
Jens A. Fink (Mødeleder) 

 

Du er fisker. Det er dit hus, mødet afholdes i. Du er derfor også dagens vært. 

Du skal byde velkommen og være mødeleder. Det vil sige, at når du har budt velkommen, skal du 

give ordet til de forskellige medlemmer af panelet. Hvis der opstår diskussioner under mødet, skal 

du være ordstyrer og sørge for, at alle kommer til orde efter tur. 

 

Du skal: 

 Byde velkommen:  

Du starter med at byde velkommen til dette stiftelsesmøde af Fiskercompagniet, som Jens 

Munk Poulsen har taget initiativ til. I befinder jer i Sønder Vorupør den 20. august 1887. 

Du skal fortælle, at mødet holdes her i dit hus, og du er glad for at se, at så mange fiskere er 

mødt op. Du håber, at mødet vil foregå i god ro og orden, og at I kan blive enige om nogle 

fælles regler for Fiskercompagniet. Du skal orientere om, at der vil blive serveret kaffe, men 

at det naturligvis er et afholdsmøde, og at der ikke serveres alkohol, og at der ikke må ryges. 

 

 Fortælle i korte træk, hvad hensigten er med at stifte Fiskercompagniet: (Jens Munk Poulsen 

vil uddybe, når han får ordet): 

 

 Fortælle, at tanken med compagniet er, at det er et fællesskab, hvor alle fiskere deles 

om fiskerbåde og fangst, og at I, i fællesskab står for at sælge og eksportere fisken. 



 Som det er nu, er eksport af fisk meget uorganiseret. Mellemhandlere kommer og 

køber den fisk, de skal bruge - og betaler meget lidt for den. Du skal minde om, at I 

fiskere ofte bliver udnyttet pga. jeres svaghed for brændevin – og køberne slipper 

afsted med jeres fangst nærmest gratis! 

 

 Fællesskabet skal også være et åndeligt fællesskab, hvor alle bekender sig til Gud 

Indre Mission. Du skal understrege, at det vil styrke jer, at blive medlemmer af 

compagniet – både åndeligt og timeligt – altså både i det åndelige og jordiske liv. 

 

 Fortælle om formålet med mødet. Du skal fortælle, at I skal blive enige om reglerne i 

Fiskercompagniet. Det er vigtigt, at Fiskercompagniet får nogle regler, så alle ved, 

hvordan man skal opføre sig, og hvad det kræver at være med. 

 

 Fortælle at mødet vil foregå sådan, at de fire medlemmer af panelet efter tur vil få 

ordet og præsentere deres holdninger. Derefter vil grupperne af fiskere få mulighed 

for at stille panelet spørgsmål. Fiskerne vil blive stillet over for 5 (eller 6-7) 

dilemmaer, som de i grupper skal tage stilling til. Fiskerne skal blive enige om nogle 

fælles regler for compagniet, ud fra, hvordan de har forholdt sig til dilemmaerne. 

 

 Til slut skal hver enkelt fisker beslutte, om de vil melde sig ind i Fiskercompagniet 

og begrunde hvorfor eller hvorfor ikke.  

 

Du giver først ordet til medlemmerne af panelet i følgende rækkefølge og beder dem præsentere sig 

selv og deres holdninger: 

 Inititativtager og lærer Jens Munk Poulsen 

 Fisker Jens Munk Madsen 

 Strandfoged Jens Poulsen 

 Fiskeeksportør Knud Jensen 

 

Derefter tager spilvejlederen over og styrer dilemmadiskussionen. 

Du og panelmedlemmerne fordeler jer i grupperne. I deltager på lige fod med fiskerne i grupperne i 

at udforme reglerne til Fiskerkompagniet. 



Lærer og initiativtager Jens Munk Poulsen (Panelmedlem 1) 

 

Du sidder i panelet.  

 

Du er en ung lærer ved Sønder Vorupør Skole. Du blev på lærerseminariet omvendt til Indre 

Mission – det som kaldes, at du er ”vakt”. Du er selv tidligere fisker og ved derfor, hvad du taler om, 

og du er ikke en udefrakommende men én af Vorupør-fiskernes "egne". 

Det er dig, der har taget initiativ til dette møde og til stiftelsen af Vorupør Fiskercompagni. Du føler 

stærkt for fiskerne og for det lokale samfunds ve og vel. Når du får ordet, skal du præsentere dig 

selv og forklare, hvorfor det er så vigtigt, at det fælles Fiskercompagni stiftes, og at alle fiskere 

støtter op og bliver medlemmer. Fiskerne ved mødet kender dig, og mange ser op til dig og lytter til 

dig.  

Efter at du har fremlagt, fordeler du og panelmedlemmerne jer i grupperne. I deltager på lige fod 

med fiskerne i grupperne i at udforme regler til Fiskerkompagniet. 

