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Et billede på fortidens stovte fiskere

INSPIRATION – Tre stov-
te fiskere på et gammelt 
fotografi har dannet for-
billede og inspiration for 
skulpturen ’Hjertingfisker’.

Den nøjagtige datering af 
billedet fortaber sig i histo-
rien – det menes at være fra 
perioden 1910-1920 – men 
til gengæld ved man, hvem 
det er med på det: Fra ven-
stre ser man Ole Andersen, 
onkel til vore dages Ole 
Andersen, der bl.a. er med-
stifter af Esvagt og primus 
motor bag skulpturen. I 
midten ser man Kristian 
Madsen, og manden til høj-
re er Søren Mathiesen.

Tre-i-én skulptur
”Vi overvejede i starten at 
lave en skulptur af alle tre, 
men det blev for stort i ud-
trykket. Så ’Hjertingfisker’ 
er et ’sammenkog’ af de tre 
mænd på billedet,” fortæl-
ler sten- og billedhugger 
Thomas Kjær Andersen, 
der har skabt skulpturen.

Billedet er taget foran 
ishuset i Hjerting – vel at 
mærke ikke Stryhns, men 
huset med isblokke til kø-
ling af fisken. Og Madsen i 
midten har set sit snit til at 
lufte det pæne tøj til lejlig-
heden.

Det stovte udtryk
”Han har sikkert været 
oppe og skifte tøj, inden 
billedet skulle tages, for 
sådan en fin skipperjakke 
havde man ikke på til havs. 
Og så er der er jo ikke noget 
med at smile – det var skam 
en alvorlig sag at blive fo-
tograferet dengang,” siger 
Thomas Kjær Andersen.

Han har arbejdet me-
get med at fange det helt 
rigtige, stovte udtryk i sin 
skulptur.

”Han er jo vestjyde. Der 
skal ikke noget stort ud af 
det, men alligevel er han 
stolt af at vise fangsten 
frem. Så det handler om 
at fange balancen i det ud-

tryk.”
Der er også en 

hel del tekniske 
forhold at tage 
hensyn til.

Skulpturen 
er hugget ud 
af én stor sten, 
en granitblok 
af typen Blå 
Rønne, der 
som navnet 
antyder kom-
mer fra Born-
holm.

Og for at 
sikre sta-
biliteten 
skulle 
skulpturen have nogle faste 
støttepunkter, bl.a. den sto-
re kuller, han holder i højre 
hånd. Det skulle være en 
af de store i såkaldt ’jum-
bostørrelse’, så den kan nå 
ned til jorden og støtte. 

Af samme grund er tun-
gen på fotoet byttet ud med 
den større pighvar, så den 
når helt ned til kurven.

’Hjertingfisker’ rummer 
i øvrige sine små hemme-
ligheder og finurligheder 
for det skarpe øje og åbne 
sind... 

Tøjet er selvfølgelig også 
autentisk lige fra sokkel til 
sixpence. Læderstøvlerne 
er af typen, der er nittet på 
træsko med kobbersøm, så 
de bliver til træskostøvler. 

Bukserne er vadmel, og der 
er en langærmet under-

trøje under den solide 
stræksweater. Selvføl-
gelig med ærmerne 
smøget op – man er 
jo på arbejde!

Alt sammen 
hugget ud 

med 
ham-
mer og 

mejsel 
i hård 

granit 

med alle de hundredvis 
af bittesmå detaljer, der gør 
skulpturen levende og tro-
værdig, helt ned til f.eks. 
rynkerne på trøjen og prik-
kerne på pighvarren. Alene 
den fisk tog i øvrigt en må-
ned at lave.

’Hjertingfisker’ er kom-
met til verden med hjælp 
fra en projektgruppe af 

gode Hjerting-borgere med 
Ole Andersen som primus 
motor og fire virksomheder 
som sponsorer:

Hans Sme’ Aps, Hen-
ning G. Kruse Holding 
A/S, Thorvald Børsmose 
Holding Aps og Niels Arne 
Hounisen Holding Aps.

