Kort fortalt ….. om fiskerboden Grådals tilblivelse i klitlandskabet ved Kærgård strand.

Den nyligt istandsatte fiskerbod Grådal i 2018 ved Kærgård strand i Vester Horne Herred, Ål Sogn, Vestjylland.
Den gemmer sig inde bag de yderste klitrækker godt 500 m syd for sømærket ved P-pladsen ved Kærgård strand.

I 1962 købte museumsinspektør Ole Højrup og væver Lotte Højrup gården Nørenge i Kærgård af staten, som havde
overtaget denne gård, der ellers siden opførelsen i 1864 havde været drevet af søfarts-, fisker- og bondefamilier
tilhørende tre store slægter fra Langli, Grærup, Børsmose og Kærgård med jordbrug og fiskeri. Ole og Lottes hensigt
var at retablere gården, som på det tidspunkt var meget forfalden, så den fortsat kunne være et værdigt minde om
en svunden tid på denne egn. Gården ligger i dag på lejet statsgrund. Da familien også var meget interesserede i
fiskeri, passede det fint ind med Vesterhavets nærhed, og da der fra nabogårdene i Kærgård på den tid stadig blev
drevet fiskeri, var det naturligt, at familien også tog del i dette. Det var fra gammel tid almindeligt, at der kunne
tilknyttes fiskerboder i klitten tæt på havet til sådanne gårdbrug tæt på Vesterhavet, og derfor fik Ole Højrup i 1966
tilladelse fra Klitvæsenet til at genopføre den ene af Nørenges to gamle fiskerboder for enden af Løvklintvej i
Kærgård Plantage, der fører til stranden umiddelbart nord for Nørenge. Her landede Jens Juhl, der i første halvdel af
1900-årene ejede Nørenge, i mange år sin store, sejlførende og spidsgattede havpram. Den anden gamle fiskerbod
stod ved Hennemølleås udløb i havet, hvor strandfogederne Jens Juhl og Max Madsen også drev fiskeri med stort
landdragningsvod i samarbejde med Jens Johnsen Høy og Kristian Høy, der kom sejlende med deres ”Gafkutter” fra
Nymindegab. Familiernes kvinder deltog også her ved fiskerboderne.
Fiskerboden ved Løvklintvej blev genopført af strandtræ og græstørv med bistand fra de gårdmænd i Kærgård, der
havde fiskeri som en del af deres drift, så fiskerboden kom til at gøre nytte for alle i Kærgård med interesse i fiskeri.
Få år efter genopførelsen ved Løvklintvej sandede udkørslen til stranden imidlertid til, hvorfor det var nærliggende at
flytte fiskerboden ca. 2 km sydpå til tæt på P-pladsen for enden af den offentlige grusvej fra Kærgårds bymidte, hvor
fiskerne i Kærgård havde landingsplads. Flytningen fandt sted i 1972 med accept fra Statsskovbruget, som nu havde
overtaget Klitvæsenets beføjelser - og de lokale hjalp til og glæden ved og nytten af fiskerboden Grådal, blev derved
en bekvem og velkommen del af deres hverdag.
Sidst i 1960’erne fandt der militære ekspropriationer sted fra Kærgård i nord til Bordrup i syd, som på det nærmeste
affolkede områderne. De få der derefter var tilbage i Kærgård var ældre folk, og der kom ikke nye til. Imidlertid var
der flere af de eksproprierede gårdejere, der blot var flyttet lidt længere mod øst, og dermed fortsat kunne
opretholde interessen for fiskeri, og for dem blev Grådal måske endda endnu mere nyttig end førhen. Dermed fik
livet omkring Grådal mange gode år i løbet af 70’erne og 80’erne.
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Imidlertid medførte indføringen af gas- og olieledninger fra boreplatformene i Nordsøen i 1972 ændrede forhold i
klitterne tæt på Grådal, og adgangen til strandbredden blev vanskeliggjort. Højrupfamilien holdt dog stadig Grådal
rimeligt istandsat op til årtusindskiftet, og fik i løbet af denne periode en lejeaftale med Skov- og Naturstyrelsen.
Omkring 2010 opstod der et behov for i Naturstyrelsens regi at indgå partnerskabsaftaler i forbindelse med driften af
de statslige arealer. En sådan aftale er nu i 2020 indgået mellem ejerne af Nørenge og Naturstyrelsen, Blåvandshuk.
Aftalen har medført at Grådal i 2017 blev gennemgribende renoveret og nu forventes at kunne modstå vind og vejr
og tidens gang i al almindelighed i ganske mange år. Samtidig er fiskerboden blevet åbnet for forbipasserende, sådan
at der kan gøres opmærksom på dette i vores tid ret unikke kulturminde med en konkret lille familiehistorie. Med
tiden kunne der måske opstå et ønske om at et nyt fortidsminde kunne blive født, hvis det lykkes hen over nogle
generationer at vedligeholde Grådal.
Livet omkring Grådal i årene fra 1966 til 2020 kan måske bedst beskrives kort med billeder. Et sådant udvalg følger
her med kortfattede billedtekster. Ole og Lotte Højrup er ikke mere, men deres 3 børn Thomas, Tine og Anne Dorte
og de to ægtefæller Pipsen og Steen samt børnebørnene Mathilde, Daniel, Louise og Anders passer nu på både
Grådal og Nørenge.

