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Ålemanden fra Sejs
Leo Højer Nielsen
var Silkeborgsøernes
sidste erhvervsfisker
AF RITA NIELSEN

Sejs

Det var

LOKALHISTORIE Det lokalhistoriske
årsskrift »Syn for Sogn«, som Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger gennem mange år har udgivet i fællesskab, er netop udkommet.
I denne uge bringer vi uddrag af en
artikel, som er skrevet af Rita Nielsen
fra Sejs. Artiklen handler om hendes
mand, Leo Nielsen, Silkeborgsøernes
sidste erhvervsfisker. Leo Højer Nielsen var født i 1930, og da han var tre
år gammel, bosatte familien sig i Sejs.
Leo levede et jævnt og virksomt liv alle
dage - det var det, der passede ham
bedst. Han var 72 år gammel, da han
sov ind i 2002.
Familien var lejet ind i det ene af to
huse, der lå ned til Borresø, så børnene
lærte tidligt at begå sig ved vandet. I
det andet hus viste der sig at bo en familie med to drenge, lidt yngre end Leo
og Freddy. Og ikke langt derfra boede
der et magisterægtepar med fire døtre,
en noget speciel familie, hvor faderen
udelukkende talte engelsk med de to
ældste, og moderen underviste børnene derhjemme i underskole-stof. Først
senere kom de på Th. Langs Skole og
derefter i gymnasiet. De fik alle gode
grunduddannelser, hvilket ikke var
tilflytterne beskåret. Men også med
en god folkeskole og vilje kan man
klare sig fint.
Leo og hans søskende gik i den
skole, der lå nede ved landevejen, og
hvor frøkenen tog sig af de små klasser, og lærer Rasmussen underviste
de større børn. Sejs-Svejbæks skole
havde eksisteret siden 1879 og var
gennem tiderne blevet renoveret og et
lille hus bygget til. Det blev lærerindens lejlighed og et klasseværelse til
de små elever.
Da Leo kom ud af skolen, fik han
arbejde på et lille husmandssted i Svejbæk hos en ældre dame. Her skulle han
gå til hånde med alt, hvad der skulle
gøres i marken og i stalden. I 19-års
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DENGANG
alderen blev han indkaldt til Civilforsvaret, som den gren af forsvaret
hed, hvor han skulle aftjene sin værnepligt. Det blev til en uddannelse som
brandmand. Efter aftjent værnepligt
fik han arbejde på en gård på Sjælland
i nærheden af Næstved, hvor han var i
nogle år, og fik et dejligt venskab med
gårdens ejere og deres børn.
Tilbage i Svejbæk gik han i en
periode arbejdsløs, men fandt noget
havearbejde hos lokale folk, bl. a. i
parken, der hørte til Frøken Langs
sommerbolig dengang.
Snart fik han dog arbejde, først på
daværende Svejbæk Riste- og Måttefabrik senere på Svejbæk Trævarefabrik.

Fisker
Nu havde efterhånden et stort ønske
meldt sig, og det var at begynde at
fiske med videresalg for øje. I første
omgang blev det med hjemmeknyttede ruser, som han tålmodigt sad
og knyttede knude for knude og med
ålesnører på lejet fiskevand i Borresø,
som han jo kendte så godt. De første
år blev det nu kun på hobbybasis samtidig med arbejdet som træindustriarbejder. Der skulle jo også arbejdes med
den nyerhvervede grund på Skolevej,
som vejen hed dengang, nu hedder
den Tyttebærvej. Det var hans kone
jo også meget interesseret i, for Leo
var i 1958 blevet gift med Rita, som
var bogholder på en maskinfabrik i
Silkeborg.
Der gik en del år, inden Leo blev rigtig erhvervsfisker med egen motorbåd
og landingsplads og varebil. I starten
måtte han transportere sit grej på trillebør. Det var en hård omgang. Først
ad Skolevej, som dengang endte med
en stejl, sandet hulvej, han skulle ned
ad, derefter lidt hen ad Søvejen og til
sidst ad stien, som var sumpet, ned
til søen. Men Leo var ung og havde
en vikings kræfter og enormt gåpåmod, så han tog tingene, som de nu
kom. Båden var i starten en robåd, så
han havde god brug for kræfter, der
skulle jo også transporteres rusepæle,
som skulle bankes i søbunden, hvor
nu rusen skulle stå. Dem havde han
først fået leveret fra skoven og derefter
afbarket og tilspidset.
Skulle det blive til noget med ålefangst, måtte han lave flere åleliner.
Det er lange fiskesnører, hvorpå der
med et vist mellemrum blev bundet
små stykker fisketvist med en krog i
enden. Der kunne godt være tale om
3-400 kroge, og når de sad med 50-75
cm afstand imellem, kan man nok se,
der var tale om en lang line
For at holde styr på kroge og line
havde Leo lavet bakker, hvorpå der
blev sat smalle strimler af kork med

