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1893 - Efter 1913 

Tiden går. Jens passer sit arbejde med at fange og sælge fisk. 
De forskellige årstider giver forskellige muligheder. 
Når Limfjorden er frosset til mødes fiskerne ude på isen og 
stanger ål. 
Det er januar 1893. Jens er fyldt 70 år. Frosten har bidt sig 
grundigt fast, og fjorden er frosset til. Isen er så tyk, at man 
uden problemer kan køre tværs over fjorden med tungt be-
læssede arbejdsvogne. Der er mange på fjorden. Fiskerne fra 
Krejbjerg er også på isen med deres ålejern. 
Der er kommet en ny bestemmelse om ålejern. Nogen af  
fiskernes ålejern er lovlige og andre ulovlige. Mange fiskere  
mener, at det er umuligt at fange ål med de lovlige jern.  
 
Fiskekontrolløren i Nykøbing har fået et par hurtige lang-
rendsskøjter, så han hurtigt kan komme til fiskepladserne og 
snuppe fiskerne med de ulovlige jern.  
En dag, hvor de er ude på isen, har Jens kun sine lovlige jern 
med. De har lavet et advarselssystem så de, der står nærmest 
Nykøbing, kan advare de andre, hvis kontrolløren viser sig. 
Den dag snød han dem, og de opdager ham for sent.  
Jens hvisker til de andre, at de skal fortsætte med at stange 
ål. Han tager hurtigt sine redskaber på slæden, skøjterne på 
og sætter så i fuld fart væk fra stedet og ned langs kysten. 
Kontrolløren opdager flugten og sætter efter ham. Han råber 
til Jens, at han skal standse, men Jens sætter blot farten op. 
Efter nogen tid bliver han indhentet og får sine redskaber og 
fangst kontrolleret. Kontrolløren spørger ham, hvorfor han 
stikker af, når alt er i orden og Jens svarer: ”De anner saa, at 
de’ war den slæm, der kam, og så blew a så gru’lig baang!” 
 
Jens’s snurrevod er blevet berømt og har bredt sig ud over 
hele landet endog til udlandet, men uden for Limfjordsområ-
det har ingen tænkt på, hvem der egentlig har opfundet det.  
Ved en undersøgelse af direktøren for Biologisk Station,  
dr. C.G.Joh. Petersen i 1895 finder han frem til ophavs-
manden, Jens Væver. Det får Dansk Fiskeriforening til at sen-
de Jens et hædersdiplom og en pengegave på 36 kr.  
Det er så det! 
 
Vi passerer årtusindskiftet. Jens er nu omkring 80 år og hans 
liv handler stadig om fisk.  
Om foråret og efteråret køber han blandt andet havtorsk hos 
Eksportør Munk Madsen i Nørre Vorupør. Krambodssvenden 
Søren Gade hos købmanden i Krejbjerg hjælper ham med at 
bestille over telefonen. Han får altid 1000 pund ad gangen. 
De bliver sendt til Skive med banen. En bekendt, Vognmand 
Niels Vile, har hest og vogn og kører for ham både i Skive og i 
omegnen.  

Ålestangning på Limfjorden 

Et ålejern 
Foto: Finn W. Mosegaard 

Læs mere om ålejern. 
Link til Danske ålejern:  

http://danskeaalejern.blogspot.com/ 

En gammel Fisker paa Stranden ved Limfjorden 
Maleri af Christen Dalsgaard 1871 
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Man fortæller, at Jens er en snu rad. Hvis han gør alt for at 
præsentere sin fisk i vindsiden, er det en god ide, at undersø-
ge fisken grundigt. Hvis det foregår i læsiden kan man være 
helt sikker på, at fisken er helt frisk. 
 
Da Jens er på vej mod de 90 år, kommer der pludselig op-
mærksomhed omkring ham.  
Træhandler Niels Sørensen fra Lem, som er både fotograf, 
lokalhistorikerne og avisskribent, bliver opmærksom på den 
lille spøjse fisker i Krejbjerg og hans revolutionerende opfin-
delse.  
Han synes, at det er meget uretfærdigt, at man ikke har sat 
lige så stor pris på Jens Væver som på hans opfindelse og be-
gynder at skrive artikler i Skive Folkeblad. 
 
Det fører til, at Jens Væver i 1912 bliver udnævnt som Dan-
nebrogsmand. I 1913 er han i audiens hos kongen.  
 
Det er sammen med al den anden festivitas selvfølgelig en 
stor oplevelse, men den største er for den inkarnerede fisker 
et besøg hos fiskekonerne på Gl. Strand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter 1913 

Op mod jul 1913 bliver Jens Væver syg. Sygdommen vil ikke 
slippe sit tag i ham, og han dør 31. januar 1914. 91 år gam-
mel. 
 
 
Snurrevodsfiskeri har gået sin sejrsgang verden over og er 
gennem tiden tilpasset de nye muligheder, som den tekniske 
udvikling med større fiskekuttere med større motorkraft har 
givet. Den betragtes som en speciel skånsom fiskemetode 
overfor fisk, der skal 
landes levende og for 
den fiskeyngel, som er 
grundlaget for fortsat 
fiskeri. 
Måden at fiske på er 
den samme, som Jens 
Væver udtænkte i 
1840’erne og for alvor  
fik på plads i 1848. 

 Tegninger fra        Fakta om Fiskeri - Snurrevodsfiskeri. 
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Tegningen af mødet med fiskekonerne på Gl. 
Strand blev bragt i det satiriske blad Klods Hans 
den 1. august 1913 

Jens Væver hos fiskekonerne på Gl. Strand. 
Foto: Niels Sørensen 1913. 

Bogen om Niels Sørensen beskriver 
også hans interesse for Jens Væver 


