
De har trodset søsygen, slidt på skolebænken, og nu er de klar til fiskeri. 
Et nyt kuld unge fiskere har fået Blå Bevis

BLÅ BEVIS  
Af Line Dalgaard Jensen

Silas! Danni! Thomas!
På skift bliver de nye unge fiskere 

kaldt op, får deres Blå Bevis, et hånd-
tryk og masser af klapsalver. Fiskeri-
skolen er fyldt, for med 30 nye fiskere 
er der virkelig noget at fejre til dimis-
sionsfesten d. 22. november:

- Det er er en vigtig milepæl for jer 
og for hele erhvervet.  I skal være stol-
te, jeg ved, at I har knoklet, siger for-
mand for Danmarks Fiskeriforening, 
Svend-Erik Andersen, der overrækker 
beviserne til de unge mænd, som nu 
officielt er erhvervsfiskere. 

De skal være stolte af at være en del 

af et erhverv, der bidrager til dansk 
økonomi, sikrer proteiner til middags-
bordene – og at de har gennemført en 
sej uddannelse.

- I har været igennem en stor udvik-
ling, sammen med os på skolen og på 
jeres praktikfartøjer, siger afdelings- 
leder Claus Hansen, Fiskeriskolen

15 kg på tre uger
For det kan godt være en stor mundfuld 
at blive fisker. 

Der skal slides på skolebænken med 
både navigation og motorlære. Og ude 
i praktikken venter, der også hårde 
prøvelser.

 - Mange af jer har haft hårde tider – 
det havde jeg skam også, siger Svend-
Erik Andersen. 

Der måtte ofringer til ud over siden; 
og sådan er det jo for de fleste nye fi-
skere, tilføjer han:

- Jeg havde en gang en elev ombord, 
der tabte sig 15 kg. På tre uger. 

Som frømænd
Det hårde slid får også direktør i Dan-
marks Pelagiske Producentorganisati-
on, Esben Sverdrup-Jensen, til at løfte 
på hatten:

- Det er den sejeste uddannelse i 
Danmark! Jeg kender nogle frømænd 
og jægerpiloter, og de kan godt gå hjem 
og vugge. Det kan godt være, at de lig-
ger ude i skoven, men nu kender jeg 
jeres chefer, reddere og skippere, og 
de er nogle vilde ledere, der kræver 
hårdt arbejde – at I har stået igennem 

uddannelsen i to år, og ovenikøbet har 
mod på at tage ud igen, det er super 
sejt. 

Først lige begyndt
Og det har de. Det er nu, at de virkelig 
skal ud at bevise deres værd. De er klar, 
færdiguddannet – ja, hvis man altså no-
gensinde bliver det: 

- Jeg mødte en fisker lige før, der har 
fisket i 50 år, som sagde, at det bliver 
man aldrig. Men nu har i Blå Bevis, og 
det er et skridt på vejen, sagde Svend-
Erik Andersen.

- Nu skal I så ud og lære endnu mere 
på de fartøjer, hvor I får hyrer, og nogle 
af jer skal videre på skipperskolen, til-
føjer forstander Claus H. Hansen:

- Rigtig god vind!

EN VIGTIG UDDANNELSE!
Fiskerne er for grå i toppen, så 
de nye unge mænd vækker stor 
glade i fiskeriforeningerne, 
Lemvig Kommune, 3F og sågar 
hos fiskeriministeren. Alle var 
mødt op til Blå Bevis. 

- Jeg vil gerne understrege, at det 
er vigtigt, at der kommer mange 
unge ind i fiskeriet. Unge mænd, 
som er flittige og ansvarsfulde – 
og gode rollemodeller og ambas-
sadører for andre unge, sagde 
minister Mogens Jensen. 

Derfor glæder det også, at der 
for tiden er rekord mange elever 
på skolen – takket være en kniv- 
skarp rekrutteringsindsats, som 
forhåbentlig varer ved. 

For Blå Bevis er adgangsbilletten til 
et godt arbejdsliv til søs. Det er en 
hel unik uddannelse, som er udviklet 
mellem erhvervet og 3F. Der er 
praktikpladsgaranti, styr på 
kontrakterne og via Fiskeafgifts- 
fonden betaler fiskerne kollektivt 
hertil, så de unge får en acceptabel 
løn. 

