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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Udgivelse af bogen: Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande 

Ansøger 
Forening 

Byhistorisk Forlag, Vejle 

Kontaktperson 

Tore Teglbjærg 

Adresse 
Vejnavn 

Askevej 
Nr 

20 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7100 
Bynavn 

Vejle 
Postboks 

Telefonnummer 

26621255 

E-mail 
teglbjaergtore@hotmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Udgivelse af det første værk herhjemme der beskriver alle aspekter af en egns 
samlede fiskerihistorie. Se vedhæftede bilag for bogens og forfatterens baggrund 
samt anvendt kildemateriale. 

Hedensted Kommune vil i værket kunne finde et væld af spændende historier fra 
Daugård til Juelsminde, som kommunen f.eks. kan anvende til at promovere 
lokalområderne. 

Værket er skrevet og sat til at udkomme i december 2016. 

Projektets budget 
huftaag;ter 
Beskrivelse af indtægt 

Forfatteren har selv finansieret udarbejdelsen af værket, og han skal ikke tjene 
penge på bogen. 
Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Trykning af bogen (se vedhæftede bilag) 

Beløb (Kr.) 

125600,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
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Udgifter i alt (Kr.) 
125600,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
10000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
VAF-Fonden, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fredericia 
Kommune, Vejle Kommune, Bagger-Sørensen & Co. Afventer svar fra alle. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande 

Jørn og Henning Madsen var fjordens sidste fuldtidserhvervsfiskere. De havde egen bådebro v. Mørkholt. 

Der er udgivet enkelte hovedværker om forskellige grene af fiskeriets historie herhjemme, såsom 

Kenn Tarbensens værk: For alle Danmarks fiskere — Danmarks Fiskeriforening 125 år (2012), 

ligesom der er udgivet et hav af især lokalhistoriske skrifter. Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de 

tilløbende vande (d.v.s. Rands Fjord, Fårup Sø, Engelsholm Sø, Vejle Å, Grejs Å, Rohden Å m.fl.) 

er imidlertid den første beskrivelse af en egns samlede fiskerihistorie. Det skulle egentlig have 

været en traditionel lokalhistorisk beretning om erhvervsfiskeriets historie i Vejle Fjord. 

Kildematerialet afslørede dog, at der gennem århundrederne har været så store interessekonflikter 

og samarbejder mellem de forskellige grene af saltvands- og ferskvandsfiskeriet, at fjordens  

erhvervsfiskeris historie kun ville kunne beskrives udtømmende i en bredere kontekst. Bogen 

omhandler derfor emner såsom erhvervs-, tene-, amatør-, lyst- og sportsfiskeriets historie, 

dambrugenes historie, Fakkegrav Havbrugs historie, forsøg på organiseret marsvinefangst, put & 

take fiskeriets historie, muslingeskraberiets historie, forarbejdning og salg af erhvervsfiskernes 
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fangster, beretningen om lokale producenter af fiskeriudstyr, samt et afsnit om gæstende fremmede 

fisk og havpattedyr. 

Ideen til et værk om det lokale fiskeris historie opstod i 2014, hvor jeg blev inviteret med til at 

skrive Byhistorisk Selskab i Vejles 25 års jubilæumsbog: Vejle Fjord— Historie, Natur, Mennesker, 

Kultur (sep. 2015). Min research i fiskeriets historie rækker imidlertid tilbage til 2010. 

Fodringstid ved Fakkegrav Havbrug 

Formålet med Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande er at indpasse alle grene af det 

lokale fiskeris historie i en national kontekst. I dag er det kun ældre mennesker, der kan erindre, da 

der lå fiskerlejer ved Vejle Fjord, og derfor forbinder de fleste i dag det lokale fiskeri med sports-

og amatørfiskerforeningerne, debatten om muslingeskraberiets skadevirkninger, put & take 

fiskesøer og de resterende dambrug. 

I en historisk kontekst har fiskeriet i Vejle Fjord og Vejle Ådal spillet flere hovedroller i dansk 

fiskeris historie. Vejle Fiskerlav er det ældst kendte fiskerlav herhjemme. Lavet kendes bl.a. fra en 

retssag fra 1500-tallet vedr. sildefiskeriet fra fiskerpladsen Korsør Gaul på Trelde Næs. Denne 

fiskerplads ved indgangen til Vejle Fjord var også søgt af fiskere fra Aarhus, Horsens, Kolding, 

Stubbekøbing, Kalundborg, Grenå, Middelfart, Ribe og muligvis andre byer. 