en vis afstand, så man kunne sætte
fiskekrogene fast deri. På den nederste del af bakken var der plads til at
vikle selve linen op, efterhånden som
krogene efter fangst blev redt ud og
sat fast i korkstrimlen.
Men inden man kunne sætte ålekrogene ud, måtte der først med et agnvod
fanges agnfisk, så man havde noget
lokkemad. Når Leo så havde roet derhen, hvor krogene skulle stå, tog han
agnfiskene i en spand mellem knæene,
tog krog for krog af korkstrimlen,
satte en agnfisk på og smed fisken i
vandet væk fra båden. Det var ikke
altid så lige en sag, når man samtidig
skulle ro for at holde kursen. Endnu
var det mest hobby, for skulle det blive
til mere, måtte han anskaffe sig en motorbåd.

Motorbåd og bil
Det gjorde han så, da der var gået nogle år. En splinterny glasfiberbåd med
dieselmotor. Den blev leveret fra Nysted på Lolland. Leo havde også købt
sig nogle færdige ruser fra et firma i
Skive, fået lejet noget mere fiskevand
i Julsø omkring Møgelø og ved Linå
Vesterskov og endnu et par steder. Han
havde også købt en søgrund ned til
Borresø, og han havde anskaffet sig
en varevogn, så han nu ikke måtte
knokle så hårdt med trillebøren. Nu
kunne han læsse sit grej i bilen og køre
det til søen, hvilken stor lettelse. Samtidig havde Leo fået indrettet bassiner
med rindende vand til fiskene og plads
til slagtning hjemme på Tyttebærvej.
Firmaet kom til at hedde SVEJBÆK
ÅL, og et familiemedlem malede et fint
skilt. Man havde jo ikke kunnet forudse, at kommunen uden videre efter
et par år flyttede byskiltet, så adressen
nu blev Sejs.

Ikke et 8-16-job
Det er op ved 4-5 tiden om morgenen
og ud og tømme ruser. De kan være
meget tunge, og det er jo ikke kun ål,
der går i dem, men også brasen og
skalle, som bare sættes ud igen. Ind
imellem kan man også være heldig, at
der er ørred eller helt, som er en laksefisk eller en gedde eller aborre, alle
fine spisefisk. Derefter skal ålekrogene
tages op og lægges i en fin dynge på
de dertil indrettede bakker. Eventuelle
ål bliver skåret fri, så de stadig har
krogen i munden, når de dumpes ned
i hyttefadet, der er en lille indbygget
dam i båden. Når dette arbejde er overstået, går det hjemad med fangsten,
som hældes i de dertil indrettede bassiner. - Og så bliver der endelig tid til
en tiltrængt kop kaffe og en ostemad.
Men derefter er det på den igen. For
nu skal ålekrogene klares op på bakkerne, et arbejde, der kan tage kortere
eller længere tid, alt efter hvor meget
ålene har lavet knuder på linen, så
det er ikke altid klaret i løbet af resten af formiddagen. Efter frokosten
og et nødvendigt hvil fortsættes med
arbejdet, så krogene igen om aftenen
kan sættes ud. Derefter skal der igen
trækkes vod efter agnfisk.
Så er det aftensmadstid, hvorefter
turen igen går til søs med ålekroge og
agnfisk Derefter er der fri, til næste
morgen tidlig. Og det er jo ikke bare

|| Erhvervsfisker Leo Nielsen
fra Sejs i færd med at bøde
sine sandartgarn. Det
eneste, der er forandret ved
vedligeholdelsesprocessen, er
det materiale, som garnene
er lavet af - lette kunststoffer
har erstattet bomuldsgarn.
1991. FOTO: LEIF TYCHSEN,
MIDTJYLLANDS AVIS.

