Selve Fiskeriets Forløb under den nuværende Krig har hidtil været
økonomisk godt for de fleste Fartøjsejere, og der blev f. Eks. i 1941 ind
bragt saa betydelige Fiskefangster til Esbjerg Havn, at medens der i nor
male Aar sædvanligt har været ca. 300,000 Auktionskasser i Brug, maatte
man i 1941 op paa mere end det dobbelte Antal, hvorfor Fortjenesten ved
Fiskeriet fra Esbjerg Havn hidtil har været god for vore Fiskere, og Rekor
den for de største Fiskefangster til Esbjerg Havn er naaet op paa Summer,
der tidligere blev betragtet som en ret anselig Kapital.
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FORMÆND OG BESTYRELSESMEDLEMMER —.

Paa Grund af ufuldstændige Kilder har det ikke kunnet lade sig gøre
mad nogenlunde Nøjagtighed at tidsfæste de første Formænds Fungeringsperiode indenfor Esbjerg Fiskeriforening. End ikke de nulevende Formænd
fra hin Tid er i Stand til at give sikre Oplysninger herom, og da der skif
tedes hyppigt, skal det blot noteres, at de 7 første Formænd kun havde en
samlet »Regeringstid« paa ca. 15 Aar fra Foreningens Stiftelse til henimod
Aaret 1907.
Saa meget staar dog fast, at Esbjerg Fiskeriforenings første Formand
var daværende Fiskeeksportør C. C. Thomsen, som var overmaade stærkt
interesseret i Fiskeriets Forhold og derfor gjorde sig afholdt af Fiskerne.
C. C Thomsen blev senere beskæftiget ved Journalistik, men fortsatte
med at holde Forbindelsen med sin kære Fiskeriforening vedlige helt op »til
de hvide Haar«. C. C. Thomsen havde en udviklet Sprogsans og affattede
med let Haand Foreningens Skrivelser til Ministerium eller andre Autori
teter. indtil han i Slutningen af Tyverne forlod Esbjerg for at tage Ophold
hos to Døtre i København, hvor han afgik ved Døden.
Theodor Enevoldsen var aktiv Fisker, da han overtog Formandsposten
i Esbjerg Fiskeriforening, idet han var Ejer og Fører af »Nordlyset«, som
han senere solgte, og i Stedet købte han »Robert Skov«. Med dette Fartøj
fiskede Theodor Enevoldsen i mange Aar, indtil han »lagde op« og bl. a.
drev en Fiskeeksportforretning i Fællesskab med en anden ældre Fiske
skipper, Mads P. Lauridsen.
Men Th. Enevoldsen opgav ogsaa Eksportforretningen og overtog et
Olieagentur, som han endnu beskæftiges ved.
Theodor Enevoldsens store Interesse for Indenlandsk Sømands Mission
er velkendt, og han har gennem en Aarrække været Kasserer for de to
Sømandshjem i Esbjerg, saa han har ikke helt mistet Forbindelsen med
Fiskeriet, der altid har haft hans absolute Bevaagenhed.
Søren Hansen var ligesom Th. Enevoldsen aktiv Fisker, da han overtog
Ledelsen for Esbjerg Fiskeriforening. Han er født i Guldager Sogn og kom
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Esbjerg Fiskeriforenings første Formand.
Daværende Fiskehandler C. C. Thomsen,
som gennem mange Aar var Foreningens
Ven og Pennefører.

Theodor Enevoldsen. En af Esbjerg Fi
skeriforenings første Formænd.

her til Esbjerg i 1884, medens Baadene endnu lagde til i Slusegabet, naar
de skulde oplosse deres Fangster, og han kan fortælle om mangen en haard
Tørn paa Nordsøen, naar han sejlede helt Nord om Horns Rev for at drive
Linefiskeri.
Søren Hansen har saaledes fortalt om en voldsom Storm, han oplevede i
December Maaned i Begyndelsen af Halvfemserne. Uvejret overraskede
Fiskerne, medens Søren Hansen befandt sig paa den anden Side Horns Rev,
og Dysten med de fraadende Bølger blev haard. Den lille 12 Tons Baad var
ikke meget bevendt i den orkanagtige Storm og med et yderst farefuldt Rev
at komme udenom ved Sejlkraft alene. Søren Hansen vidste, at denne Sej
lads var med Døden i Øjnene, og han gemte Loddet, da han besluttede at
tage sin spinkle Chance,
Efter umenneskelige Anstrengelser, hvorunder Baaden et Par Gange var
truet med Undergang, naaede Søren Hansen og hans Besætning endelig ud
i Graadyb, men her spærrede Dis og Tykning for Udkikket efter de faa
Bøjer, saa det er ikke saa underligt, at Søren Hansen og hans tapre Folk
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Vurderingsmand Søren Hansen, der har
været Fører af Esbjerg Redningsbaad og
tillige Formand i Foreningens Udvik
lingsperiode.

Chr. Muff Christensen, kaldet »gamle
Muff«, Foreningens Formand i en Periode
mellem 1892 og 1902.

var de sidste, der kom i Havn efter denne Storm; de naaede alle velbehol
dent i Sikkerhed, men Søren Hansen glemmer aldrig den Tur over Horns
Rev,
Søren Hansen var i nogle Aar den uforfærdende Fører af Esbjerg Red
ningsbaad, og sammen med Ole Kristiansen har han i mange Aar været
Vurderingsmand for Forsikringen af danske Fiskefartøjer. Den nu aldrende
Hædersmand er benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. En Søn
af Søren Hansen, Christian Hansen, har siddet i Bestyrelsen for Esbjerg Fi
skeriforening. Han er Ejer og Fører af Kutteren »Ane Marie«, E 116.
Christian Muff Christensen var ogsaa en af Pionererne blandt Esbjergs
Fiskere, og han nød sine Standsfællers Tillid, saa det var naturligt, at han
blev valgt til Fiskeriforeningens Formand.
»Gamle Muff« blev han kaldt i en forholdsvis tidlig Alder, og han for
andredes ikke meget af Udseende, da han kom omkring de Aar, der beret
tigede til Navnet. Han var en retlinet og stærk Personlighed, som Fiskerne
ogsaa valgte til Tillidsmand for Ulykkesforsikringen.
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Købmand Jens P. Jensen, der afløste
Chr. Muff Christensen som Formand.

Chr. Christensen (Bank). Formand for
Esbjerg Fiskeriforening i to Perioder
efter Aarhundredskiftet.