7.760 målepunkter
Første skridt var en lermo-
del i 60 cm højde, som pro-
jektgruppen godkendte til 
UG. Siden fulgte en 1:1 mo-
del i fiberbeton, der er ble-
vet brugt som reference og 
til målepunkter i et sindrigt 
apparat på skinner.

7.760 målepunkter, 4.300 
arbejdstimer og et ukendt 
antal søvnløse timer senere 
står han er så. 

Stolt og stovt – på den 
strand, der skabte grund- 
laget for hans liv og det 
Hjerting, vi kender i dag.

Tekst: Kurt Henriksen

Ole Andersen (t.v.), Kristian Madsen og Søren Mathiesen (t.h.) 
på det gamle fotografi, som har inspireret til skulpturen.
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- Velkommen på badehotellet...

 

 

Brasserie - bar og galleri

Ship Inn
Hele Hjertings uforpligtende mødested hvor man i ro og mag kan nyde 

alt fra en kop kaffe, en drink i baren, en god frokost eller middag

Åben: man- tors. 11-24 • fre. 11-01 • lør. 10-01 • søn. 10-24

– Smag vores nye øl HJERTINGFISKERENS CLASSIC.

 

 

Gourmetrestaurant

Strandpavillonen
Hotellets gastronomiske hjørne med a la carte retter, menuer og stort 

udvalg af kvalitetsvine – De perfekte rammer til en hyggeaften…

Åben: man-lørdag fra kl. 18.00 – Se mere på hjertingbadehotel.dk

Vi siger stort tillykke til Hjerting med den flotte statue HJERTINGFISKER
Fiskeriet og badehotellet har gennem mange år præget Hjertings historie. Vi håber at HJERTINGFISKEREN

og badehotellet igen kan følges ind i fremtiden – vi vil gøre alt for at være i topform. 

Til den uforglemmelige fest 
                                                        eller sammenkomst
  

”SALEN” er totalt nyindrettet med nyt gulv og akustikloft, men stadig

i den gode badehotelstil. Op til 70 pers.

Se vor FESTBROCHURE på hjertingbadehotel.dk
eller ring til Mie på 7511 7000 for en god festsnak.

Spisestuen

Nyt spise og mødelokale
Hyggeligt indrettet lokale med udsigt over Vadehavet.

Til møde op til 20 pers. til spisning op til 36 pers.

I lokalet kan der bestilles både fra badehotellets FESTBROCHURE

og fra SHIP INNs daglige menukort.

Hjerting Badehotel
Anno 1914Strandpromenaden 1 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf.: +45 7511 7000
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”Stenen taler 
til mig - helt 
bogstaveligt”

Hjertings nye solide 
granitfisker hviler 
på sand. Men det er 
hverken ustabilt eller 
på nogen som helst 
måde tilfældigt.

’Hjertingfisker’ 
står selvfølgelig på 

stranden med sin 
fangst, men ikke nogen 

tilfældig strand. Han 
står på Hjerting Strand. Og 
på Hjerting-sand.

”Jeg har lavet mange 
undersøgelser af, hvilken 
vinkel, sandet skal ligge 
i, så det er også autentisk. 
Sand på Fanø eller i Blå-
vand ville falde anderledes 
end det grovkornede sand, 
vi har i Hjerting. Så det har 
jeg også gået og nørdet lidt 
med,” fortæller sten- og 
billedhugger Thomas Kjær 
Andersen.

En måned om en fisk
Den lille detalje siger alt om 
manden bag værket. Her 
er ingen lette løsninger og 
ingen lave gærder, hvis det 
føles mere rigtigt at klare 
forhindringen på anden 
måde. På den rigtige måde.

Den 38-årige kunstner fra 
Hjerting gør arbejdet fær-
digt. Om det så skal tage 
en måned at lave en enkelt 
fisk. Det skulle det. Og han 
har høstet stor og velfor-
tjent ros for værket, der er 
både hans svendestykke og 
gennembrud som kunst-
ner, hvis der er nogen ret-
færdighed til. Selvom han 
egentlig helst er fri for tit-
len ’kunstner’ og hellere vil 
kaldes håndværker.