fem dage om ugen, for ruserne skal
tømmes uanset om det er hverdag eller
helligdag. Der skal virkelig være lyst
til stede, for at have drivkraften til et
sådant arbejde. Men det havde Leo til
overflod.
Leo var godt kendt med de folk, der
boede ned til søen, og de fortalte alle
uafhængigt af hinanden,hvor hyggeligt de fandt det, når Leo i sin båd

kom tøffende lige så stille hjemad efter
veludført arbejde.
I Sejs boede en gammel fisker, Valdemar Sørensen. Han var tæt på de 80
år, og han blev en god ven af ikke kun
Leo, men af hele familien. Han lærte
Leo at røge ål.
Det foregik i starten i en stor olietønde, som blev sat på et fundament, så
man kunne komme til at fyre op under
den. Der blev lavet nogle lange stykker
ståltråd og lagt over tønden foroven.
Her skulle ålene hænge udstrakt under
processen. Leo lærte snart fremgangsmåden med den rigtige temperatur og
den rette mængde røg o.s.v. og det blev
et godt supplement til indtjeningen,
for kunderne blev vildt begejstrede
for dem.
Senere byggede Leo sig en ny ovn
med termometer, så han bedre kunne
kontrollere temperaturen.

Salten Langsø
En anden god ven og samarbejdspartner fik Leo i den tidligere skytte og
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|| Ålerøgning foregik i starten i en stor olietønde, der blev sat på et fundament,
så man kunne komme til at fyre op under den. Senere byggede Leo Nielsen sig
en ovn med termometer, så han bedre kunne kontrollere temperaturen. Fra
venstre ses: fisker Valdemar Sørensen, fisker Leo Nielsen og Rita Nielsen.
|| Ålefiskeren gør sit første forsøg på at knytte en åleruse. Ca. 1959
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fisker ved Salten Langsø, Niels Jørgen
Ottesen. Ottesen var dengang noget
op i årene, og han ville gerne have en
medhjælpende fisker. Vi, der lærte
ham og hans kone Karla at kende,
kommer uvægerligt til at smile, for
Ottesen var fyldt med godt humør og
sjove indfald. Og så havde han gennem et langt liv i naturen et indgående
kendskab til dyrenes og fuglenes og
fiskenes færden og var samtidig god
til at åbne øjnene for det på både børn
og voksne.
Der kom en aftale i stand med Ottesen og skovrider Bruun, der som en
af ejerne til søen var den, der skulle
forhandles med om retten til at fiske
i søen.
Salten Langsø er noget helt særligt.
Den er ejet af de forskellige godser og
villaer, der har jord ned til den, og må
kun besejles med motorbåd af erhvervsfiskeren. Søen bærer sit navn
med rette, for den er 12-14 km lang,
så der er meget vand at komme over
for en fisker.

}} Udover »Ålemanden
fra Sejs-Svejbæk«
indeholder årets »Syn
for Sogn« desuden
fem artikler med
følgende overskrifter:
»En anderledes jul«
om et udbrud af
mund- og klovsyge i
1951 af Anton Krogh;
»Søren Kjærsgaard
og krigen i 1864« af
Herman Rasmussen;
»Silkeborg Bagerlaug«
af Lissi Ringgard;
»1864 – da fjenden
kom til Silkeborg« af
Preben Strange og »En
mindeplade i Kragelund
Kirke« af Margit Jensen.

Niels Jørgens motorbåd var ikke så
driftssikker, men på dette tidspunkt
var Leo i den heldige situation, at han
havde købt sig en endnu større båd
end den første, af samme fabrikat.
Han lod den ældste - stadig meget
driftssikre båd - fragte til Salten, og
de to mænd fik et godt samarbejde.
Da Niels Jørgen efter nogle år døde,
overtog Leo alene fiskeriet.

Lille fiskerhytte
Han fik lov til at opføre en lille fisker-

hytte ved den vestlige ende af søen,
så han i regnvejr kunne sidde i tørvejr
og spise sin mad, og der var plads til
ekstra fiskegrej.
Mange saltenborgere slog jævnligt
et lille smut ned om fiskerhytten for at
se, om Leo skulle være der, og sammen
fik de ordnet verdenssituationen, som
man siger.
Leo var meget glad for at fiske i Salten, og det gik fint med at få en god
rytme i fiskeriet både i Salten og på
Himmelbjergsøerne.

|| Leo Nielsen har lagt til ved
broen i den vestlige ende af
Salten Langsø, hvor han også
havde en lille fiskerhytte.
Når ruserne var bragt i land,
skulle de renses og spules
med højtryksrenser for at få
mudderet af dem. 1996.

}} »Syn for Sogn« koster
25 kr. og kan købes
på Silkeborg Arkiv og
Silkeborg Bibliotek.
}} I øvrigt kan vi oplyse, at
alle tidligere årgange
findes på arkivets
hjemmeside – www.
silkeborgarkiv.dk