For Bygningen af Zions Kirke udførte Chr. Muff Christensen et stort
Arbejde som Medlem af Menighedsraadet og ivrig Bekender af sin levende
Gudstro. Chr. Muff Christensens Minde bevares i store Kredse af den her
værende Fiskerbefolkning, hvor to Sønner, Carl og Chr. Muff, der i Fælles
skab ejer Kutter »Ellen«, E 198, allerede i en ung Alder har indskrevet
deres Navne Side om Side med Svogeren, den gæve Martinus Iversen, hvis
Kutter »Chr. Muff«, E 425, blev opkaldt efter Svigerfaderen. Chr. Muff
Christensen ligger begravet paa Esbjerg ny Kirkegaard.
Gotfred Taabbel kom hertil Esbjerg som Fiskeeksportør og var en af
Foregangsmændene, der her i Byen søgte at skaffe Eksportmuligheder for
levende ilandbragte Rødspætter.
Taabbel oparbejdede en solid Forretning, fordi Fiskerne mødte ham med
en Tillid, som han viste sig værdig, da han i Aarene omkring Bygningen af
den gamle Fiskerihavn indlagde sig megen Fortjeneste ved at tale Fisker
nes Sag, saa det blev hørt.
Gotfred Taabbel forulykkede som Følge af et Biluheld i Nærheden af
Vejle, og han blev begravet paa Esbjerg ny Kirkegaard. To Sønner, Oskar
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og W. Taabbel har begge valgt Fa
derens Livsstilling og beskæftiges ved
selvstændige Fiskeeksportforretnin
ger.
Jens Peder Jensen kom til Esbjerg
fra Holmslands Klit i 1888. Han var
Formand for Esbjerg Fiskeriforening
omkring Aarhundredskiftet og forstod
paa en rolig og saglig Maade at lede
Foreningens Anliggender.
Jens P. Jensen blev særdeles
kendt som Ejer og Fører af Kutter
»Margrethe«, E 77, med hvilket Fartøj
hans yngste Søn, Chr. Lodberg Jen
sen, forulykkede som Følge af en
Gotfred Taabbel, Fiskeeksportør. En af
Esbjerg Fiskeriforenings afdøde Formænd. Minesprængning i December Maa
ned 1940.
I Aarene efter Verdenskrigens Afslutning startede Jens P. Jensen sam
men med sin Søn, Tarben L. Jensen, en Skibsprovianteringsforretning i Es
bjerg, og den aldrende Købmand kan glæde sig over stadig at blive mødt
af sine mange Venner blandt Fiskerne med ubetinget Tillid.
Jens P. Jensen er Formand for Sømandshjemmene og er tillige Medlem
af Menighedsraadet for Zions Sogn i Esbjerg. En Søn er den populære Sø
mandsmissionær, P. L. Lodberg Jensen; en anden Søn er den godmodige
Johannes Lodberg Jensen, Kutter »Bethania«, E 60, og en Svoger til Søn
nerne er den stilfærdige og dygtige Fiskeskipper Lorents Peder Jensen,
der er Ejer og Fører af Kutter »Godthaab«, E 39.
Jens P. Jensen har en udmærket Hukommelse og kan med Lune fortælle
mange Oplevelser om Fiskeriet i gamle Dage, da Udbyttet var knap saa
stort som nu, men Fornøjelsen ved at være Fisker ikke mindre.
Chr. Andersen Christensen (Bank) valgtes til Formand for Esbjerg Fi
skeriforening i 1905, da han afløste Jens P. Jensen, der lige er omtalt.
Ældre Fiskere i Esbjerg har kun kaldt Chr. A. Christensen for »Kre
Bank«, og det faldt i dennes Lod at komme til at udføre det første Arbejde
for at sikre Dispensationen fra Mindstemaalene for Esbjergs Fiskere, lige
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som han sammen med sin Bestyrelse arbejdede for Bygningen af den ny
Fiskerihavn kort Tid efter, at den gamle Fiskerihavn i 1901 var afleveret.
Der var da ogsaa et ikke ubetydeligt Arbejde at udføre for at skaffe no
genlunde Ro og Sikkerhed under Fortøjning i Havnen, men »Kre Bank«
havde et godt Tag paa Foreningsarbejdet, og han var, saavidt det har kun
net oplyses, den eneste af de første Formænd, der blev genvalgt til For
mand ved Valgperiodens Udløb.
Chr. Andersen Christensens Enke bor nu i Aarhus, hvor han blev be
gravet ved sin Død.
Gang paa Gang er Ole J. Kristiansens Navn blevet knyttet tii mange af
de Begivenheder i Esbjerg Fiskeriforenings Historie, der er beskrevet foran,
og det er ikke saa mærkeligt, naar der tages Hensyn til, at Ole Kristiansen
var Foreningens Formand i de Aar, da Udviklingen tydeligst blev at mærke
indenfor Erhvervet, idet han først var Formand i Tiden fra 1908 til 1918 og
derefter i Tiden fra 1923 til 1935, da han seiv ønskede at trække sig tilbage.
Uden at forklejne nogen af Foreningens Formænd gennem de mange
Aar, tør det derfor nok siges, at Ole Kristiansen som ingen andre af de le
dende Mænd i Esbjerg Fiskeriforening kom til at sætte sit uudslettelige
Spor paa Foreningens mangeartede Arbejder, og man vil af disse Grunde
forstaa, at der her er Grund til at tegne en mere udførlig Biografi af Ole
Kristiansen end af nogen af Foreningens øvrige Formænd.
Ole Jens Kristiansen var født i Sønder Nissum den 17. Maj 1860 og ud
dannede sig som Fisker fra den aabne Kyst, saaledes at han allerede i en
Alder af 18 Aar fiskede med aabne Robaade fra Søndervig.
Her til Esbjerg kom Ole Kristiansen i la>85, og han var saaledes blandt
de første Fiskere, der tog Havneanlæget i Besiddelse, ligesom han med sit
aaDne Blik for Betydningen af al god O-ganisation var med til at stifte Es
bjerg Fiskeriforening i 1892. Ole Kristiansen indtraadte ogsaa i Foreningens
første Bestyrelse.
Han kom i Forbindelse med afdøde Konsul D. Lauritzen, der var Fisker
ne en god og hjælpsom Mand gennem mange Aar.
Selv om det ikke vedrører Ole Kristiansens Biografi, kan det her for
tælles, at Konsul Lauritzen i Aarene omkring 1900 og fremefter hjalp ad
skillige Fiskere i Esbjerg at opnaa Banklaan i deres Fartøjer. Dette var før
den Tid ganske ukendt, men Konsul Lauritzen forstod Fiskerne og troede
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Ole J. Kristiansen.
Det store Navn i Esbjerg Fiskeriforenings Historie.