I to år har han – med on-
kel Oles ord – ’stået alene 

og banket på en sten’ i et 
meget beskedent værksted 
lidt udenfor Hjerting. Kun i 
selskab med sig selv og sin 
forfader, som han møjsom-
meligt har mejslet til live og 
hentet ud af en granitblok.

Thomas Kjær Andersen 
er bogstaveligt født ind i 
projektet. Hans onkels on-
kel er en af de tre fiskere 
på det gamle foto, der har 
givet inspiration til skulp-
turen (se side 2). Og un-
dervejs i projektet er der 
dukket endnu flere forbin-
delser og tildragelser op, 
der ligner en forudbestemt 
skæbne for, at netop han en 
dag skulle skabe netop den 
her skulptur.

Praktisk kunstnertype
Talentet har han altid haft, 
selvom han er alt for beske-
den til at prale ret meget 
med det. 

”Det føles meget, meget 
naturligt for mig, når jeg 
står med mejsler. Så kan 
der lige pludselig gå en 
time med det, hvor jeg bag-
efter tænker: Hvad har jeg 
egentlig lavet? Så støver 
jeg det af og ser, at det er 
jo egentlig godt nok,” siger 
Thomas Kjær Andersen, 
når man spørger til hans 
naturtalent.

Og han ejer en unik kom-
bination af det kunstneri-
ske og praktiske, som giver 
mange fordele i et projekt 
som ’Hjertingfisker’. Tho-
mas Kjær Andersen tog 
først en uddannelse som 
murer – egentlig med tan-
ke på senere at blive arki-
tekt – fulgt af et halvt år på 
kunstlinje på en højskole i 
Odder. Så arbejdede han 
et års tid som murer for at 

finansiere en tur til Afri-
ka. Som 23-årig tog han et 
halvt år til en kunstner-
landsby i Zimbabwe, og det 
har også præget ham. 

”Jeg fik den afrikanske 
stilart og levevis ind under 
huden og lærte at se værdi-
en i simple, materielle ting,” 
siger han om opholdet i en 
lillebitte ’negerhytte’ med 
strå på taget og komøg som 
vægge i en landsby, hvor 
alle var tæt på hinanden.

”Nærmeste parallel, jeg 
kunne drage, var til Hjer-
ting. Folk siger nogle gange 
som en dårlig ting, at alle 
kender alle. Men det er jo 
dét, der er fordelen i et lille 
samfund. Man skal kende 
hinanden for at kunne hjæl-
pe hinanden.”

Barndom på stranden
Fremmede kulturer var 
dog ikke just fremmede for 
ham. Faktisk talte han en-
gelsk, før han lærte dansk. 
Som to-årig rykkede fami-
lien til Papa New Guinea 
nord for Australien, hvor 
faderen Andy Andersen 
fra Hjerting havde projekt-
arbejde for Danida med sit 
firma Dan Marine.

Da Thomas var seks, 
vendte de hjem til familiens 
rødder i Hjerting og endte 
på Strandvejen 15. Næsten 
nabo til den nye skulptur, i 
et hus der blev købt af en-
ken til Ole Andersen den 
ældre, en af fiskerne på det 
gamle foto. Her har lille 
Thomas leget på stranden, 
levet sig ind i fantasier og 
lært ormegravning og an-
dre fif af de gamle fiskere.

Det er endnu en af de 
mange links for kunst-
neren, der blev uddannet 

 Profilen

Ikke bare sand, men sandet som det er på Hjerting Strand. Projektet krævede masser af praktisk og teknisk planlægning. Fiberbeton-modellen i 1:1 havde en støttestang til sit liggende liv.
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som bygningskonstruktør 
og stenhugger efter turen 
til Afrika. Håndværket er 
i orden. Men det var det 
egentlig også, før han fik 
papir på det. Evnerne var 
der allerede, og målet var 
at blive billedhugger. 

