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AGGER: Intet fiskeri. Sådan 
tegnede de dystre udsigter 
for Agger efter den socialde-
mokratiske fiskeriminister 
Jens Risgaard Knudsens be-
søg i 1966. Agger havde i ge-
nerationer levet af fiskeriet. 
Utidssvarende havneforhold 
og konkurrencen fra Thybo-
røn og Hanstholm truede. 
Og disse perspektiver fik de 
lokale fiskere op på barrika-
derne. Med jysk stædighed 
og hjælp fra en uventet kant 
fik Agger sin nye havn.

I midten af 1960’erne var 
havneforholdene i Agger så 
utilfredsstillende for de lo-
kale fiskere, at de fremsatte 
ønsker om en ny havn.

Fjordhavn, i folkemunde 
”Æ’ Æver”, blev med hjælp 
fra Vandbygningsvæsenets 
anlagt i 1926, men den var 
ikke længere tidssvarende 
og manglede ordentlige kaj-
forhold. Agger Fiskerifor-
ening hverken ville eller 
kunne løfte havneopgaven 
alene. I håb om at vinde 
støtte til projektet havde 
man inviteret fiskeriets egen 
minister til den årlige gene-
ralforsamling for at debatte-
re nogle fremlagte havne-
planer. Bølgerne gik højt på 
den angiveligt længste gene-
ralforsamling i Agger Fiske-
riforenings historie. Efter 
fem stive klokketimer måtte 
parterne gå hver til sit - uden 
at man var kommet en løs-
ning stort nærmere.

En principfast minister
Jens Risgaard Knudsen var 

en princippernes mand. Han 
var oprindeligt udlært som 
gartner og havde arbejdet 
som sådan i Thisted, men 
var alligevel på udebane i 
Agger og blev mødt med en 
storm af protester. 

Han fremhævede vedhol-
dende over for forsamlin-
gen, at han under ingen om-
stændigheder støttede flere 
mindre havne på Vestky-
sten. Altså heller ikke i Ag-
ger. Risgaard Knudsen men-
te, at fiskeri på Vestkysten 
var sikret gode vilkår med 
havnen i Thyborøn og det 
næsten færdiggjorte anlæg i 
Hanstholm. Netop anlægge-
ne i Hanstholm og Thyborøn 
med fiskemelsfabrik og for-

arbejdningsindustri har ud-
gjort en potentiel trussel for 
fiskeriet fra Agger, for de 
moderne forhold må have 
virket tillokkende på de el-
lers så loyale Aggerfiskere.

Fiskeriministeren blev 
mødt af stærk kritik fra en 
ung Svend Heiselberg, som 
dengang var formand for 
Agger Fiskeriforening. Han 
fremhævede, at ministeren 
ikke kunne være sin hold-
ning bekendt, og at han var 
medvirkende til at affolke et 
fiskeriområde med en flåde 
i stærk vækst.

Den uventede hjælp
Havnespørgsmålet rumme-
de endnu en dimension, idet 

planerne om en færgerute 
mellem Agger og Thyborøn 
truede med at sætte en prop 
i den gamle fjordhavn. 
Vejanlæggets forløb fra Ag-
ger til færgelejet på Tangen 
var projekteret således, at en 
nyanlagt dæmning ville luk-
ke udsejlingen fra fjordhav-
nen.

Hvad der altså umiddel-
bart lignede endnu et søm i 
Aggerfiskeriets kiste, endte 
faktisk med at blive den af-
gørende trumf i spillet om 
en ny havn.

Færgeplanerne involvere-
de ministeriet for offentlige 
arbejder, og fiskeriforenin-
gen udnyttede situationen 
til at invitere den socialde-
mokratiske minister Kai 
Lindberg til Agger for at se 
på forholdene.

Mere forsonlig minister
Selv om Lindberg i lighed 
med sin kollega Risgaard 
Knudsen ikke ville sende 
penge efter en ny havn, var 
han mere forsonlig i sin 
holdning og påpegede, at 
det burde være muligt at fin-
de en løsning.

Løsningen kom tre år se-
nere i 1969.

Færgeplanerne var så 
fremskredne, at arbejdet 
med at få proppet fjordhav-
nen til var nært forestående. 
Der var i mellemtiden kom-
met en ny regering og mini-
steren for offentligt arbejde, 
den radikale A. C. Normann, 
valgte, måske for at undgå 
en langtrukken erstatnings-
sag, at yde økonomisk kom-
pensation til Aggerfiskerne. 
Og med erstatningen i bag-

lommen havde Agger Fiske-
riforening blandt andet med 
hjælp fra Sydthy Kommune 
sikret sig det økonomiske 
grundlag for en ny havn.

Folkefest i Agger
Indvielsen blev en folkefest.

I september 1971 overvæ-
rede over tusinde gæster, at 
Aggerflåden med flag og 
vimpler stod ind i den nye 
havn. Fiskerne havde fået en 
ny havn, og byen gik med 

Svend Heiselbergs ord en lys 
fremtid i møde:

”Nu har Agger mulighed 
for at holde på den ungdom, 
der skal føre fiskeriet videre, 
og de unge har haft lejlighed 
til at se, at de bor i en kom-
mune, som vil gøre noget for 
fiskerne.”

HISTORIEN I BILLEDET

En prop løste havneproblemerne

FJORDHAVNEN ELLER ”Æ’ Æver” i folkemunde, som i perioden fra 
1926-71 gav ly til Aggerflåden. Før Fjordhavnens tid havde Aggerfi-
skerne deres både liggende på kysten.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

LUFTFOTO AF den nye havn ved Agger. I baggrunden den gamle fjordhavn - og proppen som har lukket den...  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

MINISTER FOR offentlige arbejder Kai Lindberg (S) ankommer ale-
ne til Agger i sin store amerikanerflyder. Han bydes velkommen af 
Agger Fiskeriforenings formand, Svend Heiselberg, der senere flyt-
ter til Hanstholm og bliver formand for fiskerne dér og mangeårigt 
folketingsmedlem.  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 {Har du gamle film eller fo-
tografier? Så er Lokalhisto-
risk Arkiv for Thisted Kommu-
ne interesseret.

 {Arkivet opfordrer derfor 
sammen med Thisted Dag-
blad thyboer og hannæsboer 
til at kigge efter i skuffer og 
andre gemmer efter spæn-
dende lokalhistorisk materia-
le.

 {Billeder og film kan indle-
veres til Lokalhistorisk Arkiv 
både i Hurup på biblioteket 
og i Thisted i J.P. Jacobsens 
hus.

 {Arkivet scanner de gamle 
billeder ind og kan også sag-
tens bruge billeder, man selv 
har scannet ind i ordentlig 
teknisk kvalitet.

 {Rubrikken "Historien i bil-
ledet"  optræder jævnligt  i 
Thisted Dagblad i håbet om, 
at det øger billedbidragene 
til Lokalhistorisk Arkiv.

FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – 

BILLEDET I HISTORIEN  

SIGVALD STEFFENSEN, sognerådsformand i Vestervig-Agger Kom-
mune, viser Kai Lindberg rundt på fjordhavnen i Agger. Artiklen er i 
øvrigt et resultat af billeder, som Sigvald Steffensens søn, Kaj Stef-
fensen, har indleveret til Lokalhistorisk Arkiv.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