Først lidt baggrundshistorie der fortæller om et rigt liv med fiskerboder tilbage i 1800-årene.

Fiskerboder i Vejrs ved Ålestrømmens udløb i Vesterhavet.
Havkarle og esepiger venter på magsvejr en forårsdag i 1876.

Et havskib er klar på standen med besætning og esepiger.

Partsfiskere i Søndervig i 1885 ved Hans Aas’ fiskerboder.

Esepige agner kroge i Nymindegab. Maleri af Lars Tuxen.
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Syd for Ringkøbing fjord har fiskelejerne i Blåvand, Vejrs, Grærup, Børsmose, Kærgård og Henne i 1800-årene et
driftigt havfiskeri med langliner suppleret med marsvinefangst nær kysten og voddræt mellem revlerne efter ising,
rødspætter og pighvarrer. Fiskerboderne er indrettet til forskellig brug, og har forskellige taghøjder og væghøjder,
ligesom de er tækket på forskellig måde. De lever således i det hele taget op til en vestjysk praktisk betonet tilgang til
at anvende de til rådighed værende materialer både ved nybygning og reparation. Der spares derved bedst muligt på
ressourcerne, så genbrug var allerede dengang normen blandt fiskerne. Hen over årene kunne eksempelvis
stormflod og sandflugt ændre på landingsforholdene på stranden og derved give anledning til at flytte boderne til et
bedre sted i klitten. Der eksisterer beskrivelser helt tilbage til 1500-årene af fiskerboder, hvorfra der var storfiskeri
både fra det der dengang blev kaldt Vesterside (fra Kærgård til Vejrs), og fra Sønderside (syd for Oksby og Ho) ved Ho
bugt, hvor der dengang var en sydvendt strand nord for Langli ved en ”fjordarm” ind i Skallingen fra Ho bugt.

Her ses en opmåling fra 1898 af en fiskerbod fra Nymindegab. Den er opmålt af Martin Nyrup for Nationalmuseet. I
MN’s streg fremstår boden meget upåvirket af daglig brug og vejr og vind, og skiller sig måske derfor noget ud fra
virkelighedens mere almindeligt slidte fiskerbod – især også længere tilbage i tiden. Som Grådal nu fremstår kunne
der godt tegnes en tilsvarende nydelig opmåling.
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Fiskerbodens genopbygning og Grådals historie starter i 1966.

Her er vi i klitterne, hvor Løvklintvej (den gang et hjulspor men nu en grusvej i Kærgård Plantage fra P-pladsen lige nord for
Nørenge ud til Vesterhavet) ender for foden af de yderste grønne klitter. Thomas har som den ældste (16 år) fat i bøjlesaven, og
hans to søskende Tine og Anne Dorte er håndlangere på denne dag, hvor strandfogedens voksne søn Jull Nørbjerg har bistået
med at klare det tunge arbejde med tagfladerne og den fine dør i gavlen.

Her ser vi strandfogedgården i Kærgård som dengang lå som genbo til Blochsgård, som da var klitplantørbolig; i 1600-årene
havde Kærgård birketing tingstue på denne gamle gård, som senere tilhørte familie Bloch, hvor mændene gennem generationer
fiskede lokalt og desuden besejlede havene som kaptajner. Strandfogeden hed Alexander Madsen og var meget glad for, at der
nu var kommet en ny familie til Kærgård, der var ligeså interesseret i fiskeriet, som ham selv. Han kom til at spille en stor rolle i
de følgende års aktiviteter omkring Grådal. På det andet billede er Thomas klar på gårdspladsen ved Nørenge til at sætte garn
mellem revlerne iført waders og med garn og stænger over skuldrene - en almindelig anvendt og tilladt metode dengang.

Placeringen for enden af Løvklintvej holdt kun i få år, da det for de lokale gårdejere med interesse i fiskeri ville være mere
bekvemt, at få flyttet Grådal ned for enden af den offentlige grusvej fra Kærgård, der endte og stadig ender ved en P-plads,
hvorfra der går sti for offentligheden gennem klitterne ud til havet. I 1972 var der fuld gang i genopbygningen. Som det ses på
billederne er sømærket ikke langt væk. Der går et traktorspor ind fra grusvejen til Grådal, men fiskerboden ligger godt gemt i de
grå klitter, og de fine tagflader falder utrolig godt ind i klitlandskabet, så man nærmest først opdager boden, når man står lige
ved siden af den. På fotoet til højre ses desuden stejler til rengøring af nettene og et kraftigt gangspil til optrækning af de mindre
både på strandbredden. Grådal blev herved flyttet ca. 2 km mod syd – og her ligger den stadig.
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Til et fuldgyldigt kystfiskeri i Vesterhavet hører både store og små både, der er bygget til at søsættes fra stranden og som efter
endt fiskeri kan trækkes op på stranden igen. Det kræver en helt særlig klinkbygget båd, som er grundgående og bred, let og
fleksibel, så den er robust nok til at lande på stranden.