paa dem, hvorfor han lod afdøde Kaptajn P. M. Degn administrere de
Fartøjer, som Konsulen havde Interesse i, og herfra udsprang egentlig Fi
skernes Forbindelse med herværende Pengeinstitutter,
Ole Kristiansen og Konsul Lauritzen sluttede et varmt Venskab, som
blev uddybet, da de begge var ivrige Tilhængere af at bygge den ny Fiskeri
havn mod Vest, og ved det nedenfor refererede Havnesags-Møde havde
Ole Kristiansen ogsaa Konsul Lauritzen ved sin Side som en skarpsindig
og god Støtte,
Af enkelte Referater i Dagblade fra Foreningens første Tid kan det ses,
at Ole Kristiansen i sine unge Aar havde en djærv og bramfri Maade at ud
tale sig paa, og han vandt sig derved Tillid og Respekt i sine Kollegers
Kreds, Her skal kun nævnes en Tildragelse fra de Stridens Aar, da Havne
sagen blev ivrigt debatteret i Dagblade og paa Møder i Esbjerg.
Afdøde Redaktør Sundbo havde paa et saadant Møde i 1907 udbredt sig
vidt og bredt om det rimelige i, at Havnen blev anlagt mod Øst, fordi Be
byggelsen i den Retning var den tætteste og de enkelte Fabrikker og Indu
strivirksomheder derfor opnaaede lettere Adgang til Havnen, Ogsaa Fiskeri
havnen burde derfor lægges mod Øst.
Da rejste Ole Kristiansen sig og oplyste med den største Bestemthed,
at mange Fiskere i Esbjerg havde gjort den bitre Erfaring, at der var stort
Dødsfald blandt de levende Rødspætter paa den Smule Sejlads, der var fra
Fanø Lo til den gamle Fiskerihavn, og her var Vandet saa stillestaaende,
at der ogsaa, efter at Fiskene var anbragt i Hyttefade i den gamle Fiskeri
havn, forekom stor Dødelighed blandt Rødspætterne, Dette gav Fiskerne ret
store Tab, og de vilde blive større, dersom man skulde flytte Fiskerihavnen
mod Øst. »Men«, sluttede Ole Kristiansen, »enhver har hørt, hvor meget
Forstand Redaktør Sundbo har paa disse Forhold. Lad os faa Havnen
anlagt mod Vest og saa nær Sejlrenden som muligt, for at Tidevandets
Strøm kan sættes ind gennem Havnens Bassiner og holde Vandet frisk.«
Denne Udtalelse blev mødt med Begejstring af Fiskerne i Esbjerg, der som
før nævnt stod temmelig enige om Havnesagen, og Ole Kristiansens ram
mende Bemærkninger var medvirkende til at udbygge hans Anseelse blandt
Fiskerne, der det følgende Aar valgte ham til Formand for Esbjerg Fiskeri
forening.
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Et Utal af Rejser kom Ole Kristiansen til at foretage for Esbjerg Fiskeri
forening, der blev hans kæreste Syssel, og det kunde ikke undgaas, at Ar
bejdet med Foreningens varierende Spørgsmaal optog ham saa stærkt, at
han stundom maatte lide et økonomisk Tab ved at røgte de Pligter, som
Kollegerne havde paalagt ham.
En yderst beskeden og nøjsom Mand var Ole Kristiansen, men i Besid
delse af en Pligtfølelse, der næsten virkede som et Kald for ham, og det er
karakteristisk for Ole Kristiansen, at han i de første Aar som Formand
overhovedet ikke modtog noget Vederlag for sit Arbejde med Foreningens
Sager. Han havde den Indstilling fra sin Ungdom, at en Forenings Trivsel
ikke nødvendigvis skal knyttes til økonomiske Byrder for Medlemmerne,
og Ole Kristiansen giorde aldrig Skridt til at hæve Kontingent eller Afgif
ter for Fiskerne —■ tværtimod. Paa den anden Side stillede han ikke selv
Krav til Foreningens Midler, og set med vor Tids Øjne var han i saa Hen
seende temmelig beskeden og forsigtig.
Ole Kristiansen var sammen med sin Bestyrelse med til at oparbejde
Esbjerg Fiskeriforening til den Anseelse, den nu nyder, og Foreningen har
ikke haft en mere behagelig og værdig Talsmand end ham.
Det faldt derfor ogsaa i Ole Kristiansens Lod at modtage andre kræven
de Tillidshverv. Han blev saaledes Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk
Fiskeriforening fra 1912 til 1918 og fra 1924 til 1933, og i Aarene fra 1921
til 1933 var han tillige Medlem af Esbjerg Byraad og dettes Repræsentant
i Esbjerg Havneraad. Endvidere var Ole Kristiansen Medlem af Bestyrelsen
for »Kronprins Frederiks Fond« fra 1930 til sin Død og Formand for »Un
derstøttelsesforeningen for Enker og Børn efter forulykkede Fiskere i Ribe
Amt« fra 1920 til sin Død. Endelig skal det nævnes, at han var Kasserer
for »Fiskernes Svge- og Hjælpekasse« fra denne Forenings Stiftelse i 1908
til sin Død, og som nævnt foran var han Vesnysk Fiskeriforenings første
Formand, der ledede Arbejdet i de to begyndende, svære Aar.
Den 30. Oktober 1935 ledede Ole J. Kristiansen for sidste Gang en
Generalforsamling i Esbjerg Fiskeriforening. Han havde forinden meddelt
Foreningens Bestyrelse, at han agtede at nedlægge sit Mandat som For
mand, og fra den Beslutning lod Ole Kristiansen sig ikke rokke.
Forsamlingen hyldede Ole Kristiansen, der paa det Tidspunkt havde
været Æresmedlem af Foreningen gennem mange Aar, ved staaende at paa
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høre Ordlyden af et Hædersdiplom, der blev overrakt den afgaaende For
mand sammen med en velfortjent Hædersgave for den Utrættelighed og
aldrig svigtende Kærlighed, hvormed han havde varetaget Foreningens
Anliggender i mere end 20 Aar. Vi bringer i Jubilæumsskriftet en Gen
givelse af Hædersdiplomet, og hans nærmeste Medarbejder gennem mange
Aar, Næstformand Jens S. Christensen, tolkede med Forsamlingens Til
slutning sin varmeste Tak til Ole Kristiansen for dennes Troskab mod
Esbjerg Fiskeriforening.
I November Maaned 1937 afgik Ole Kristiansen ved Døden efter kort
Tids Sygeleje, og en meget stor Skare af Esbjergs Fiskerbefolkning fulgte
deres gamle Formand og Forkæmper til det sidste Hvilested paa Esbjerg ny
Kirkegaard. Ved frivillige Gaver indsamledes der blandt Fiskerbefolknin
gen et Beløb paa 1000 Kr., som blev overrakt Fru Anne Kristiansen til Ind
køb af et Mindesmærke. Ole Kristiansen var i 1925 blevet benaadet med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Christian Roust, der stod som Leder af Esbjerg Fiskeriforening i Aarene
fra 1918 til 1923, havde allerede, forinden han overtog Formandsposten,
gjort sig bemærket paa Foreningens Møder, hvor han blev indvalgt i Be
styrelsen den 6. December 1911.
Han havde repræsenteret Foreningen paa de aarlige Generalforsamlin
ger i Dansk Fiskeriforening, hvor han havde slaaet mange djærve Slag for
Tilladelsen til at ilandbringe Rødspætter af de mindre Sorteringer, lige
som han i Havnesagen havde talt med et Sprog, der var til at forstaa.
Christian Roust har altid sagt sin Mening »lige ud af Posen« og uden
Omsvøb. Han var en Mand med personlige Meninger om ethvert forelig
gende Spørgsmaal, men han forstod tillige Forhandlingens Kunst, omend
maaske i mindre Format end Ole Kristiansen.
Det var et overmaade vanskeligt Arbejde, Christian Roust gik ind til,
da han overtog Formandsposten i Esbjerg Fiskeriforening, men han havde
en stærk Vilje til at gøre det bedste for Fiskerne, og han afveg aldrig fra
de Forslag, som han i Fællesskab med Bestyrelsen havde fundet som de
mest brugbare i de foreliggende Tilfælde.
Ledelsen af Esbjerg Fiskeriforening blev vel med Chnstian Roust noget
mere myndig og kraftig, end den havde været, men det kunde der nok
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være Trang for i de vanskelige Efterkrigsaar, da Roust stod til Rors, og
han foreslog selv at lægge Ansvaret paa Ole Kristiansen igen, da Roust i
1923 ikke vilde fortsætte som Formand længere. Roust var som Formand
en Dygtighed, og hans Navn vil vedblive at leve indenfor Esbjerg Fiskeri
forening for de Fortjenester, han indlagde sig ved at pleje Foreningens
Opgaver i en Række meget svære Aar.
Christian Roust fortsatte Arbejdet indenfor Esbjerg Fiskeriforenings
Bestyrelse i to Aar fra 1923 til 1925, da han overtog en Stilling som Bed
dingsmester, og senere oplevede han den Glæde at komme til at arbejde
blandt sine tidligere Standsfæller, da han fik Ansættelse som Havne
betjent paa Esbjerg ny Fiskerihavn. Af andre Tillidsposter kan det nævnes,
at Chr. Roust ogsaa en Tid var Medlem af Esbjerg Byraad.
I 1941 tog Christian Roust sin sidste Vagt paa Fiskerihavnen, og Be
styrelsen sendte ham i taknemlig Erindring om den Indsats, han havde øvet
for Fiskeriet fra Esbjerg, en Hilsen med Tak for gamle Dage, da Christian
Roust forlod sin Virksomhed som Havnebetjeit for at nyde et velfortjent
Otium i Villaen i Vesterhavsgade. Her kan han endnu fortælle mangt og
meget om Esbjergs Fiskeri, og han følger endnu den Dag i Dag vort Fiskeri
med den mest levende Interesse.
Foreningens Formand siden 1935 blev Fiskeskipper Jens Simon Chri
stensen, der saa tidligt som i 1922 blev indvalgt i Esbjerg Fiskeriforenings
Bestyrelse, hvor han i mange Aar kom til at fungere som Næstformand, før
han overtog den ansvarsfulde Post efter Ole Kristiansen.
Jens Simon Christensen er født den 19. Februar 1880 i Nørre Lyngvig,
hvor Faderen var Fisker, og han blev selv uddannet ved Fiskeriet for at
flytte til Esbjerg omkring Aarhundredskiftet. De første Aar i Esbjerg
fiskede Jens S. Christensen og hans Broder, Søren Christensen, sammen
med »Dania«, og det gik dem mere end almindelig godt. Jens S. Christensen
blev Kutterfører i 1904 og viste særlig fremragende Evner som Fisker. Han
var af den Type, som man kan karakterisere som »den fødte Fisker«, fordi
han altid havde et sikkert Instinkt for, hvor Fiskene lod sig fange, og han
er den eneste Fisker i Esbjerg, der har oplevet den Ære, at et bestemt
Fiskeomraade i Nordsøen er blevet opkaldt efter ham, idet han fandt »Jens
Simonsens Rende«, som denne Fiskeplads senere er blevet kaldt. Herfra
hjemførte Jens S. Christensen betydelige Kullerfangster, og Rygtet om,
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hvor de var taget, bredte sig naturlig
vis hurtigt blandt Fiskerne, der gerne
vilde i Følge med Kutter »Ruth«, naar
den gik paa Fiskeri.
Et af de mest iøjnespringende Ka
raktertræk ved Jens S. Christensen
er hans umaadelige Grundighed og
Omhu for en saglig Tilrettelæggelse
af ethvert forekommende Spørgsmaal,
og i Kraft af sin gode Forstand og sit
vindende Lune har han ved mange
Lejligheder belyst en Sag saa fuld
gyldigt, at han formaaede at vinde
sine Kolleger som Tilhængere for den,
og det var derfor indlysende, at den
Pens. Havnebetjent Chr. Rousf. Formand
ne Mand en Gang maatte komme til for Esbjerg Fiskeriforening fra 1918 til
at spille en Rolle indenfor Esbjerg 1923 — en meget vanskelig Periode med
meget Arbejde.
Fiskeriforening, og hyppigt forekom
mer Jens S. Christensens Navn i Foreningens Annaler.
Ved Valg efter Valg blev Jens S. Christensen indvalgt i Bestyrelsen
med sikker Stemmeflerhed, og hans store Arbejdskraft blev rigt udnyttet
i den nyere Tid med den enestaaende Udvikling, som Esbjergs Fiskeri
kunde opvise. Ingen Sag var for lille og ingen for stor for Jens S. Christen
sen. Han gik ufortrødent i Lag med Opgaverne, og han kunde vedblive at
arbejde til de sene Timer, naar en Sag optog ham mest
Det var derfor naturligt, at Esbjerg Fiskeriforenings Medlemmer valgte
ham til deres Formand i 1935, og han har i de forløbne Aar vist sig at være
Manden paa rette Plads, fordi han kan vedblive at vende og dreje en Sag
saaledes, at den altid kan siges at være blevet belyst, naar den endelige
Afgørelse træffes, men Jens S, Christensens saglige Grundighed har ikke
forkortet Bestyrelsesmødernes Varighed eller formindsket deres Antal.
Han er saa helt Foreningsmand, at han ikke ønsker at træffe nogen Af
gørelse, før der er talt med de nærmeste Medarbejdere derom, hvis ikke
Sagen kan finde sin Afgørelse paa et Møde for den samlede Bestyrelse.
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Jens S. Christensen formaaede at blive et fast og uroKkeligt M'dtpunkt
for Esbjerg Fiskeriforening, men han blev det desuden paa andre Tillids
poster, der blev ham betroet gennem Aarene.
Ganske særlig utrættelig har Jens S. Christensen virket til Gavn for
vore Fiskeres Enker og Børn eller andre Paarørende.
I 1922 blev han indvalgt i Bestyrelsen for UlykkesforsikringsforOundet,
hvor hans hjertelige Deltagelse med dem, der var blevet ramt af Sorgen
og Savnet ved Tab af en Forsørger, gav sig de smukkeste Udtryk, og fra
1938 har Jens S. Christensen fungeret som Næstformand i Bestyrelsen for
»Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri«, der blev oprettet efter en
Adskillelse af »Ulykkesforsikringsforbundet for danske Redere«.
Siden 6. April 1937 har Jens S. Christensen endvidere været Medlem
af Bestyrelsen for »Kronprins Frederiks Fond«, og her kom hans sociale
Medfølelse med de forulykkede Fiskeres Efterladte ogsaa til at bære god
Frugt, idet megen Godgørenhed og første Hjælp efter Ulykker her har haft
Jens S. Christensen som Formidler. Ogsaa da Loven om Hædersgaver til
krigsforliste Fiskeres Enker og Børn blev vedtaget, saa Jens S. Christensen
her et Middel til at komme de haardt ramte Hjem til økonomisk Hjælp,
og han har endelig sin store Andel i, at Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe
fond naaede til den Kapital, som Fondet har i Dag. Det vilde være svært
for Jens S. Christensen at afstaa fra sit Virke for Esbjerg Fiskeriforening,
thi, som han selv siger, »man kan arbejde saa længe med en Sag, at man
faar Kærlighed til den«, men sværest vilde det utvivlsomt være for Jens S,
Christensen, dersom han skulde afstaa fra den sociale Forsorgs Tjeneste
for vore Fiskeres Efterladte, thi denne Del af hans Formandsvirke hai
stedse haft hans store Bevaagenhed og inderlige Kærlighed.
De t skal endelig nævnes, at Jens S. Christensen har været Søretsmedlem
fra Nytaar 1937 og Medlem af Bestyrelsen for »De danske Fiskeres Fælles
indkøb« i Fredericia siden 1924.
Efter de udførlige Omtaler af Foreningens Formænd gennem Aarene
kan der være Anledning til at nævne Navnene paa de Bestyrelsesmedlem
mer, hvis Funktionstid med Sikkerhed har kunnet konstateres; og aet er
beklageligt at maarte meddele, at Bestyrelsesmedlemmernes Navne og
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Virkeperiode fra Foreningens Stiftelse til Aaret 1910 ikke har kunnet kon
stateres, fordi den ældste Forhandlingsprotokol er bortkommet.
Selvom en Formand var aldrig saa dygtig og initiativrig, kunde han dog
ikke udføre sine Pligter uden at være omgivet af Mænd med varme Hjerter
for den fælles Sag, og Esbjerg Fiskeriforenings Medlemmer skylder derfor
nedenstaaende Mænd Tak for den Indsats, de har øvet og øver til Gavn
for Esbjerg Fiskeriforening.
I Aaret 1904 ses Bestyrelsen ifl. en Lov fra den Tid at have bestaaet af:
Chr. Andersen Christensen (Bank), Formand, Niels Chr. Hansen Nielsen,
Kasserer, Ole Kristiansen, P. Thuesen Pedersen, Jens Olesen, Ole Olesen
og Chr. Isaksen. Senere har bl. a. følgende Mænd siddet i Esbjerg Fiskeri
forenings Bestyrelse:

