De kulturhistoriske samlinger
Ved åbningen af Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet i 1968 rummede det nye museum utvivlsomt
landets største og mest dækkende samling af fiskerirelaterede genstande. Samtidig med åbningen udkom
museets første vejleder, eller guide, i form af et hæfte med titlen ”Dansk fiskeri gennem 100 år”. Hæftet
præsenterede fiskerisamlingens kultur- og erhvervshistoriske baggrund og den viden om brug, fremstilling,
materialer osv., som var resultatet af det forudgående årtis målrettede berejsning af danske
fiskerilokaliteter. Den 48 sider lange vejleder var skrevet af Alan Hjorth Rasmussen, der i februar 1966 var
blevet ansat som museets første inspektør, og skriftet var tætpakket med fakta om genstande og emner fra
indsamlingsvirksomheden suppleret med museumsinspektørens faglige blik. Fra bådebygning og
redskabsfremstilling til brugen af vod, ålejern, langline, garn og ruser og til navigation og afsætning af fisk
blev dansk fiskeris materielle kultur gennem 100 år fremstillet i en leksikalsk oversigt som en foreløbig
kulmination på mere end ti års indsamling. Om noget var vejlederen udtryk for en opfyldelse af
initiativtager og første formand for museet, lektor Arne Espegaards, program, som denne havde skitseret
det ved den stiftende generalforsamling i 1962: ”…et museum for søens gerning, et museum uden
sentimentalitet, et arbejdets museum, nøgternt og sandt”.
Fra 1964 intensiveredes indsamlingen med hjælp fra bl.a. pensioneret overfiskeribetjent Jens Michaelsen.
Det resulterede de følgende år i en årlig tilvækst på ca. 500 genstande, som blev placeret i forskellige
magasiner syv forskellige steder i byen, indtil museet stod færdigt i 1968. Den sidste fase af indsamlingen
fik yderligere en vitaminindsprøjtning i 1966, da Alan Hjorth Rasmussen blev ansat som museumsinspektør,
og samlingen blev dette år øget med 1.126 genstande. Med Alan Hjorth Rasmussen begyndte også
dokumentationsarbejdet i form af indsamling af fotografier samt interviews, som sammen med de
indsamlede genstande udgjorde en helhed.

Fra sin ansættelse i 1966 havde Hjorth Rasmussen prioriteret arbejdet med at fotodokumentere fiskeriets
udøvelse, og såvel fotos som filmoptagelser blev i de følgende år en central del af museets
indsamlingsarbejde. Hjorth Rasmussen beskrev i museets medlemsskrift i 1974, hvordan han opfattede
Fiskeri- og Søfartsmuseet som repræsentant for en ny tids museer, hvor rollen som dokumentationscenter
var helt central: ”Ved begrebet dokumentationscenter forstås i denne sammenhæng et museum, som inden
for sit område aktivt samler, opbevarer og formidler alle former for dokumentation, ikke blot genstande,
men også fotos, negativer, film, båndoptagelser, optegnelser, arkivalier, brochurer, litteratur m.m. Således
vægtedes fra og med 1970’erne i mindre grad den målrettede indsamling af genstande til fordel for disse
andre typer af dokumentation. Samtidig var det en af Hjorth Rasmussens kongstanker, at man ved at
udføre samtidsdokumentation, herunder følge fiskeriets udøvere på deres arbejdsplads på havet, langt
bedre kunne lave en kvalificeret indsamling til museet, end hvis man blot lod stå til og ventede, indtil en
given aktivitet ophørte, og museet derefter kunne overtage efterladenskaberne.

Arbejdet med indsamling og dokumentation blev således efter 1968 præget af mere omfattende
temaundersøgelser. Nogle af de mest markante var Andreas Møllers arbejde med Tøndermarskens
kulturhistorie før afvandingen (1970-73), Hjorth Rasmussens arbejde med den jyske vestkysts fiskerihistorie
som baggrund for de moderne fiskerihavnes fremkomst (1968-70), samt Hjorth Rasmussens deltagelse i
projektet ”Fremtidsperspektiver for dansk havfiskeri”, hvor museet i et samarbejde med andre
forskningsinstitutioner og sammen med fiskerierhvervet satte nye fangstmuligheder, fiskeriuddannelse og
samtidsdokumentation på dagsordenen (1976-1979).
Perioden efter 1980 var præget af, at museet på indsamlingssiden prioriterede helheder så som
skibsbyggerier, fiskeindustrier, rederier, havnevirksomhed o.l. I 1978-79 iværksattes ”Billedindsamlingen”,
som for alvor kickstartede museets mangeårige arbejde med at hjemtage og bevare historiske fotos, og
Hjorth Rasmussens opfattelse af museet som dokumentationscenter fortsatte således også efter hans
afgang fra museet i 1982. Både Poul Holms arbejde med det moderne danske fiskerierhverv i årene
omkring 1990, kampagnen for indsamling af kutterregnskaber og ikke mindst Morten Hahn-Pedersens
arbejde med Esbjerg havns forandring fra fiskerihavn til moderne trafik- og offshorehavn omfattede et
begrænset genstandsmateriale, men store indsamlinger af data, fotos, interview, arkivalier, litteratur og
optegnelsesmateriale.
En undtagelse fra den her beskrevne udvikling kan ses i opbygningen af museets fartøjssamling, som fandt
sted fra Hjorth Rasmussens ansættelse i 1966 og de næste cirka 25 år. I denne periode tilføjedes museets
samlinger mere end 40 træbyggede fartøjer i forskellig størrelse, fra ydmyge pramme til nordsøkuttere.
Allerede i Arne Espegaards første udkast til et nyt museumsbyggeri i 1962-63 var der en bådehal inkluderet
i visionen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bådhallen var udtryk for, at man anså det for uomgængeligt, at et
nyt fiskerimuseum skulle beskæftige sig med fiskerierhvervets fartøjer, idet disse var en helt central del af
erhvervets fysiske og økonomiske virkelighed. Men i 1965, da realitetsforhandlingerne med Esbjerg
Kommune om museets udformning tog fart, blev den påtænkte bådehal sat på venteliste, og her har den
mere eller mindre befundet sig lige siden. Men indsamling af fartøjer hører ikke desto mindre til museets
mest signifikante aktiviteter. Allerede i foråret 1966 erhvervede museet resterne af en havbåd fra Houvig
på Holmslands Klit, bygget omkring 1820, og i de følgende år fulgte en række af kulturhistoriske perler,
herunder Danmarks sidste evert fra sejlskibstiden, ”Ane Cathrine”, bygget på Fanø i 1887, en roredningsbåd
bygget i 1900 på Orlogsværftet, fire marskbåde fra Tøndermarsken og en åledrivkvase. Behovet for
vedligeholdelse, restaurering og i nogle tilfælde ligefrem rekonstruktion af fartøjerne gjorde det fra
begyndelsen nødvendigt, at museet havde uddannede håndværkere til arbejdet i sin stab, og denne praksis
er fortsat gældende i dag, hvor museets skibstømrer varetager vedligehold af fartøjerne, såvel de landsatte
som den sejlende kutter, E 1 ”Claus Sørensen”.