Højrupfamilien anskaffede derfor først i 70’erne i forlængelse af ejerskabet på Nørenge snart en stor havbåd, som var bygget i
1942 i Klitmøller, og som efter mange aktive år på havet, trængte den gevaldigt til en kyndig istandsættelse. Det hjalp far og søn
hinanden med, og inden længe kunne den komme på præsentationssejlads ud for Kærgård strand (til venstre).
Den blev erhvervet i Torupstrand ved Jammerbugten, og indskrevet i Esbjerg som E25 Sejr af Kærgård.
På billedet til højre ligger Sejr for svej i Ringkøbing fjord nede ved Nymindegab, på familien Høys gamle ankerplads. Sejr drev i
flere år garnfiskeri og sejlede i den forbindelse både til Nymindegab og Hvide Sande, hvor Alexander Madsen og Jull Nørbjerg
ofte deltog. Sejr fik desuden mange gode år i familien som turbåd om sommeren i både danske, norske og svenske farvande.

Til gengæld blev der fisket meget fra Kærgård strand med familiens anden mindre båd, Rambukken, som også var bygget i
Klitmøller. For kendere kan det anføres, at Rambukken er en såkaldt snare, og at fuld sejlføring indebærer både fok og klyver,
storsejl og topsejl – et meget smukt syn, og desuden meget let at ro selv for lillesøster Tine.
Med denne båd blev der således landet mange kasser fisk på Kærgård strand, og i ferierne blev det også til adskillige sejladser
langs kysten med familien og feriegæster. På de to fotografier kommer Rambukken efter fiskeri i Vesterhavet hjem til Nørenge,
hvor den havde sin plads indenfor den store port i laden.
Det er Frode Jensen, der kører traktoren og Anne Dorte – familiens yngste – der nu er stor nok til at være med på turen. Frode
var den sidste gårdejer på Nørenge, inden staten overtog ejendommen, så for ham var det ganske vanligt at bakke ind i
portåbningen. Da han forlod Nørenge, blev han opsynsmand i Kærgård for Klitvæsenet (bemærk kasketten, der signalerer denne
funktion), og var på den måde fortsat en del af de lokale i Kærgård med interesse i fiskeri.
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Lotte, Tine, Thomas og Anne Dorte glæder sig i 1968 på stranden ved Løvklintvej over, at der var fangst i det garn, som Thomas
havde røgtet. På gårdspladsen ved Nørenge får Thomas i 1972 en hjælpende hånd af Peter med at hænge fladfisk til tørring på
den fine fiskehjeld. Bakskuld har altid været en populær frokostret i Nørenge og omegn.

Ude ved Grådal var der i løbet af 1970’erne megen aktivitet af både voksne og børn. Der renses garn og de voksne lærer sikkert
fra sig – der holdes pause og snakkes med et smil på læben og en øl eller vand til forfriskning.

Alexander Madsen, Karl Frederik Nielsen og Ove Dahl diskuterer fiskeripolitik, medens Thomas lytter til de erfarnes holdninger.
Traktoren er på vej fra Grådal ad hjulsporet direkte ned til stranden med grej til en forestående sejlads med Rambukken, hvor
der skal sættes garn uden for revlerne sammen med Jørgen Jensen og Pipsen.
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Efter årtusindskiftet fulgte en del stille år – de ældre fiskere i Kærgård var blevet for gamle til det krævende fiskeri, og Thomas
og hans familie i Thorupstrand havde ikke megen fritid til at være i Nørenge – og det kom til at kunne ses på Grådal, som her i
2016 står solidt forankret i sine græstørv, men er ved at blive lidt vind og skæv og heller ikke længere et tæt i rygningen.
Derfor var det meget velkomment, at skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen, Blåvandshuk satte nyt liv i dette hensygnende
kulturminde ved at foreslå Thomas, at han kunne oprette en partnerskabsaftale med Naturstyrelsen, såfremt der blev pustet nyt
liv i Grådal med henblik på en fortsat vedligeholdelse af denne lille efterhånden enestående driftbygning i klitlandskabet. Så
inden længe havde familien Højrup omfattende istandsat Grådal med respekt for de oprindelige forskrifter for en fiskerbods
dimensioner og indretning, og stadigvæk et sanddru udtryk for de tider, hvor fiskerboderne var talrige langs store dele af
Jyllands Vesterhavskyst.

Her sætter Pipsen i 2018 sidste ”tjærehånd” på værket. Og nu er døren åben for alle forbipasserende, som har lyst til at
fornemme stemningen i en fiskerbod, som - når det var sæson for kystfiskeri - blev beboet af både landmænd/fiskere og
esepiger, der for en tid havde deres virke og udkomme gennem dette fiskeri. Gæstebogen er åben og skriv gerne deri 
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