Ole J. Kristiansen ..................................
Chr. Enevoldsen ......................................
Hans Christian Andersen ......................
N. A. Thygesen ......................................
Jens Olesen .............................................
Laust Bjerg Christensen ..........................
P. Thuesen Petersen ..............................
Poul Knopper .........................................
K. L. Thuesen .........................................
Claus Nielsen .........................................
Theodor Pedersen ..................................
Jens A. Olesen ......................................
A. C. Christensen ..................................
Chr. Roust .............................................
S. M. Nielsen .........................................
Jens S. Christensen ..............................
Otto Thygesen ..........................................
Chr. Koile .............................................
Valdemar Stæhr ......................................
Niels Jespersen ......................................
Jens M. Søgaard ......................................
N. Dahl Sørensen ......................................

1908- 1918
—1910
—1910
—1910
1910—1912
1910—1912
1910— 1912
1909— 1911
1911— 1922
1911— 1918
1912— 1921
1912—1918
1912—1923
1911—1925
1917—1921
1922 - fung.
1922—1925
1922— 1924
1921—1923
1923— 1927
1923— 1925
1924— 1926

og 1923—1935

og 1917—1922

og 1917—1922

og 1921—1923
og 1927—1933
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Valdemar Voss ......................................
Martin Skelmose ......................................
Laur. Thygesen, Næstform. siden 1935...
Jens L. Frick .........................................
Hans Aa. Sørensen ..................................
Anders A. Illeborg ..................................
Chr. S. (Thimsen) Hansen ......................
Simon Enevoldsen ..................................
Christian Hansen, »Ane Marie« ..........
Andreas Mose .........................................
Chr. P. Sørensen ......................................
Jacob Bredkjær, Kasserer ......................
S. Andreas Jensen, Sekretær fra 1933...
Villum Christensen ..................................
Theodor Antonsen ..................................
Søren Thuesen .........................................
Chr. Lauridsen Jensen ..........................
Aage Christensen ..................................
Johannes Nielsen ..................................
Søren Thuesen Thomsen ......................
Jens Jensen .............................................
Peder Erhorn .........................................
Søren P. Sørensen ..................................
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1924—1925
1925—1932
1925—1930 og 1933 - fung
1925—1929
1925-—1931
1925—1933
1926—1933
1929—1931
1930—1934
1930—1934
1931—1933
1932 - fung.
1933 - fung.
1933—1938
1933—1935
1934—1939
1934 - fung.
1935—1936
1935 - fung.
1936—1938
1938 - fung.
1938 - fung.
1939 - fung.

ÆRESMEDLEMMER AF ESBJERG FISKERIFORENING.

Optaget den 23. Januar 1919:
Ole Kristiansen, død.
Vilhelm Pedersen, død.
Enevold A. Pedersen, død.
Jens Heide Sørensen.
Anders Kr. Jensen, død.
Niels Jespersen, død.
Jens Hansen Andersen, død.
Søren Hansen.
Kresten Isaksen, død.
Kresten Muff Kristensen, død.
C. C. Thomsen, død.

Optaget den 28. Januar 1924:
Jens Petersen Kirk.
Jens Bakken Petersen.
Søren Kloster, død.
J. P. Jensen (Veyse).
Niels Kr. Kristensen.

Optaget den 26. Januar 1926:
P. P. Øhlenschlæger, død.
Kaptajn Anthonisen, død.
Lorenz Vulff, død.
Jes Olesen.

Optaget den 27. Januar 1927:
P. C. Brunshøj.
Jens Højbjerg Nielsen, død.
Optaget 1936:

Peter Aae, død.
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GRENE AF SAMME STAMME —.