”Jeg elsker at arbejde i 
sten. Der er ikke et andet 
materiale, jeg kan stå inde 
for på samme måde. Jeg 
ville aldrig kunne sælge en 
gummifuge eller et kemisk 
produkt! Sten er et natur-
produkt, som kan have 
svagheder og nuanceskift 
i farven, men det er Mo-
der Naturs eget materiale. 
Og man kan nærmest give 
1.000 års garanti, hvis man 
behandler det ordenligt,” 
lyder det ivrigt.

Mærk stenens humør
”Kommer der endnu en 
stor stormfold en dag, så 
sker der ikke noget med fi-
skeren her. Han ligger bare 
under sandet, og så kan de 
finde ham igen om 1.000 år. 
Det kan en tømrer ikke ga-
rantere,” griner Thomas.

Så sten fascinerer dig?
”Ja, det er det udtryk, 

sten giver. F.eks. udtrykket 
af en stensøjle, der står ved 
et parlament. Sten kan 
bare et eller andet – 
gøre det autoritært 
og troværdigt. Man 
siger jo også, at man 
er stensikker.”

Sten er vel dødt 
materiale?

”Ja, men for 
mig er det utro-
ligt levende og 
nogle gange 
svært at hol-
de styr på. 
Se f.eks. hvor-
dan det ånder 
lige nu og hiver 
fugten ud af luf-
ten. Det opfører sig på 
forskellige måder alt ef-
ter temperatur og fugt. 
Man kan få fuldstæn-
dig farveskift fra en 
hvid til en næsten sort 

sten. Det handler også om 
at kende stenens styrker 
og svagheder. Det handler 
om at kende den sten, man 
arbejder med,” lyder det 
næsten kærligt fra Thomas 
Kjær Andersen.

”Og det handler om 
kende stenens og dens hu-
mør. Det sker på stenens 
præmisser – man skal jo 
fortolke sin ide gennem 
værktøjet og over i stenen. 
Alle dele skal være enige, 
for at det lykkes. Enten har 
man arbejdet for hurtigt, så 
stenen smadrer, fordi man 
ikke har haft tankerne med 
og har overset en åre, el-
ler værktøjet har været for 
sløvt. Der er næsten altid 
kun sig selv at bebrejde, 
hvis der sker noget.”

Hvad gør man, hvis man 
hugger forkert – det er jo ét 
stort stykke?

”Det har jeg heldigvis 
ikke så meget erfaring 
med... Men man opdager 
ofte svagheder i stenen ved 
hjælp af følelsen eller lyden, 
når man slår på dem. For 
mig er det f.eks. perverst at 
arbejde to mand på samme 
sten. Det er min klang, og 
når jeg slår på den, kan jeg 
mærke op gennem mejs-
len, om jeg skal justere 
lidt. Hvis der står en anden 
stenhugger og banker i den 
anden ende, er det som at 
høre to radiokanaler på én 
gang. Det kan man ikke,” 
fastslår Thomas Kjær An-
dersen.

Stenens sprog
”Stenen snakker til mig –
bogstaveligt talt. Hvis man 
kommer ind på en bestemt 
vinkel med mejslen, så be-
gynder den at flage på en 
anden måde,  og så er det 
fordi man er kommet ind 
på en åre på en forkert 
måde. Der er årer i sten – 
ligesom i træ. Jeg kunne 
snakke om det i timevis.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Heavy metal eller Beethoven i ørerne- alt efter dagens opgave. Højre hånds lillefinger mangler et led - fiskeri var farligt arbejde. Budgettet blev ikke brugt på luksusforhold for kunstneren.

”For mig er det f.eks. perverst at arbejde to mand på samme sten.
Det er min klang, og når jeg slår på den, kan jeg mærke op gennem 
mejslen, om jeg skal justere lidt. Hvis der står en anden stenhugger og 
banker i den anden ende, er det som at høre to radiokanaler på én gang.”

