
Dilemma 1: Afholdenhed 

 

I overensstemmelse med Indre Mission skal det forbydes for medlemmer af Fiskercompagniet at 

indtage alkohol og tobak. Det skal også være forbudt at spille kort og danse, da det også betragtes som 

syndig opførsel. 

 

Dilemma: I er fiskere – hvordan skal reglerne være? 

 

A: Fiskercompagniet skal følge indremissionske regler, og det skal være forbudt at drikke alkohol, ryge 

tobak, spille kort og danse, hvis man er medlem af Fiskerkompagniet. 

 

B: Fiskercompagniet skal ikke følge indremissionske regler, og det er op til fiskerne selv, om de vil 

drikke, ryge, spille kort og danse. 

 

 

 

 

 

Sønder Vorupør omkring 1900. 



Dilemma 2: Søndagsfiskeri  

 

I overensstemmelse med Indre Mission skal det forbydes medlemmer af Fiskercompagniet at fiske om 

søndagen. Hviledagen skal bruges på kirkegang, mission, søndagsskole og hvile. Det betyder også, at 

der ikke må foretages arbejde på bådene eller klargøres redskaber om søndagen.  

 

Dilemma: I er fiskere – hvordan skal reglerne være? 

 

A: Søndage og helligdage skal holdes hellige, så I kan vise jeres ydmyghed overfor Gud, så han kan 

være jer nådige på land og til søs. 

 

B: Fiskercompagniet skal ikke følge indremissionske regler, da det vil være dårligt for jeres forretning, 

hvis I ikke kan fiske og arbejde om søndagen. 

 

 

 

 

 

Kvinder og børn arbejder ved huset, mens manden er på havet. 



Dilemma 3: Indremissionsk fællesskab 

 

Alle der ønsker at være medlem af Fiskercompagniet må kendelig være ven af Guds børns samfund, og 

skal åbent bekende deres indremissionske tro, og bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke 

følger reglerne. Fiskercompagniets bestyrelse skal mødes månedligt, for blandt andet at tale om 

medlemmernes opførsel. Viser det sig, at der er medlemmer, der har forbrudt sig mod 

Fiskercompagniets regler – herunder Indre Missions lære – vil de blive ekskluderet fra 

Fiskercompagniet. 

 

Dilemma: I er fiskere – hvordan skal reglerne være? 

 

A: Det er det bedste for Fiskercompagniet, hvis alle medlemmer bekender sig til Indre Mission, og 

bestyrelsen skal holde øje med medlemmerne – og medlemmerne skal holde øje med hinanden – så 

reglerne overholdes.  

 

B: Det er det bedste for Fiskercompagniet, hvis alle medlemmer bekender sig til Indre Mission, men 

det er ikke nogen god idé, at bestyrelsen skal holde øje med medlemmerne.  

 

C: Det er ikke nogen god idé,  hverken at medlemmerne bekender sig til Indre Mission, eller at 

bestyrelsen skal holde øje med medlemmerne. 

 

Bådelaug på stranden i Vorupør. 



Dilemma 4: Ligelig fordeling af fangstindtægter 

 

Al fortjeneste fra fangst skal fordeles ligeligt mellem Fiskercompagniets medlemmer uanset, hvor 

flittige de enkelte fiskere har været.  

 

Dilemma: I er fiskere – hvordan skal reglerne være? 

 

A: Alle ting skal fordeles ligeligt mellem medlemmerne, så de sammen kan skabe fælles vækst og 

udvikling af fiskeriet. 

 

B: Det er en dårlig idé at dele alle fangstindtægter ligeligt mellem Fiskercompagniets medlemmer. Det 

er ikke alle fiskere, der yder samme indsats. Men hvordan skal det så fordeles? 

 

 

 

 

 

 

 

Sønder Vorupør Skole, hvor Jens Munk Poulsen huserede fra 1888 og frem. 



Dilemma 5: Fælleseje af både og redskaber 

 

De fiskerbåde og redskaber, I ejer hver især, skal ligeledes blive Fiskercompagniets fælleseje. På den 

måde kan I i fællesskab bedst sikre tryghed og velstand for jer selv og de øvrige fiskere i Vorupør. 

 

A: Både og redskaber skal være Fiskercompagniets fælleseje. Så vil alle fiskere klare sig godt til havs 

og til lands, og man vil kunne hjælpe hinanden med at holde både og redskaber vedlige. 

 

B: Både og redskaber skal ikke være fælleseje. Man må selv stå for sin egen båd og tilhørende 

redskaber. 

 

 

 

 

 

 

Begravelse i 1893 på Vorupør Gamle Kirkegård. 



Dilemma 6: Betaling for brug af både og redskaber under sommerfiskeriet 

 

Reglerne for Fiskercompagniet gælder fra efterårsfiskeriets begyndelse til forårsfiskeriets afslutning. I 

sommerperioden er fiskeriet frit, så medlemmer af Fiskercompagniet kan fiske eller dyrke jorden, som 

de vil. Men skal fiskerne betale til Fiskercompagniet for brug af både og redskaber i sommerperioden? 

 

A: De enkelte fiskere skal betale Fiskercompagniet for at bruge både og redskaber i sommerperioden. I 

skal dog tage stilling til, hvem der står for vedligeholdelsen af både og redskaber i sommerperioden. 

 

B: I bliver enige om, at fiskeriet skal være helt frit i sommerperioden, så fiskerne frit kan anvende både 

og redskaber. I skal dog tage stilling til, hvem der står for vedligeholdelsen af både og redskaber i 

sommerperioden. 

 

C: I valgte B i dilemma 5, så fiskerne anvender deres egne både og redskaber i sommerperioden. 

 

 

 

 

Gammelt Vorupør-hus med kirken i baggrunden. 



Dilemma 7: Opgør med tidligere bådelaug 

 

De fiskere, der melder sig ind i Fiskercompagniet, må finde et nyt bådelaug, hvis deres nuværende 

bådelaug ikke vælger at melde sig ind i Fiskercompagniet. Det kan betyde, at man skal finde nye 

kammerater at fiske med – og måske er det familiemedlemmer og gode venner, man ikke længere kan 

fiske med.  

 

A: Alle bådelaug i Fiskercompagniet må udelukkende bestå af medlemmer af Fiskercompagniet, ellers 

vil det ødelægge fællesskabet og gøre det svært at fordele fangsten. 

 

B: Det skal være muligt, at have enkelte fiskere, der ikke er medlemmer af Fiskercompagniet, med i de 

enkelte bådelaug. I skal komme med et forslag til, hvordan disse skal aflønnes – og hvis I har lavet 

indremissionske regler, hvordan disse fiskere skal håndteres, hvis de f.eks. drikker brændevin eller 

opfører sig syndigt på anden vis. 

 

 

 

Vorupør Fiskercompagni fotograferet på stranden i Vorupør, cirka 1890. 