Fiskerne i Esbjerg har tidlig vist Forstaaelse for Nytten af at have gen
sidige Forsikringer til at dække for de Skader, der kunde opstaa under en
eller anden Form for Medlemmerne eller deres Fartøjer og af Moderfor
eningen er der derfor gennem Aarene opstaaet en hel Række mindre Sam
menslutninger og Foreninger, som her skal omtales, idet der foran i Jubi
læumsskriftet findes nævnt de Foreninger af saadan Karakter, som var op
staaet forinden Esbjerg Fiskeriforening blev stiftet.
I Aaret 1898 voksede den første Gren af Fiskeriforeningens unge Stam
me, da »Forsikringsforeningen for Fiskeredskaber« til daglig kaldt »Red
skabsforsikringen« opstod.
Det hedder herom i denne Forenings Forhandlingsprotokol: I Februar
Maaned 1898 var der kommet Forslag frem fra en Del Medlemmer i Fiskeri
foreningen om at faa oprettet en Assurance her i Esbjerg for Fiskeredskaber.
Forslaget vandt straks Fiskernes Sympati, og aer blev nedsat et Udvalg
til at udarbejde Love til en saadan Assurance. Først i Maj Maaned forelaa
Lovene færdige fra Udvalget, og der blev afholdt et Møde, hvor Lovene
blev vedtaget og Foreningens Virksomhed traadte i Kraft den 1. Maj 1898.
Forsikringsaaret regnes for Eftertiden fra 1. Maj Middag til næstfølgende
1. Maj samme Klokkeslet.
Der foretoges derefter Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer. Valgt blev:
Formand, Theodor Enevoldsen, Kasserer, Søren Nielsen, Sekretær, Tarben
P. Jensen, Ole Olesen og Kristen Andersen.
Begyndelsen var ikke særlig lovende, idet en Del Medlemmer »ved en
Fejltagelse nærmest ikke havde betalt deres til den 1. September forfaldne
Præmier«, hvorfor de ifl. Lovene kunde ikendes en Mulkt, som General
forsamlingen dog eftergav de glemsomme Medlemmer.
Fra første Regnskabsaar kan det meddeles, at Udgifterne havde beløbet
sig til Kr. 54.70, deraf var 40 Kr. ydet i Erstatning for et Vaad, der gik tabt
under Kutter »Union«s Stranding, og Resten var anvendt til Betaling af
Trykning af Love samt til Porto.
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Den 1. Maj 1900 ejede Foreningen Kr. 426,22, men kun 10 Aar senere
indestod der i Esbjerg og Fanø Bank et Beløb paa Kr. 2.831,32, saa det gik
hastigt fremad for Redskabsforsikringen.
Ifl. de første Love erstattedes kun for Tovværk og Vaad, men senere
blev det vedtaget ogsaa at yde Erstatning for Skader paa Afstoppermaskiner, Samtidig blev det imidlertid lovfæstet, at der kun kunde ydes Erstat
ning for tabte I iskeredskaber, naar disse havde være forsvarligt surret.
Redskabsforeningen, der hviler paa Gensidighedsprincippet, har gennem
Aarene vundet Hævd indenfor Esbjerg Fiskeriforenings Medlemmer, og
Foreningen blev særdeles godt økonomisk funderet.
I 1942 ledes »Forsikringsforeningen for Fiskeredskaber« af en Besty
relse paa 5 Medlemmer, nemlig: Lorents P. Jensen, Formand, Niels Jørgen
Nielsen, Næstformand, Peter Præst, Kasserer, Anton Kristensen, Sekretær
og Laur. Thygesen fra Kutter »Asta«. Foreningens Incassator og Regn
skabsfører har gennem mange Aar været Sømandsmissionær L. O. Kynde.
En anden gensidig Institution, der skulde vise sig at blive til stor Betryg
gelse for dens Medlemmer, opstod den 24. Marts 1908, da »Fiskernes gen
sidige Hjælpe- og Understøttelseskasse« blev stiftet, efter at de første Pla
ner til Foreningens Oprettelse var blevet drøftet ved et tilfældigt Møde af
nogle Fiskere hos Enevold Sloth Iversen i Tømrergade.
Ved Foreningens Oprettelse var der kun indtegnet 80 Medlemmer, og
den første Bestyrelse kom til at bestaa af følgende: Valdemar Voss, For
mand, Gunner Busch, Sekretær, Mouritz Aaen, Haurvig Nielsen, Claus
Nielsen, Poul A. Torhensen og Anton Andersen. Til Kasserer og Regnskabs
fører valgtes Ole J. Kristiansen.
Formaalet med Foreningen var at yde Dagpengehjælp i Tilfælde af, at
et Medlem var blevet syg og kunde forelægge Lægeerklæring herfor, lige
som der senere tilknyttedes Regler for Understøttelse i Tilfælde af et Med
lems Død — Begravelseskassen — og Dagpengeydelser i Ulykkestilfælde.
Denne Forenings første Regnskabsaar var ikke heller særlig straalende.
Indtægterne var paa godt 2.000 Kr. og Udgifterne beløb sig til ca. 1.400 Kr.,
men med Aarene voksede Fiskernes gensidige Hjælpe- og Understøttelses
kasse sig stærk, og den tæller i Dag rundt regnet 600 Medlemmer.
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Det aarlige Budget ligger nu paa 9 a 10.000 Kr., og mange Hundrede Fa
milier er gennem de forløbne 28 Aar fra Foreningens Start blevet hjulpet
med Syge-Dagpenge af Foreningens Midler.
Forretningsfører Jens Søgaard fungerer i 1942 som Formand for For
eningen, og Ole Kristiansen var som omtalt Kasserer og Regnskabsfører til
sin Død. Fra 1937 har Chr. Mose Kristiansen, en Søn af Ole Kristiansen,
overtaget Posten som Kasserer og Regnskabsfører for Foreningen.
Bestyrelsen bestaai iøvrigt i 1942 af følgende: Christian Hansen, Ktt.
»Ane Marie«, Chr. (Thimsen) Hansen, Chr. Roust, der allerede i 1909 ind
traadte i Bestyrelsen, Aage Christensen (Sekretær), Enevoid Enevoldsen
og Karl Vejlby.

Den 24. April 1913 vedtog Rigsdagen et Tillæg til Søloven af 1. April
1892, hvorefter Ejere af Fartøjer har Pligt til at lade deres Fartøjer
ansvarsforsikre overfor den Skade, der maatte paaføres Tredieperson.
Indenfor Esbjerg Fiskeriforening indsaa man Nødvendigheden af at
drøfte en gensidig Form for denne Forsikring, og den 22 Oktober 1913 kom
Sagen til Behandling paa et Møde i Esbjerg Fiskeriforening, hvor der var
almindelig Enighed om selv at oprette Ansvarsforsikringen frem for at
skulle betale en høj Præmie til et af de bestaaende Forsikringsselskaber.
Grunden til denne Opfattelse maa søges i, at der ikke i Mands Minde
var forekommet noget Tilfælde, der kunde afstedkomme Erstatningskrav,
saa Risikoen var ikke formidabel, og man tog altsaa Sagen i sin egen Haand.
Der blev straks indtegnet 34 Fartøjsejere som Medlemmer af den kommende
Forening. Tilrettelæggelsen af Arbejdet med at fremstille Love og indkalde
til konstituerende Generalforsamling blev overdraget til et Udvalg paa
7 Medlemmer.
Den 6. Marts 1914 stiftedes derefter »Ansvarsforsikringen for EsbjergFiskere«. Kontingentet blev fastsat til 12 Kr. pr. Aar, indtil der var naaet
en Opsparingskonto paa 150 Kr., hvorefter Forsikringen var præmiefri, saa
det har været en billig Ansvarsforsikring at være Medlem af.
Ansvarsforsikringens første Bestyrelse kom til at besiaa af Christian
Roust, Formand, Ole Mortensen, Kasserer, Ole J. Kristiansen, Lorenz Wulff
og Claus Nielsen.
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Ved Esbjerg Fiskeriforenings Jubilæum tæller dette stilfærdige og gode
»Barn« af Foreningen ialt ca. 190 Medlemmer, og Ansvarsforsikringen ledes
af en Bestyrelse, der bestaar af følgende: Chr. Enevold Sørensen, Formand,
Anton Kristensen, Næstformand, Thomas Silkjær, Peder Heide og S. An
dreas Jensen. Foreningens Kasserer og Regnskabsfører var gennem mange
Aar Bankfuldmægtig E. Enevoldsen. Varde Bank, og efter dennes Død blev
Arbejdet overdraget til Revisor Arne Enevoldsen.
Som det yngste »Barn« af Esbjerg Fiskeriforening skal endelig omtales
»Fiskernes Understøttelseskasse«.
Planen om at oprette en Understøttelseskasse som en Hjælp til Selv
hjælp opstod indenfor Dansk Fiskeriforening, og Understøttelseskassen blev
derfor en Landsorganisation med lokale Afdelinger.
I Juni Maaned 1922 meddelte Chr. Roust paa et Møde i Esbjerg Fiskeri
forening, at et nedsat Udvalg, der skulde arbejde for Dannelsen af en lokal
Afdeling af Understøttelseskassen, nu var naaet saa vidt, at Lovene var
færdige. Vedtægterne blev ikke modtaget med udelt Glæde af Fisker
befolkningen, men man blev enige om at modtage dem og at arbejde hen
til at forbedre Vedtægterne ad Aare.
Afdelingen af »Fiskernes Understøttelseskasse« i Esbjerg stiftedes den
18. Juli 1922 med følgende Bestyrelse: Niels Jespersen, Formand, Søren
Koile, Anders A. Illeborg, Chr. Dam og Carl Christiansen. Kontingentet
blev fastsat til 2 Kr. pr. Uge, og Understøttelseskassens Formaal var at
tjene Medlemmerne til økonomisk Bistand i de Perioder af Aaret, da
Fiskeriet ikke kunde udøves. For Esbiergs Vedkommende blev det i Vintermaanederne, der foretoges Uddeling af Understøttelser af Kassens Mid
ler. Landsorganisationen opnaaede Statstilskud, og Esbjerg Kommune støt
tede den lokale Afdeling, der arbejdede støt og solidt og startede med et
Medlemstal paa 243 Fiskere.
Senere steg Medlemstallet til 5—600, men i Esbjerg Fiskeriforenings
Jubilæumsaar findes der ikke mange understøttede Fiskere i den lokale
Forening, fordi Indtægterne ved Fiskerierhvervet har været saa store i
Aaret 1941, at Vedtægterne ikke tillader Udbetaling af Understøttelse til
Medlemmerne under disse Forhold. Understøttelseskassen har alligevel i
nogen Maade opretholdt sit Medlemstal, og den daglige Ledelse af den
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lokale Afdeling er lagt i Hænderne paa følgende Bestyrelse: Niels Jesper
sen, Formand (ligesom ved Stiftelsen), Jens Laurids Jensen, Enevold
Enevoldsen, Karl Vejlby og Christian Vejlby.
Af andre Sammenslutninger, som har været kendt indenfor herværende
Fiskere, skal nævnes »Tøjassurancen«, der forsikrede Medlemmernes per
sonlige Ejendele ombord for en lav Præmie, og Assurancen for Motorjoller,
der blev ophævet i sin Tid, da Jollerne gik ud af Brug. Ogsaa »Tøjassuran
cen« er senere blevet ophævet.