Hovedparten af skulpturen er hugget ud med håndkraft, og der er kun brugt el-værktøj 
og vinkelsliber ved de helt grove opgaver, og når store stykker skulle fjernes.
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Fortid møder fremtid i nyt vartegn for Hjerting
INDVIELSE – Der gik et 
sus af begejstring gennem 
forsamlingen, da ’Hjerting-
fisker’ blev afsløret lørdag 
den 5. november.

Næsten 300 mennesker 
havde trodset det meget 
autentiske, vestjyske vejr 
med regn og rusk til indvi-
elsen på pladsen ved Hjer-
ting Kanelaug, og de blev 
ikke skuffet. 

Stoltheden strålede ud 
af folk og varmede alle, da 
borgmester Johnny Søtrup 
indviede værket og fik det 
overdraget til kommunen.

”Fortid møder fremtid, 
og området beriges nu 
med en visualisering af et 
stykke spændende lokal-
historie. En historie, som 
er vigtig for nutidens selv-
forståelse, for her ses dét, 
som Hjerting er bygget på 
og har udviklet sig fra,” lød 
det i borgmesterens tale.

”Skulpturen er tænkt 
som et taknemmeligt nik 
til de, som kom før. De fi-
skere, som arbejdede, bo-
ede og levede af fiskerlejet 
her. Et fiskerleje som i sin 
storhedstid var et vigtigt 
knudepunkt for områdets 
maritime aktiviteter.”

Søtrup pegede også på, 
at hvis ikke datidens rege-
ring havde peget på Esbjerg 
som fremtidens havn for 

Vestdanmark, havde me-
get nok set anderledes ud i 
Hjerting, hvor initiativet og 
virkelysten altid har været 
stor. 

”Som selvstændig by og 
som forstad til Esbjerg har 
Hjerting altid haft sin egen 
identitet. Her bor stadig 
mennesker, som får gode 
ideer og har modet til at 
føre dem ud i livet. Det er 
’Hjertingfisker’ et værdigt 
bevis på,” lød det fra John-
ny Søtrup.

”At det tilmed har været 
en lokal skabelsesproces, 
kan man godt være stolt af. 
Kort sagt har hele proces-
sen vist den styrke og sam-
menhængskraft, Hjerting 
kan mønstre, når det gæl-
der. Når byrådet i Vision 
2020 taler om storbykvali-
teter og levende lokalsam-
fund, er Hjerting med til at 
sætte barren højt.”

Cirklen er fuldendt
Borgmesteren pegede også 
på, at ringen er sluttet mel-
lem fortid og fremtid.

”Det er tankevækkende, 
at Horns Rev dengang var 
en kilde til stor velstand – 
lige som området også har 
haft afgørende betydning 
for Esbjergs udvikling og 
ekspertise inden for offsho-
re vind. Ja, cirklen må siges 

at være fuldendt her,” in-
den han hev klædet af den 
nye skulptur.

”Med ’Hjertingfisker’ får 
Hjerting tilføjet endnu en 
seværdighed – til glæde for 
indbyggere såvel som de 
mange gæster, som Hjer-
ting tager godt i mod. Hjer-
ting har fået et nyt vartegn, 
som der vil blive sat pris på 
langt ud i fremtiden.

Primus motor og en af 
de helt store bidragsydere 
i projektet, tidligere fiske-
skipper Ole Andersen fra 
Hjerting, opfordrede i sin 
tale alle til at passe rigtig 
godt på skulpturen.

”Det er jo nærmest bor-
gerligt ombud. Og så er der 
i øvrigt allerede stiftet et 
’pudselaug’, som skal sørge 
for at holde ham fin i frem-
tiden,” lød det med et glimt 
i øjet fra den glade giver.

Og det skulle være gan-
ske vist, at pudselauget har 
hans lillebror – og kunstne-
rens far – Andy Andersen 
som formand, så ’Hjerting-
fisker’ kommer i gode, fa-
miliære hænder.