DE NYE 
FISKERE ER…

Anders Vadstrøm Madsen
Casper Ingemann Dalgaard

Christian Dueholm Therkelsen
Danny Hjortflod Poulsen

Hans Berg Aa
Hans Henrik Ahlgreen
Jacob Nepper Agervig
Jesper Allan Petersen
Jesper Dippel Jakobsen
Lasse Hjortflod Poulsen
Lasse Rosenkilde Backhausen
Laus Tue Rasmussen
Lucas Gessner Nielsen
Mads Dyhr Kristensen
Magnus Nordman Neltoft
Magnus Vinther Thomsen
Mathias Kjølhede Møller
Mikkel Sloth Risager
Nick Stegemejer
Patrick Egede Pedersen
Patrick Slavensky
Rasmus Mathiesen
Ronni Bång
Silas Ruby Jensen
Simon Bonde Hausø
Thomas Skovgaard Møller
Thomas Raabjerg Nielsen 
Tobias Komiscke-Konnerup

Tobias Madsgaard Oldager
Sebastian Sobierski

BLÅ BEVIS

30
unge fiskere

– OG SEJE
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Han har blandt andet prøvet kræfter med 
3 andre erhvervsuddannelser og militæret, 
inden fiskeriet fangede hans interesse

BLÅ BEVIS  
Af Claus Kirkegaard

Thomas Raabjerg Nielsen fra Holstebro 
blev ved uddelingen af Blå Bevis på Fi-
skeriskolen i Thyborøn tildelt hæderen 
som ”Årets Unge Fisker”.

Det var da også en glad og stolt ung 
mand, der tog imod beviset og en 
check fra fiskeriminister Mogens Jen-
sen. Men det har bestemt ikke ligget i 
kortene, at det var fiskeriet, der skulle 
nyde godt af den unge mands evner.

- Inden jeg kom på Fiskeriskolen, 
havde jeg absolut ingen erfaringer 
med fiskeri - lige bortset fra fiskeri 
med en fiskestang i åen, lyder det fra 
26-årige Thomas Raabjerg Nielsen, 
som har været rundt om forskellige er-
hvervsuddannelser, inden han endte 
på Fiskeriskolen i Thyborøn.

- Jeg har 3 forskellige erhvervsud-
dannelser og en tur i militæret, inden 
jeg kom på Fiskeriskolen. Jeg gik på 
HF, da kæresten til en af mine venner 
gjorde mig opmærksom på Fiskerisko-
len, så det var den måde, jeg kom ind i 
det på, siger Thomas Raabjerg Nielsen.

Gode praktikforløb
Han er glad for sin tid på Fiskeriskolen 
og sine praktikforløb på 3 forskellige 
fartøjer, L 120 Linette, O 91 Albatros og L 
56 Anna-Lise. Også selv om det har væ-
ret hårdt til tider.

- Det har været helt fantastisk på 
skolen, hvor jeg har gået godt i spænd 
med de andre elever og med undervi-
serne. Det har dog været hårdt i begyn-
delsen, da jeg var ude og fiske. Jeg var 
søsyg, det skal jeg ikke lægge skjul på. 
Men jeg tog det som en udfordring, og 
kom igennem det. Det har da sine ud-
fordringer, det skal jeg gerne indrøm-
me, men nu går det meget godt. Man 
kan godt vænne sig til den hårde sø, 
hvis man giver det en chance. For nog-
le tager det længere tid at komme over. 
Det sidste halve år har jeg ikke været 
søsyg, men ellers tog det mig omkring 
halvandet år at komme over søsygen, 
siger Thomas Raabjerg Nielsen.

Det kan være forskelligt, hvordan 
lærlingene bliver taget imod på far-
tøjerne, men det er op til en selv at 
vise, at man vil det, mener Thomas 
Raabjerg Nielsen.

- På de forskellige fartøjer er der 
forskel på, hvordan man bliver taget 
imod som elev. Men hvis man viser sin 
interesse, og at man gerne vil det her, 
så får man god respons, og så får man 
også noget ansvar, siger han og fortæl-
ler, at de ældre fiskere godt kan more 
sig på de unge elevers bekostning:

 - De kan da godt grine af os, når vi 
er søsyge. Men det er kun fordi, de selv 
ved, hvordan det er. 

Fisker 
som afløser

Der er bestemt ikke tid til at ligge 
på den lade side, når man som 

Thomas Raabjerg Nielsen er 
blevet færdig med Fiskeri-

skolen. 
- Jeg har heldigvis fået 

lov til at blive om bord 
på L 56 Anna-Lise som 

afløser, i hvert fald 
indtil sommer. 

Det bliver nok fra 
næste uge, og så kom-
mer jeg nok ikke hjem 
igen før efter nytår. 
Vi fisker i engelsk far-
vand og i norsk zone 
efter konsumfisk som 
kulmule og torsk. Det er 
ture på mellem 7 og 9 dage, 
alt efter hvor meget vi fanger, 
siger Thomas Raabjerg Nielsen, 
som kan glæde sig over, at løn-
checken nu er blevet større.

- Jeg blev faktisk udlært den 
15. oktober, som der også står 
på mit bevis, og fra den dato 
har jeg fået mere i løn, hvilket 
selvfølgelig har været rart, si-
ger han.

Fremtiden 
ikke fastlagt
Thomas Raabjerg Nielsen har 
ikke fastlagt, hvad der skal ske 
i fremtiden, eller hvilket fiske-
ri, han foretrækker. Lige nu 
trænger han bare til en pause 
fra skolebænken.

- Lige nu skal jeg have en 
pause fra skolen, arbejde og tje-
ne nogle penge, og så tager jeg 
den derfra. Jeg går da og overve-
jer Skipperskolen, men det bliver 
ikke lige med det samme, siger Tho-
mas Raabjerg Nielsen, som heller ikke 
går og drømmer om at få foden på eget 
dæk.