Efter reformationen stagnerede det lokale fjordfiskeri, til gengæld vandt "Vejle Ørter" 

(havørreder) sig et nationalt ry. En overgang kostede to "Vejle Ørter" det samme som en ko. De 
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værdifulde havørreder blev især fanget i de mange tener i Vejle Å. Retten til dette fiskeri var 

forbeholdt kronen og den lokale overklasse helt frem til år 1800. 

I 1800-tallet steg antallet af fiskere ved fjordens mange små fiskerlejer i takt med den generelle 

befolkningstilvækst. Modstræbende blev nye bådtyper og fiskeredskabet taget i brug. Vejle 

Pælemuslinger (blåmuslinger dyrket på træpæle nedhamret i fjordbunden) blev i dette århundrede 

landets mest efterspurgte muslinger. 

I slutningen af århundredet begyndte fjordens fiskere at organisere sig i lokale fiskeriforeninger. 

På et nationalt plan fik de få hundrede fjordfiskeres udbytte aldrig nogen større økonomisk 

betydning, men til gengæld betød organiseringen, at fjordfiskerne fik medindflydelse på landets 

fiskeripolitik. De lokale fiskere var bl.a. med til at agitere for erhvervsfiskere i Dansk 

Fiskeriforenings bestyrelse, præge fiskerilovgivningen, kæmpe for havnesagen o.s.v. 

Engholm Fiskeri. I dag et af Vejle Ådals talrige nedlagte dambrug. 

Dansk dambrugshistorie trænger til at blive underkastet en dybdegående undersøgelse. Især er 

historien om dambrugenes fremkomst herhjemme mangelfuldt belyst. Vejle Ådal og dens mange 

bække og kilder var særdeles velegnede til dambrugsdrift. En hidtil overset historie omhandler 

dambrugspionerer fra Vejle og omegn. Siden kom den berømte dambruger H.P. Smidt Nissen og 
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nogle af hans slægtninge til egnen og var med til at gøre Vejle Ådal til en af landets vigtigste 

dambrugsegne. Flere af de lokale dambrugere har siden været foregangsmænd og indtaget centrale 

poster i diverse dambrugsforeninger og forsøgsdambrug. 

Den nuværende Vejle Sportsfiskerforening var i 1926 med til at stifte Danmarks første 

landsdækkende lystfiskerforbund, Dansk Sportsfiskerforening, på Grand Hotel i Vejle. Dansk 

Sportsfiskerforening blev i 1938 afløst af Danmarks Sportsfiskerforbund. Vejle 

Sportsfiskerforening stod i en årrække for at arrangere forbundets juniorkurser, og sammen med de 

andre lokale sportsfiskerforeninger har man sat en høj standard inden for lystfiskeretik, 

forureningsbekæmpelse, vandløbsrestaureringer, genetablering af selvproducerende 

vildfiskebestande m.m. 

Vejle og Omegns Amatørfiskerforening har sammen med sportsfiskerforeningen 

Saltvandsfiskeren Vejle gennem årene ydet en kæmpe indsats for at genskabe livet i Vejle Fjord. 

Man har på egen hånd eller sammen med biologer gennemført miljøundersøgelser og etableret bl.a. 

muslingebanker. Ligeledes har man brugt mange penge på udsætning af forskellig fiskeyngel. Det 

er lykkedes, at gøre fjorden til et attraktivt levested for havørreder. Hvert år deltager flere hundrede 

fiskere fra hele landet i kystfiskerkonkurrencen "Vejle Fisker", der i mange år var Nordens største 

kystfiskerkonkurrence. 

Elfiskeri i Vejle Å. I dag er vildfiskebestanden selvreproducerende. 
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Næsten en sjettedel af de over 600 fremmede hvaler, der siden 1548 er strandet eller blevet slået 

ihjel herhjemme, har mistet livet i Vejle Fjord. Fjordens hvalfund har præget både den danske og 

europæiske hvalhistorie inden for områder såsom omrejsende udstillinger af præparerede 

hvalkadavere, danskernes syn på fremmede hvaler, hvallovgivningen samt nutidens beredskabs 

håndtering af levende strandede hvaler. Flere arter af fremmede fisk har også fundet vej til Vejle 

Fjord og været genstand for national bevågenhed. Endelig har Danmarkshistoriens mest dramatiske 

og bedst kendte størfangst fundet sted i Vejle Å — om end det skete på et tidspunkt, hvor støren 

endnu ikke var en fremmed fisk herhjemme. 

11889 ændrede en finhval fra Vejle Fjord den europæiske hvaludstillingshistorie. Her ses den udstillet i Berlin. 

Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande er baseret på et omfattende kildemateriale 

fra de lokale arkiver samt Statens arkiver, interviews, aviser, filmklip, litteratur m.m. Bogen kan 

forhåbentlig sætte en ny standard for lokalhistoriske værker om fiskeriets historie og demonstrere 

vigtigheden af at indpasse det lokale fiskeris historie i en national kontekst. Forskere, der 

beskæftiger sig med den nationale fiskerihistorie, vil kunne anvende bogen til at se på hvilke 

faktorer udover de nationale forbund, der havde indflydelse på det lokale fiskeri. Ligeledes 

demonstrerer bogen, hvordan de lokale fiskere søgte at få indflydelse på forbundenes førte politik. 
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Der findes mange underbelyste områder af den nationale fiskerihistorie, herunder f.eks. fiskeriets 

historie før 1880erne, patriotiske selskaber og patriotiske borgeres ihærdige indsats for at fremme 

fiskeriet, historien om etableringen af de første dambrug og havbrug herhjemme, lystfiskeriets 

fremkomst, lyst-, amatør- og erhvervsfiskeres indsats mod forureningsbekæmpelse. Endelig vil 

zoologer på de naturhistoriske museer kunne fmde inspiration til kildesøgningen, når det gælder om 

at finde kilder til de hundredvis af aldrig officielt registrerede fremmede havpattedyr- og fiskefund i 

de danske farvande. 

Kort om mig 

Jeg er uddannet cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet i 2008. I 2010 arbejdede jeg som 

arkivar på Vejle Stadsarkiv. Fra 2012-14 var jeg projektkoordinator på Middelfart Museum med 

ansvar for at arrangere en konference og en folkelig event på Hindsgavl Slot, udarbejde 

undervisningsmateriale til folkeskolerne og gymnasiet samt arrangere en udstilling på Middelfart 

Museum. Projektet omhandlede 200-året for Norges afståelse, og det blev arrangeret i samarbejde 

med Foreningen Norden, Folkeuniversitetet, Middelfart Kommune og Hindsgavl Slot. Fra 

november 2015 og frem har jeg været genansat i et sygevikariat på Vejle Stadsarkiv, hvor mine 

primære opgaver er at passe arkivets læsesal samt lede et indsamlingsprojekt af materiale vedr. 

fiskeriets historie. 

Kommenteret publikationsliste 

Hvaler på landevejen - 500 års dansk hvalhistorie fortalt gennem hvalforevisninger og 

hvaludstillinger (Fagbog som indpasser den danske hvalhistorie i en international kontekst. 

Udkommer på Historia Forlag, marts 2016). - 600 sider. 

„Jonas", „Goliath", „Mrs. Haroy" - Reisende Walschaustellungen in der zweiten Hålfte des 20. 

Jahrhunderts (Første særnummer af det tyske hvalmagasin »FLUKE« omhandlende verdensturneer 

med præparerede finhvalkadavere. Udkom 18.01.2016. —64 sider. 

Sjældent marsvin i Bygholm Å, Horsens Folkeblad, 23.12.2015 (Artikel om det første registrerede 

marsvin i en dansk å siden 1865). 
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Vejle Fjord — Historie, Natur, Mennesker, Kultur (Byhistorisk Selskabs jubilæumsbog. Skrevet 

sammen med 8 andre historikere m.m. Udkom 2015). - 384 sider. 

1955-Seiwal — Der erste dånische Rettungsversuch, »FLUKE«, Heft 26, Nr. 1, 2014 (Artikel om 

redningsforsøget på 1955-sejhvalen strandet på Tåsinge). 

Da Norge forsvandt, Fyens Stiftstidende, 04.01.2014 (Kronik). 

Undervisningsmateriale om Norges afståelse, 2014— kan ses på Middelfart Museums hjemmeside. 

Forunderlige fisk i fjorden, »Vej lebogen«, Byhistorisk Forlag, 2013 (Artikel om fremmede fisk i 

Vejle Fjord). 

Brændevinsgården, »Vends«, 2013 (Artikel). 

Leif Soegaard und "Mrs. Haroy", »FLUKE«, Heft 24, Nr. 1, 2013 (Artikel om den første danske 

interkontinentale turne med et præpareret hvalkadaver). 

Grindehvalen på Kirketorvet, Vejle Amts Folkeblad, 26.07.2012 (Artikel om grindehvalturne i 

1884). 

Hvaler på afveje — Hvalfangster og hvalstrandinger i Vejle Fjord i perioden 1800-2010, Byhistorisk 

Forlag, 2012 (Fagbog der placerer Vejle Fjordens hvalfund i en primært national kontekst). - 266 

sider. 

Der Finnwal von Vejle, »FLUKE«, Heft 22, Nr. 2, 2011 (Artikel om 1888-finhvalen fra 

Barritskov). 

Undervisningsmateriale om de kvindelige vagter i den nazistiske udryddelseslejr Majdanek i Polen, 

2007 — findes på museet i Majdanek. 
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