Ud over fartøjsindsamlingen blev der også foretaget større indsamlinger i løbet af 1970’erne og de følgende
årtier, selv om museets fokus ikke længere var så entydigt på genstande. Moderne hjælpemidler i
havfiskeriet såsom radioapparater, sonar, radar og ekkolod blev systematisk indsamlet som en udløber af
Hjorth Rasmussens arbejde med samtidsdokumentation af nordsøfiskeriet, og museumsinspektør Niels
Bach arbejdede i samme periode på at indsamle eksempler på danske glødehovedmotorer. Som Bach
påpegede, var motoriseringen af fiskeriet i starten af 1900-tallet måske at betragte som den største
enkeltstående forudsætning for skabelsen af et egentligt havgående erhvervsfiskeri, og en indsats på dette
område var derfor af stor vigtighed for et landsdækkende fiskerimuseum.

Andre større genstandsindsamlinger samlede sig herefter især omkring forberedelse til de faste udstillinger
om dansk havfiskeri, vestjysk søfart og offshore. Blandt andet hjemtog museet i 1989 et intakt køkken fra et
fiskerhjem i Hvide Sande til brug i udstillingen om dansk havfiskeri, og op gennem 1990’erne indsamledes
og erhvervedes genstande, skibsportrætter og modeller til belysning af bl.a. Fanøsøfarten, Esbjerg havn og
den øvrige sydvestjyske søfart. Endvidere indsamledes især fotos, interviews og data til opbygning af en
permanent udstilling om den danske udnyttelse af Nordsøens kulbrinter – olie og gas, i daglig tale
offshoresektoren. Her var genstandsmaterialet begrænset, men så meget desto større betydning havde
det, at museet indsamlede dokumentation og tilegnede sig et kendskab, som kunne give mulighed for at
realisere store udstillingsprojekter.
Under overskriften ”TYRA på museum” fik offshore-samlingen et gevaldigt løft i 2021 i forbindelse med
skrotningen og ophugningen af de udtjente TYRA-platforme. TYRA som er Danmarks størst producerende
gasfelt i Nordsøen, stod foran en fornyelse og udskiftning af de to beboelses- og produktionsplatforme
TYRA Øst og TYRA Vest. Med støtte fra byens erhvervsliv fik museet i foråret fragtet en 40 fods container til
Frederikshavn, hvortil platformene var blevet sejlet til ophugning. I løbet af 2021 har museet ad flere
omgange besøgt ophugningsfirmaet, og fået lov at udvælge centrale dele og genstande fra TYRA og puttet i
containeren med henblik på at komme på museum. Fra platformene er bl.a. hjemtaget diverse inventar fra
beboelses- og fritidsområderne, alt muligt i sikkerhedsudstyr og skilte, kontrolpaneler, hospitalsudstyr,
ventiler, pumper og andet produktionsudstyr samt meget andet. Genstandene fra TYRA vil indgå i museets
fremtidige udstillingsplaner, sammen med fotos, dokumentation og interviews som ligeledes er indsamlet i
forbindelse med projektet, herunder en større fotosamling fra fotograf Bent Medvind, som har
fotodokumenteret den danske offshorebranche siden begyndelsen af 1980erne.

Museets genstandssamling inden for dansk fiskeri står også overfor en større udvidelse, idet museet i løbet
af 2021 påbegynder en større samlingsgennemgang med henblik på at overtage fiskerisamlingen i Grenå,
tidligere kendt som Dansk Fiskerimuseum.

FAKTA
Dansk Fiskerimuseum i Grenå blev i 2011 indlemmet under Museum Østjylland. På anbefaling af Slots og
Kulturstyrelsen overdrages samlingen og ansvarsområdet til Fiskeri- og Søfartsmuseet, som dermed også
varetager ansvaret for fiskeri i indre danske farvande og får forøget samlingen med ca. 2.000 genstande
samt en større mængde bøger, tegninger, fotos m.m. vedr. fiskeri i indre danske farvande.