- Jeg går ikke med tanker om at få mit 
eget skib, For jeg tror ikke, det er mig. 
Man skal jo sætte sig i gæld, hvis man 
skal ud og købe, og det kræver stærke 
nerver. Det kan godt give stress, så det 
ligger ikke til mig. Jeg tror ikke, jeg vil 
sætte mig selv i den situation, for det 
tror jeg ikke, at jeg har nerver til, siger 
han.

Skipperskolen ligger dog i baghove-
det på den unge erhvervsfisker. 

- Fiskeri er et hårdt fysisk erhverv, så 
jeg har ikke fundet ud af endnu, om det 
skal være fiskeri resten af mit arbejds-
liv. Måske går jeg efter ny uddannelse 
som skipper, eller måske som kaptajn 
på et større skib. Jeg arbejder med det, 
der interesserer mig, og lige nu er det fi-
skeriet, der interesserer mig, siger Tho-
mas Raabjerg Nielsen om fremtiden.

Nye spisevaner 
Når man er omgivet af fisk til hverdag 
og der ofte bliver serveret fisk, ja så er 
man nødt til at spise fisk. Det har Tho-
mas Raabjerg Nielsen heller ikke noget 
problem med, selv om det ikke var det, 
der kom på bordet, inden han kom i 

gang med uddannelsen.
- Inden jeg kom på Fiskeriskolen, 
har jeg måske prøvet en rødspæt-

tefilet på restaurant ind imel-
lem. Men nu får vi fisk 

hver anden dag 
om bord, og det smager jo lækkert. Min 
livret er kogt pighvar. Jeg synes virke-
lig, at fisk er en dejlig spise, så det har 
ændret sig meget, siden jeg begyndte på 
Fiskeriskolen, siger Thomas Raabjerg 
Nielsen.

Dansk fiskeri
De unge mennesker, der har færdiggjort 
deres uddannelse som erhvervsfisker, 
ved godt, at der ligger nogle ting ude i 
den nærmeste fremtid, der kan få stor 
betydning for dansk fiskeri. Men det 
gælder om ikke at tage sorgerne på for-
skud.

- Jeg tror først, vi skal forbi Brexit og 
se, om det bliver en aftale eller ej, før 
man kan sige, hvordan det kommer 
til at gå i fremtiden for dansk fiskeri. 
Underviserne på skolen har da fortalt 
om Brexit og andre udfordringer i fi-
skeriet, og min skipper er da også lidt 
bekymret, men det er ikke noget, som 
har fyldt meget for os elever på skolen. 
Det er ikke fordi, jeg har læst alt om 
Brexit og andre problemer i fiskeriet. 
Jeg håber bare, det kan fortsætte, som 
det gør nu, og at det kommer til at gå 
godt, siger Thomas Raabjerg Nielsen.

Årets Unge Fisker 
har prøvet lidt af hvert

FN 462 JEANNE 
ER ÅRETS 
PRAKTIKPLADS
- Det er virkelig en god hyre, hvor du som 
ny elev kommer ud til en båd, hvor hele 
besætningen prøver at vise dig alt og sætte 
dig ind i tingene så godt som muligt.

Ordene om praktikken på FN 462 Jeanne er 
bestemt pæne – elev og nu nyuddannet Patrick 
Egede Pedersen har nemlig været så glad for sin 
praktiktid, at han havde indstillet Strandby-fartøjet 
til prisen ”Årets Praktikplads”, som Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd står bag. 
Og som FN 462 Jeanne 
vandt!

Skipper Peter Vadsager Husth 
tog imod prisen – og havde 
også medbragt en 
ekstra lille gave til 
Patrick Egede 
Pedersen. 
Et vaffeljern 
og et vækkeur. 

Stort tillykke 
til begge!
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Det bliver nok fra 
næste uge, og så kom-
mer jeg nok ikke hjem 
igen før efter nytår. 
Vi fisker i engelsk far-
vand og i norsk zone 
efter konsumfisk som 
kulmule og torsk. Det er 
ture på mellem 7 og 9 dage, 
alt efter hvor meget vi fanger, 
siger Thomas Raabjerg Nielsen, 
som kan glæde sig over, at løn-
checken nu er blevet større.

- Jeg blev faktisk udlært den 
15. oktober, som der også står 
på mit bevis, og fra den dato 
har jeg fået mere i løn, hvilket 
selvfølgelig har været rart, si-
ger han.
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DIPLOM

ÅRETS 
UNGE FISKER

Årets Unge Fisker er en hæder, 
der tildeles en elev og lærling, der 

har udmærket sig ved flid, interesse, 
dygtighed, med gode sociale kompe-

tencer, målrettet vedholdende arbejde 
og et forløb uden anmærkninger af 

disciplinær karakter. Kort sagt: 
En god rollemodel og 

ambassadør for andre unge og 
for det erhverv, som han 

repræsenterer.