 

Du skal: 

* Præsentere dig selv og fortælle, at du jo er opvokset i Vorupør, at din far var fisker, men at 

han i en tidlig alder blev svagelig, og at du, din mor og dine to ældre brødre måtte sælge 

fiskene, som han fangede ved at gå fra dør til dør hos landboerne. Du kan huske, hvordan du 

allerede dengang følte, at landboerne så ned på fiskerne og grinede af jer, fordi I var fattige 

og måtte gå fra dør til dør og sælge jeres fisk. 

 



* Du skal understrege og minde de andre i forsamlingen om, at sådan er det stadig! Fiskeren 

bliver hånet af landboerne, fordi fiskerne er fattige – og desværre også fordi fiskerne har ry 

for at drikke for meget brændevin. Og det er jo rigtigt, brændevin bliver der drukket – og det 

driver jer i synd og fordærv og er roden til alt ondt! 

 

* Der er meget, der truer fiskerne: Fangsten kan slå fejl og Vesterhavet kræver sine ofre – du 

skal minde tilhørerne om den store, frygtelige ulykke den 26. marts 1885, hvor 8 fiskere 

omkom til havs. 

 

Din holdning: 

* Det er et farligt og usikkert erhverv at være fisker. Derfor er det yderst vigtigt, at I stifter 

Fiskercompagniet. Det vil gøre fiskerne stærkere, når I står sammen. Når fiskeriet ind 

imellem slår fejl, vil ingen længere være nødt til at gå til fattigvæsenet eller tigge hos 

landboerne. I kan hjælpe hinanden i gode som dårlige tider. 

 

* I vil sammen kunne tjene flere penge, når I selv kan stå for eksporten af fisken. 

Mellemhandlerne springes over, så I i fællesskab sælger fisken direkte til ind- og udland. 

Det vil betyde, at I selv må fragte fiskene med hestevogn til togstationen. De penge, som 

mellemhandlerne tidligere har fået, vil ryge lige ned i Fiskercompagniets kasse. 

 

* I vil i fællesskab - med tiden - kunne tjene penge nok til at udvikle fiskeriet ved for 

eksempel at få bedre fiskerbåde og redningsfartøjer og måske endda en mole eller havn. 

 

* Fiskercompagniet skal være et indremissionsk fællesskab, hvor Gud er central. Det skal det 

være, fordi det farlige liv, som I fiskere lever, gør, at I har brug for Gud. Fiskerne risikerer 

livet, når I drager ud på det faretruende hav –  og hjemme venter kvinder og børn i 

bekymring. Gud kan hjælpe med at bringe jer hjem i sikkerhed og give kvinderne håb om, at 

I kommer sikkert hjem med den gode fangst. 

 

* Du skal understrege, at du godt ved, at der allerede er mange fiskere i Vorupør, der 

er ”vakt,” men du skal fremhæve, at Indre Mission er det rigtige for egnens fiskere. Alle bør 



vækkes! På den måde vil I kunne gøre op med alkohol og tobak og anden syndig opførsel, 

og få et bedre ry. 

 

Du foreslår, at Fiskecompagniet stiftes med følgende regler: 

* Alle medlemmer bekender sig åbent til Indre Mission og følger Indre Missions lære. Det vil 

betyde, at der selvfølgelig ikke må fiskes og arbejdes på bådene om søndagen, og det vil 

betyde fuldstædig afholdenhed fra alkohol, tobak, dans og kortspil. 

 

* Medlemmer, der ikke lever i henhold til Indre Missions lære, skal kunne ekskluderes fra 

Fiskercompagniet. 

 

* Alle fiskerbåde og al fangst bliver fælleseje og overskuddet deles ligeligt mellem 

medlemmerne. 

 

* Du foreslår, at I bliver enige om de fælles regler i dag, og at alle fiskere der er tilstede ved 

mødet melder sig ind i Fiskercompagniet – og missionerer i de omkringliggende 

lokalsamfund, så befolkningen i Vorupør kan få et bedre rygte samtidig med at flere fiskere 

støtter op om fællesskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fisker Jens Munk Madsen (Panelmedlem 2) 

 

Du sidder i panelet. 

 

Du er fisker i Vorupør. Du er mødt op til mødet for at høre nærmere om Fiskercompagniet og for at 

være med til at lave nogle fælles regler for Fiskercompagniet. Du ved, at du helt sikkert vil melde 

dig ind, hvis det bliver et religiøst fællesskab. Du vil prøve at påvirke de andre med din holdning. 

Du har en kone og mange børn. Din store dreng, der lige er blevet konfirmeret, er begyndt at hjælpe 

til med fiskeriet på din båd. Du er religiøs og blev selv omvendt til Indre Mission – altså ”vakt” – 

for et par år siden af ”Vorupørs Apostel” Jesper Nielsen, der som Indremissionær har vakt mange af 

dine venner. 