Den 2. Januar 1926 stiftedes af 100 Fartøjsejere og Redere i Esbjerg
en Sammenslutning, som blev kaldt »Interesseforeningen for Fiskefartøjs
ejere og Redere«.
Foreningens mest nærliggende Opgave gennem Aarene har været at be
skytte Medlemmernes Interesser i Forsikringen af danske Fiskefartøjer, og
paa de aarlige Generalforsamlinger bliver der hvert Aar redegjort for »For
sikringens Stilling til dette eller hint.
»Interesseforeningen« blev ledet af følgende Bestyrelse: Valdemar
Stæhr, Formand, Chr. Harbo, Jacob Bredkjær, Jens Olesen, Hans Tvilling,
Laurits Rønn og Clausen Enevoldsen.
For ikke saa mange Aar siden tog Foreningen Navneforandring og blev
kaldt »Esbjerg Fiskeskipperforening«, og i Ledelsen i Dag sidder følgende
kendte Mænd: Søren P. Sørensen, Formand, Jeppe H. Nielsen, Kasserer,
Jeppe Torbensen, Næstformand og Sekretær, samt Aage Ebsen, Chr. Peder
sen, Jens Thuesen og Simon Enevoldsen.
Ogsaa en Arbejdsløshedskasse, Fiskernes Fagforening, er blevet opret
tet blandt de herværende Fiskere. Foreningen ledes af Theodor Pedersen.
Ligeledes sluttede Esbjergs Fiskere sig i 1920 til »De danske Fiskeres Fæl
lesindkøb«, der i Dag ledes af Direktør Laur. Petersen, Fredericia. Siden
1922 har »Fiskernes Fællesindkøb« drevet en Filial paa Esbjerg ny Havn,
og en anden lokal Indkøbsforening blev endelig startet i Aarenes Løb under
Navnet »Godthaab«. Den har Tilslutning fra ca. 40 Fartøjer og ledes af den
aldrende, men meget dygtige og ansete Fiskeskipper Søren Kristensen.
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HAARDT RAMT AF ULYKKESBUDSKABER —.

Gerne vilae jeg have sluttet Esbjerg Fiskeriforenings Jubilæumsskrift
med at nævne Navnene paa de mange tapre og uforfærdede Fiskere fra
Esiuerg, som skulde komme til at give selve Livet som Indsats for det haar
de Virke, de viede deres Kræfter, men Frygten for, at Navnet paa blot én
af de forulykkede Fiskere skulde blive glemt, afholder mig fra at bringe
den altfor lange Liste over Tabet af Menneskeliv i Foreningens 50 Aars
Levetid, thi den enkelte savnes lige saa højt som de mange, og jeg skal der
for nøjes med at omtale nogle af de katastrofelignende Ulykker, som ramte
Fiskerne under deres daglige Gerning.
Strenge Sorgens Tider er gaaet hen over vor Fiskerbefolkning, og ved
at blade i Fortegnelsen over Navnene paa de omkring 350 forulykkede
Fiskere i Tiden fra Aar 1900 til Dato fyldes man med Vemod og Medfølelse
med de mange Hjem, hvor Efterladte endnu knuges under Sorgens og Sav
nets Byrde, fordi en Mand og Forsørger, en Søn eller en Broder blev derude
paa den gavmilde, men barske Nordsø.
Mangen en Gang blev der øvet Heltegerning blandt vore Fiskere, naar
de stred deres bitre Kamp mod Storm og Sø, og det tjener Standen til
uskrømtet Ære, at den vedblev at optage Kampen mod de voldsomme
Elementer, skønt Tabene var saa store, og de ødelæggende Braaasøer ofte
i Løbet af Sekunder skar den Livstraad over, der forbandt Fiskerne med
alle deres Kære i Land.
Det første Forlis blandt Esbjergs Fiskere forekom allerede i Firserne,
da »Eggi« forulykkede, og først i Halvfemserne blev Fiskefartøjet »Tonga
Tabu« derude paa Nordsøen med hele dens Besætning.
I December Maaned 1894 forulykkede Graadyb's Foregangsmand, som
Fisker Lambert Sørensen blev kaldt blandt de ældre Fiskere i Esbjerg, sam
men med sine to Sønner ved Linebaaden »Støren«s Forlis, og samtidig ude
blev Linebaaden »Haabet«, der blev ført af Chr. Ebsen fra Langli, og som
forulykkede sammen med sin Besætning.
153
li

Der blev paa Esbjerg Torv rejst en stor Snefigur, ved hvilken der ind
samledes økonomisk Hjælp til de forulykkede Fiskeres Efterladte, og der
blev ligeledes arrangeret en Forestilling paa Hotel »Spangsberg«, hvorfra
hele Overskudet kom Enker og Børn af de forulykkede Fiskere til Gode.
Mange Aar hengik, inden det smertelige Tab blev glemt af Datidens
Fiskere i Esbjerg, og Medfølelsen med de haardt ramte Hjem var stor, lige
som der blev sat omfattende Eftersøgninger i Gang for at finde Spor af de
forulykkede Fiskere eller deres Fartøjer, men de gav intet Resultat.
Under den heftige Storm- og Springflod i December Maaned 1909 blev
saa godt som hele den herværende Fiskeflaade beskadiget som Følge af
Orkanens Virkninger. Alle Fyrskibe kom i Drift, Fyrskibet »Vyl« strandede
endog, og Kutteren »Frem« gik tabt under Forsøget paa at naa Havn.
I den gamle Fiskerihavn tegnede Ødelæggelsen et yderst sørgeligt Bil
lede, idet Fartøjerne laa væltet omkring mellem hverandre, og mange Mo
torjoller og mindre Fartøjer laa paa Havnens Bund, da Orkanen endelig
løjede af efter at have staaet paa i 3 Døgn og kulmineret den 4. Decem
ber 1909.
Beretningen om en haard Tur skal her genfortælles til Illustration af
Orkanens Voldsomhed.
Kutteren »Dorthea« af Esbjerg gik 3 Dage før Orkanen ud paa Bakkefiskeri og fik en meget haard Tur. Den var heldigvis godt provianteret og
havde fisket noget, inden den ramtes af Stormen. Den var da paa Hjem
vejen og ud for Kjærgaard, da dens Sejl fløj, og Besætningen lod Ankeret
falde, men samtidig maatte de lade Maskinen gaa for fuld Kraft.
Kutteren laa nu saaledes i 3 Timer, men saa sprængtes Ankertrossen, og
Kutteren kom i Drift nordover, indtil den fik vendt ud for Vangsaa lidt
Syd for Hanstholm. Jollen, Skylight og alt løst paa Dækket var da gaaet
over Bord, men det lykkedes »Dorthea«s Besætning at manøvrere Fartøjet
ind i Thyborøn Kanal, hvor det blev taget paa Slæb af Redningsdamperen
»Vestkysten«.
Mandskabet led haardt under de voldsomme Strabadser, de var udsat
for, men de takkede Gud for, at de frelste var naaet i Havn. Kutter »Dor
thea« førtes paa denne Rejse af Kristen K. Grønne, og desuden var Fiskerne
Marinus Thygesen, Mads P. Lauridsen og Kokken Jens Mollerup ombord.
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Fra Stormflodskatastrofen i 1909, Efter Sigende undgik kun et eneste Fartøj i Esbjerg
at komme paa Beddingen efter Katastrofen,

De havde været sammen med Kutter »Frem«, der ligesom »Dorthea«
drev nordover i Havet, men efter Orkanen havde de ikke bemærket det
savnede Fartøj.
Ulykken paa Esbjergs Fiskeflaade var saa stor, at Kutterfører M. C.
Jensen og Johansen fra »Forsikringen« kom her til Esbjerg for at besigtige
Katastrofens Omfang, og de af Retten udnævnte Skønsmænd, Kaptajn
Degn og Formand Jens Nielsen, opgjorde i Løbet af December Maaned 1909
Skaden paa Kuttere, Joller og Hyttefade til Kr. 115.390.
77 Kuttere fik betydelige Beskadigelser, og der blev med Esbjerg Byraads Anbefaling indsendt Andragende til Staten om Hjælp til at udbedre
Skaden. Alligevel blev Esbjergs Fiskeflaade ikke saa haardt ramt ved Tabet
af Menneskeliv som f. Eks. Øen Finkenwårder i Elben, hvorfra 9 Fartøjer
med 34 Mands Besætning forulykkede under den frygtelige Orkan.
Natten til den 6. November 1911 var det galt igen, da en ny Stormflod
ramte Esbjerg Havn, men Kutterne led ikke nær saa betydelig Skade som
under Orkanen i 1909, hvorimod en Mængde Hyttefade blev knust til Pinde
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brænde under Stormen i 1911, og Gotfred Taabbel mistede saaledes paa
en eneste Nat Aal til en Værdi af 70.000 Kr., fordi Hyttefadene, hvori
Aalene opbevaredes, blev knust under Elementernes Rasen.

