Ingeniøren  bag  Hanstholm  Havn:
Jørgen  Fibiger
Helten  i  Hanstholms  havnesaga  er  ingeniør
Jørgen  Fibiger.  Det  var  hans  vilje  til  Hanstholm,
der  gjorde  udslaget.  Forfatteren  Jacob  Paludan
nægtede  at  have  portrætteret  ham  som  ingeniør
Beyer  i  romanen  Fugle  omkring  Fyret  (1925).
Selv  troede  han  det  og  skal  have  beklaget  sig.

Ingeniør  Jørgen  Fibiger  (1867-1936)  –
en  ejendommelig  og  forfinet  skikkelse
med  en  imponerende  hårmanke.
”Vand  er  et  meget  elastisk  legeme,
langt  mere  elastisk,  end  man  ofte
antager,  og  selv  den  almindeligt
kendte,  af  vinden  frembragte  bølge
er  i  høj  grad  følsom  for  forstyrrelser
af  den  rytme  eller  svingningstakt,
som  betinger  dens  form.  På
Jyllands  vestkyst  vil  man  ofte  under
storm  høre  fiskerne  udbryde,  at
regnen  sletter  (jævner)  havet,  og
en  betragtning  af  havet  under
regnbyger  minder  i  virkeligheden
om  den  allerede  i  oldtiden  gjorte  og
i  nyere  tid  bekræftede  iagttagelse,
at  olie  dæmper  bølgeslaget”
                                                            Jørgen  Fibiger,  1917.
  

Jørgen  Fibiger  havde  en  fast  overbevisning  om,
at  der  kunne  bygges  en  havn  ved  Helshage,  og  at
den  ikke  ville  blive  væsentligt  generet  af
tilsanding,  ligesom  han  var  overbevist  om,  at  den
ville  få  afgørende  indflydelse  på  fiskerierhvervet
i  Nordvestjylland.  Og  så  var  hans  faste  tro  på
sagen  parret  med  en  udviklet  evne  til  at  få  de
skiftende  ministre  til  at  gå  ind  for  sagen.
Ingeniørkunst  gør  det  nemlig  ikke  alene,  når  der
skal  bygges  stort  i  Danmark.  Intet  at  sige  til,  at
Fibiger  var  en  nærmest  forgudet  mand  i  Thy.
Mens  han  levede,  lykkedes  det  ham  at  få  bygget
havnen  i  Hirtshals,  der  var  blevet  vedtaget
samtidig  med  Hanstholm-projektet.  Hirtshals
Havn  var  nemmere  at  gå  til  og  mindre
bekostelig.  Efter  hans  død  i  1936  kom  den  tyske
besættelse  af  Danmark,  der  satte  arbejdet  i
Hanstholm  helt  i  stå.  Først  med  vedtagelse  af
den  nye  lov  i  1960  lykkedes  det  at  få  så  store
bevillinger  til  Hanstholm,  at  byggeriet  for  alvor
kunne  genoptages.
Da  der  af  flere  teknikere  var  rejst  tvivl  om,
hvorvidt  det  ville  være  muligt  at  holde  en  havn  i
Hanstholm  fri  for  tilsanding,  blev  det  af  stor
betydning,  at  Helge  Lundgren  -  professor  i
havnebygning  og  fundering  samt  marin
vandbygning  ved  Danmarks  tekniske  Højskole  -
som  leder  af  Hanstholm-undersøgelsen  1956-59
eksperimentalt  påviste,  at  risikoen  for  tilsanding
ville  være  ringe.  Han  var  medlem  af
kommissionen  om  Hanstholm  Havn  1955  og  blev
efter  vedtagelsen  af  loven  medlem  af
anlægsudvalget  1960-65.
Jørgen  Fibiger  var  søn  af  en  langelandsk
godslæge.  I  1892  blev  han  ingeniør  og  søgte
straks  ind  ved  vandbygningsvæsenet,  hvor  han
først  fik  overdraget  tilsynet  med  en  forlængelse
af  fiskerimolen  ved  Hirtshals.  Siden  kom  han  til
Esbjerg,  men  da  molen  i  Hirtshals  på  ny  skulle
forlænges,  søgte  han  igen  derop,  denne  gang
som  dén,  der  som  entreprenør  skulle  sørge  for
arbejdets  udførelse.  Det  er  fra  disse  tidligste
ungdomsår,  hans  interesse  for  havnebygning  på
Jyllands  vestkyst  stammer,  og  når  den  første
kommission  i  1900  ikke  kunne  standse  kravene

om  vestkysthavne,  så  har  han  haft  sin  store
andel  i,  at  planerne  holdtes  i  live.
"Han  var  en  ejendommelig  og  forfinet  skikkelse,
ansigtstrækkene  franskprægede.  Håret  var  tidligt
blevet  hvidt,  og  han  lod  det  vokse  til  en
imponerende  manke",  som  det  malende  hed  i  et
portræt  i  dagbladet  Politiken  i  1959.
Ud  af  sine  erfaringer  om  den  jyske  vestkyst  -  og
gennem  omfattende  studier  af  havnebyggeri  i
mange  lande  -  formede  han  sine  teorier,  der  var
enkle  og  letfattelige:

1930´erne  var  præget  af  økonomisk
krise  og  stor  arbejdsløshed  -  og  af
store  projekter.  Fibigers  tanker  om  en
kanal  fra  Limfjorden  til  Jammerbugten
-  og  en  bilvej  gennem  Jylland  -  kunne
(på  papiret)  skaffe  mange  ledige  i
arbejde.

"Man  må  aldrig  give  sig  i  kast  med  havet,  hvor
det  er  stærkere  end  landet,  altså  hvor  kysten  må
vige  for  havets  pres.  En  bugt  kan  se  så  fristende
ud,  men  den  er  farlig.  Der  er  næppe  fast  bund  at
bygge  på.  Pynten  derimod  viser,  at  her  er  landet
stærkere  end  havet.  Derfor  har  vi  dér  noget  at
bide  os  fast  på.  Se  på  Jyllands  kort,  det  er  det
store  og  nådige  forsyn,  der  udpeger  steder  som
Hirtshals  og  Hanstholm,  for  her  er  landet
stærkest.  I  Hirtshals  er  det  en  lerknude,  i
Hanstholm  en  kalkbrink,  der  holder  stand.  Her
erkender  havet  sin  underlegenhed.  Derfor  skal  vi
bygge  her  …"
  