Indvielsen blev rundet 
festligt af med både vådt og 
tørt i et stort telt i forlæn-
gelse af Hjerting Kanelaugs 
hyggelige klubhus.

Tekst og foto: Kurt Henriksen
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Kræn Christensen 
Hjerting

“Jeg synes, det er en fantastisk 
skulptur – veludført og smuk! 
Og jeg er stolt af, at det er lokale, 
der har doneret og lavet den. 
Den minder os om, hvor vi 
kommer fra, og at vi skal dybt 
taknemmelige for de fiskere, der 
fik etableret fiskelejet i sin tid. 
Vi kan så stå på skuldrene af de 
fantastiske folk, der har kæmpet 
med liv og død ude på havet.”

Fortid møder fremtid i nyt vartegn for Hjerting

1) På Grønningen ved Hjerting Strand, 
hvor minderne, de bor, 
om fiskeriets storhedstid

 med orm og krog på snor.
 Hvor bakkebåde stævned’ ud
 med krogene om bord,
 der mindes vi de fiskere,
 som tog en tørn om bord
 
2) Med slid og slæb ved årerne;
 et slid man næppe tror,
 de kæmpede med vind og vejr,
 og fandt, hvor fisken ’bor’
 Der satte de så kroge ud,
 med håb om fangsten stor,
 mens søen brød og buldrede 
 på Hornet op’ mod Nord

3) Blev båden lastet fuld af fisk,
 var heldet med om bord,
 og turen hjem skred hastigt frem
 med mad til manges bord.
 Men endte rejsen med forlis,
 var sorgen lige stor
 for mor og barn på Hjerting Strand,
 som kun fik trøstens ord 

4) For disse Hjerting fiskere,
 ej af de mange ord,
 et minde er nu sat og står,
 hvor kanerne, de bor.
 For dem der fulgte efter dem,
 har ret, når de nu tror,
 at meget skyldes disse mænd, 
 - og deres tørn om bord

I ved jo nok, at jeg aldrig higede efter storhed, 
og nu har jeg været igennem en proces med 
mig selv angående det at blive stillet offentligt 
til skue ved Hjerting Strand. 
Ved at ligesom glemme mig selv, er jeg 
kommet frem til den konklusion, at jeg er 
vældig glad for jeres projekt; ja, jeg føler en stor 
hjertevarme over for dem, der kom efter 
os og går på jorden nu, og som giver mig  

- eller snarere mit liv og fiskeriets historie - 
så megen opmærksomhed.
Som gammel Hjertingfisker er jeg meget 
fornøjet med, at skulpturen står omgivet af 
Hjertingkaner.
De havde så stor betydning for vort fiskeri, 
og er i øvrigt placeret ganske nær det sted, 
hvor så mange fisk gennem generationer blev 
indbragt til Hjerting Strand.

Hjertingfiskerne

Uddrag af brev fra Ole Andersen, den ældre...

Mel.: På Halifax og Grækenland …

Forfattet af Andy Andersen til afsløring af skulpturen ’Hjertingfisker’ 5. november 2016 

En ’hilsen fra hinsides’, der blev læst op af Andy Andersen ved en sammenkomst inden afsløringen

Søren Knudsen 
Hjerting

“Den er enormt flot, og jeg synes, 
at den passer rigtig godt ind her.
Den står det rigtige sted.
Jeg er ikke selv ud af en fisker-
familie, men stammer dog fra 
Hjerting.
Så på den måde kan jeg også 
relatere til vores nye skulptur.”

Connie Goth 
Hjerting

“Det er så fantastisk! Jeg er datter 

af en gammel fiskeskipper, så jeg 

er vildt begejstret.

Min far er født på Langeland og 

kom herover, hvor han mødte 

min mor, og han har fisket her fra 

Vestkysten, så jeg er så stolt.

Jeg har jo et meget personligt 

forhold til den, og jeg synes, at 

den er fantastisk. Vi kan se og 

føle på fiskene, tøjet og det hele 

– og det er bare så flot lavet!”