Under Verdenskrigen forulykkede ialt 32 Fiskere fra herværende Fiske
fartøjer. Nogle Fartøjer minesprængtes under Fiskeriet, medens andre Far
tøjer gik tabt som Følge af Stormulykker, og Tiden gik helt til 1921, før der
forekom et Tab paa 14 Menneskeliv, ved Forliset af Kutterne »Neptun«, »C.
F Thomsen«, »Elly« og »Else«.
I 1923 forliste Kutterne »Lykkens Prøve«, »Sinne« og »Thora Johanne«,
hvorved 12 Menneskeliv gik tabt og i 1924 mistede de herværende Fiskere
ikke mindre end 17 af deres Kammerater og Kolleger ved forskellige sørge
lige Ulykker.
Under en voldsom Oktoberstorm i 1926 forliste ikke mindre end 5 Fiske
fartøjer, nemlig Kutterne »Ella«, »Johan Normand«, »Linea«, »Maja« og
»Orla«, hvorved 22 Fiskere fra Esbjerg mistede Livet under deres Kamp
mod Storm og Sø, men derefter fulgte en Række Aar, i hvilke Fiskerbefolk
ningen blev skaanet for de store Katastrofer, selv om der hvert Aar var Tab
af Menneskeliv at begræde.
I Aaret 1930 afslørede daværende Stats- og Fiskeriminister Th. Stauning
en Mindesten paa Fiskerihavnen til Erindring om Besætningen paa Fiske
kutteren »Sollok«, der mistede Livet under Forsøg paa at komme nødstedte
Kammerater til Hjælp.
Mindestenen har følgende Inskription: »Til Minde om Besætningen paa
Fiskekutteren »Sollok« af Esbjerg: Johan Christian Ebsen, Theodor Alfred
Ejner Hugo Martinsen og Peder Kristian Andersen. 7. Oktober satte disse
Mænd Livet til paa Søen under Forsøg paa at komme nødstedte Kammera
ter til Hjælp. — Rejst af Ministeriet for Søfart og Fiskeri.«
Den 30. Oktober 1935 forulykkede Føreren af Esbjerg Redningsbaad,
Frederik Lambertsen, under Forsøg paa at komme nødstedte Fiskefartøjer
til Hjælp. Ulykken skete udfor Sønderho, hvor Frederik Lambertsen blev
slaaet overbord af en Braadsø. Hans Lig drev i Land og blev under stor Del
tagelse fra Esbjergs Fiskerbefolkning begravet paa den ny Kirkegaard i Es
bjerg, og den Dag, da Ulykkesbudskabet naaede til Esbjerg, vajede alle Flag
paa hele den i Havnen værende Fiskerflaade paa halv Stang, det var en
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Det sydøstlige Hjørne af Fiskerihavnens 1. Bassin under Stormflod.

Sorgens Dag for Esbjerg Havn, thi Frederik Lambertsen var en god Ven af
Fiskerne og en meget afholdt Kammerat, som man under alle Forhold sto
lede paa.
Der blev indsamlet Midler blandt de danske Redningsmænd, som rejste
en Mindesten paa Frederik Lambertsen's Grav, og blandt Fiskerbefolknin
gen blev der indsamlet Midler til Rejsning af en Mindesten paa Esbjerg Fi
skerihavn. Mindestenen fik følgende Indskrift: Denne Sten rejstes i taknem
melig Erindring om Redningsbaadsfører Frederik Lambertsen, 13. Juni 1878
— 30. Oktober 1935.

Ved modig Færd i Farens Stund,
da Baaden slog mod Rev og Grund
for barske Uvejrsvinde
han gav for Fiskere i Nød
sit Liv og fandt en Heltedød,
som ikke gaar af Minde.
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Aaret 1936 blev det største Ulykkesaar i Esbjerg Fiskeriforenings Hi
storie. En orkanagtig Storm omkring den 27. Oktober krævede saaledes paa
een Gang ikke mindre end 7 Fiskefartøjer, hver med 4 Mands Besætning,
nemlig Kutterne: »C. Mollerup«, »Christa«, »Eigil«, »Knud«, »Poul Brein
holt«, »Strandby« og »Thit« — et forfærdende Tab, som i December Maa
ned efterfulgtes af Kutteren »Vulgaris«' Forlis, hvorved ogsaa 4 Esbjergfiskere mistede Livet. Tidligere paa Aaret havde andre Ulykker medført,
at 8 Fiskere mistede Livet ved at blive slaaet overbord eller Fartøjets fuld
stændige Forlis, saaledes at det samlede Tab af Menneskeliv i Aaret 1936
blev 40 Esbjergfiskere.
De meget sørgelige Ulykker førte til storstilede Indsamlinger til Fordel
for de forulykkede Fiskeres Efterladte, idet Dagbladene »Berlingske Tiden
de« og »Vestkysten« arrangerede saadanne. Hovedstadsbladet indsamlede
i Løbet af kort Tid et Beløb paa ca. 35.000 Kr., der ved en særlig Komité
blev uddelt til Enker og Børn efter Fiskere, der mistede Livet i 1936, saa
ledes at der blev indkøbt Livrenter til Børnene, og Enkerne blev tildelt en
Understøttelse af de store Midler.
Dagbladet »Vestkysten« derimod lod hele det i kort Tid indsamlede Be
løb, Kr. 25.000, tilflyde Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond, der allerede
gennem mange Aar havde virket som et Juleuddelingsfond til Fordel for
Enker og Børn efter forulykkede eller afdøde Fiskere samt ældre, veltjente
Fiskere. Herved fik Esbjerg Fiskeriforenings Bestyrelse selv Indflydelse
paa Midlernes Forvaltning, og man skylder, for Arrangementet af den stor
stilede Indsamling, Dagbladet »Vestkysten« en hjertelig Tak.
Ogsaa 1938 blev et strengt Aar for Esbjergs Fiskere. 24 Fiskere forulyk
kede i Løbet af Aaret under deres Gerning paa Havet, heraf mistede de
14 Livet ved Forliset af Kutterne »Marie Lund«, »Capella«, »Esperance« og
»Aktiv«.
I 1940 forekom der i Doggerbank-Omraadet af Nordsøen flere alvorlige
Ulykker, som ramte nybyggede og stærke Fartøjer, hvorfor disse Fartøjer
uden Tvivl er krigsforlist. Natten til den 24. Februar 1940 forsvandt saale
des Kutterne »Ejjam«, »Polaris«, »Gerlis« og »Merkator« hver med 4 Mands
Besætning og kun Fiskeskipper Anders Bækby og dennes Søn Jørgen Bæk
by blev fundet efter Ulykkerne, idet de havde surret sig fast til en Bøje.
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Frelst i Havn — trods alt. Billedet er taget efter den voldsomme Storm i Efteraaret 1936,
der kostede mange Esbjergfiskere Livet.

Deres Lig blev ført til Esbjerg Havn og under usædvanlig stor Deltagelse
begravet paa den ny Kirkegaard.
Senere paa Aaret 1940 forulykkede ogsaa Kutterne »Wilhelmine«,
»Lyngvig«, »Sita« og »Margrethe«, saaledes at de samlede Tab af Menne
skeliv ved alle disse Krigsforlis naaede op paa 30 Esbjergfiskere, hvoraf de
16 var Familieforsørgere.
Det følgende Aar kom ogsaa til at koste flere Menneskeliv som Følge af
Krigsforlis, bl. a. forulykkede Kutteren »Frederikshavn« med 3 Familiefor
sørgere ombord og Kutter »Æolus« med 2 Familieforsørgere og en ugift
Fisker ombord. Ligeledes omkom Føreren af Kutter »Stjernen« ved denne
Kutters Krigsforlis; ogsaa denne Fisker var Familieforsørger. Det samlede
Tab af Menneskeliv i 1941 blev 8 Esbjergfiskere — et skaansomt Tab, naar
der tages Hensyn til de Farer og den Uhygge, der i Aaret 1941 var forbun
det med at varetage Fiskerens ogsaa under normale Forhold meget udsatte
Gerning.
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I 1923 blev der første Gang afholdt en Sørgegudstjeneste til Minde om
de forulykkede Fiskere, og siden 1935 har der hvert Aar været afholdt
Mirdegudstjeneste paa Nytaarsdag. De gribende Gudstjenester, hvorunder
Navnene paa de forulykkede Fiskere bliver oplæst, er blevet udsendt over
den danske Statsradiofoni.
Gennem Aarene har der været arbejdet meget for at rejse et varigt
Minde for de ca. 350 Fiskere, der har mistet Li /et under deres Gerning paa
Havet, og i Aaret 1936 blev der indviet en Mmaeplads paa Esbjerg Fiskeri
havn, hvor det var Meningen med Tiden at opsætte Mindetavler med de
forulykkede Fiskeres Navne.
Esbjerg By indsaa imidlertid, at Mindepladsen var af et for ubetydeligt
Format, og den daværende Borgmester Mortensen satte sig i Forbindelse
med Ny Carlsberg-Fondet for at formaa dette til at medvirke ved Anlæg
af en værdig og smuk Mindepark for de forulykkede Fiskere.
Med denne Mindepark arbejdes der i Jubilæumsaaret, og det er Me
ningen at der i Nærheden af Fourfeldt Gravlund vil blive opført en Minde
park beliggende paa en stor, græsbevokset Flade. Mindeparken vil blive
cirkelrund og opføres af Granitkvader, hvori Navnene paa de forulykkede
Fiskere indhugges. Ny Carlsberg-Fondet har bekostet Forarbejderne og har
desuden givet Tilsagn om at ville fremstille 3 Relieffer til Anbringelse inde i
selve Mindegaarden.
Reliefferne skal symbolisere Fiskerens Gerning og daglige Liv paa Ha
vet og i hans Hjem. Billedhugger Aug. Keil vil udføre Reliefferne.
Esbjerg Kommune har i et Byraadsmøde besluttet at bekoste det egent
lige Anlæg og Mindegaardens Bygning, men det store Arbejde vil ikke
kunne tilendebringes før i Løbet af 1943.
Paa mange Maader er der skabt Grundlag for Forsorg for vore Fiskeres
Enker og Børn, og de første Skridt til at give de af Ulykken ramte Familier
en første Hjælp udsprang af Fiskernes egen gode Vilje til at hjælpe hver
andre. Naar Alvoren kom ind i Fiskernes smaa Hjem, var der mange til at
slutte Kreds om de paagældende Familier, og Offerviljen blandt Esbjergs
Fiskerbefolkning har i saa Henseende været ualmindelig stor.
I November Maaned 1923 modtog Foreningen en Henvendelse fra 3
Medlemmer, Martin Skelmose, Hans Tvilling og Jacob Jacobsen om Støtte
til en paatænkt Indsamling til Fordel for Enkerne efter de mange foiulyk-
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Efter et Favntag af Is og Storm.

kede Fiskere. Esbjerg By blev inddelt i 4 Distrikter, og et særligt Distrikt
blev oprettet for Havnen, og følgende Mænd af Esbjerg Fiskeriforenings
Medlemmer tog Del i Indsamlingen, der blev Grundlaget for Esbjerg
Fiskeriforenings Juleuddelingsfond: Jens S. Christensen, Karl Muff, Otto
Thygesen, Kristian Pedersen, Hans Tvilling, Hans Petersen, Jacob Jacob
sen, Martin Skelmose, Korelius Haandbæk og Niels Jespersen.
Det lykkedes disse Mænd at indsamle et Beløb paa Kr. 24.928,30, og i
Aarene siden 1923 er der herefter hvert Aar ved Juletid uddelt Under
støttelser til forulykkede Fiskeres Efterladte samt som en Førstehjælp en
Understøttelse, naar et Medlem forulykkede under sin Gerning.
Store Pengemidler er herved blevet fordelt mellem den herværende Fi
skerbefolknings Enker og Børn, og ved de meget store Indsamlinger i 1936,
hvorved der direkte til Foreningen indgik et Beløb paa ca. 19.000 Kr., vok
sede Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond, der virker i Henhold til Ved
tægter, der er godkendt af Politimesteren, til en Kapital paa omkring
60.000 Kr. I Jubilæumsaaret andrager Kapitalen 63.545,22 Kr., og man har
haft den Glæde, at forskellige Forretninger, Institutioner og Selskaber, som
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har Forbindelse med Fiskerierhvervet, fra Aar til Aar har ydet Støtte til
Hjælpefondet, saaledes at det ikke blev nødvendigt at angribe dettes
Kapital.
Politimester Hebo arrangerede enavidere et Aar en Gymnastikopvisning
af Niels Bukh’s Gymnaster, hvorved der indkom et Beløb paa 800 Kr. til
Hjælpefondet; andre har ved Jubilæer og lignende Begivenheder betænkt
Fondet med en Pengegave, og endelig har Dagbladet »Vestkysten« siden
Aaret 1927 hvert Aar arrangeret en Julekoncert, af hvis Overskud der til
deles Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond et Beløb paa 200 Kr.
De sidste to Aar har Esbjerg Fiskeriforening selv arrangeret Jule
koncerter, hvorved der er indkommet et samlet Beløb paa 3.800 Kr. til
Hjælpefondet, idet Medlemmerne i stort Tal er sluttet op om disse Kon
certer, og endelig har Hjælpefondet faaet de Beløb, der indsamles i en paa
Fiskerihavnen opstillet Minebøsse.

★

Efter saaledes i store Træk at have ført Esbjerg Fiskeriforenings Hi
storie op til Dato, maa det være paa sin Plads at give Rum for det Haab,
ii Esbjerg Fiskeriforening ogsaa i Fremtiden maa faa Held og Lykke til
at virke til Gavn og Støtte foi et af vort Fædrelands ældste Erhverv, samt
at dens Medlemmer maa have fortsat Fremgang og blive skaanet for smer
telige Tab af Menneskeliv og Materiel i den saare alvorlige Tid, hvori For
eningens 50 Aars Jubilæum forekommer.
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Statistiske Oplysninger vedrørende Fiskeriet fra Esbjerg i Aarene 1900, 1910, 1920, 1930 og 1940.
1900

1910

Erhvervst
Antal Fiskere i Esbjerg ... Lejlighedsf.

225
200

434
20

1206
406

1130
60

1394
70

Antal Fiskefartøjer i
med Motor
Esbjerg .......................... uden Motor

0
199

207
5

516
10

367
0

410
0

1920

1930

1940

Kvantum Fisk indbragt til
Esbjeig ........................

dansk
udenl.

1.7 Miil. kg
0,7 -

5.6 Mill, kg

7,3 Mill. kg •) 19,7 Mill. kg ••)
0 ■
1,0 -

15,9 Mill. kg
0 -

Heraf: Rødspætter ..........

dansk
udenl.

1,5 Miil. kg
0.7 -

4,9 Mill. kg
0 -

3,5 Mill. kg
0 -

15 3 Mill. kg
0,7 -

14.3 Mill. kg
0 -

..................

dansk
udenl

0 Mill. kg
0 ■
■

0.4 Mill. kg
0 -

3,2 Mill. kg
0 -

2,7 Mill. kg
0,2 -

0,03 Mill. kg
0 -

Torsk ......................

dansk
udenl.

0 Mill. kg
0 -

0,04 Milt. kg
0 -

0,5 Mill, kg
0 -

1.1 Mill. kg
0,1 -

1.1 Mill. kg
0 ■

Værdien af den indbragte
Fangst af Fisk til Esbj.

dansk
udenl.

0,3 Mill. Kr.
0.1 -

1.3 Mill. Kr.
0 -

4,1 Mill. Kr. ’)
0 -

8,3 Mill. Kr. *•) 10.2 Mill. Kr.
0.4 0 ■

0.5 Mill. Kr.

1,6 Mill, Kr.

8,8 Mill. Kr.

8,1 Mill. Kr.

Kuller

Værdien af Fiskefartøjer
og Redskaber i Esbjerg

) Desuden landel j udenlandske Havne af Esbjerg-Fartøjer
2,0 Mil!, kg li, 0,8 M il Kr., heraf: Rødspætter 0.1 Miil. kg.
Kuller 1,9 Miil. kg.

11,0 Mill. Kr.

”| Desuden landet i udenlandske Havne af Esbjerg-Farløier:
ca. 0,5 Mili. kg til ca. 0,5 Mili. Kl , heraf: Rødspætter 0,3 Mil!,
kg. Kuller 0,1 Mili. kg. Torsk 0.1 Miil. kg.
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