 

Du skal præsentere dig selv og din holdning, når du får ordet af mødelederen (Efter at du har 

fremlagt, fordeler du og panelmedlemmerne jer i grupperne. I deltager på lige fod med fiskerne i 

grupperne i at udforme regler til Fiskercompagniet.) 

 

Din holdning til stiftelsen af Fiskercompagniet: 

* Du er for, at Fiskercompagniet bliver stiftet som et religiøst fællesskab. For dig er det meget 

vigtigt, at fiskerne bliver vakt. ”De, der sover i synden, skal vækkes til den sande 

kristendom!” Kun hvis fiskerne bekender sig til Indre Mission og bliver afholdsmænd 

(stopper med at drikke alkohol, ryge og afholder sig fra anden form for lemfældig opførsel 



som at spille kort og danse), kan I blive af med jeres dårlige ry blandt den øvrige befolkning, 

og skabe fremskridt for jer selv og jeres erhverv. 

 

* Ved at alle fiskere afholder sig fra alkohol, kan I også bedre sammen hjælpe de, der 

tydeligvis har svært ved at kontrollere deres indtag af brændevin. 

 

* I lever et farligt liv og har brug for Gud til at passe på jer. Din søn er begyndt at fiske med 

dig, og du er meget bange for, at det skal gå ham, som det gik de mange fiskere, der omkom 

ved den tragiske ulykke den 26. marts 1885, hvoraf de yngste var bare 17 og 18 år gamle. 

 

* Du skal minde fiskerne om, at I jo alle kender én eller flere, der er omkommet på 

havet: ”Gud tager altid de bedste.” I Gud kan I finde trøst, når ulykkerne rammer jer. Hvad 

skal I dog ellers tro på? 

 

* Du synes også, at det er en god idé, at Fiskercompagniet bliver et økonomisk fællesskab, 

hvor al fangst og alle fiskerbåde fordeles ligeligt mellem jer, så I kan udvise næstekærlighed 

som sande kristne. 

 

* Men det vigtigste for dig er, at det bliver et religiøst fællesskab. Hvordan det økonomiske 

bliver, er mindre vigtigt for dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strandfoged Jens Poulsen (Panelmedlem 3) 

 

Du sidder i panelet. 

 

Du er strandfoged og fisker i Vorupør. Du er taget til mødet for at høre nærmere om 

Fiskercompagniet og for at være med til at lave nogle fælles regler for Fiskercompagniet. Du er 

interesseret i politik. Du er usikker på, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet. Du vil prøve at 

påvirke de andre med din holdning. 

 

Du skal præsentere dig selv og din holdning, når du får ordet af mødelederen (Efter at du har 

fremlagt, fordeler du og panelmedlemmerne jer i grupperne. I deltager på lige fod med fiskerne i 

grupperne i at udforme regler til Fiskercompagniet.) 

 

Om dig:  

Du er strandfoged og fisker i Vorupør. Du har en kone og mange børn. Du ved godt, at Indre 

Mission er begyndt at betyde meget for jeres samfund og for fiskerne især. Du har ikke noget imod 

Indre Mission som sådan. Du er kristen men altså ikke omvendt til Indre Mission. Din kone 

kommer fra en familie der har varme følelser for Grundtvig og hans tanker om hvordan man skal 

leve som gode kristne mennesker. De er altså også kristne, men de er grundtvigianere, og taler 

om ”Menneske først, så kristen,”. Deres regler er løsere end Indre Missions. Din kone ønsker, at I 

skal leve som grundtvigianere. Den tanke kan du godt lide, fordi du mener, at der er noget i 



samfundet, som bør ændres. Indre Mission tager ikke rigtig stilling til det politiske landskab, og det 

mener du, at grundtvigianismen giver plads til. 

Du er nemlig begyndt at blive optaget af tankerne i det nye parti Venstre, som blev dannet i 1850. 

Det er et liberalt parti, som sætter frihed og lighed højt: "Frihed til at tænke, tro og tale samt skrive, 

hvad man mener uden frygt for at blive straffet." 

 

Din holdning til stiftelsen af Fiskercompagniet: 

* Du er imod, at Fiskercompagniet bliver et Indremissionsk fællesskab. Du mener nemlig, at 

Fiskercompagniet skal baseres på Grundlovens principper om frihed i stedet for. 

 

* Du er bange for, at hvis reglerne for Fiskercompagniet kræver, at medlemmerne skal 

bekende sig til Indre Mission, vil det dels være imod Grundloven, og dels vil det stå i vejen 

for, at fiskerne kan engagere sig i det politiske liv, hvis det skulle blive aktuelt. 

 

* I mange år har fiskerne faktisk stået uden indflydelse, når det gjaldt politik. Du skal minde 

de andre fiskere om, at bønderne i mange år har udnyttet fiskerne, når der var folketingsvalg. 

Så blev fiskerne hentet i høstvogne fra de større gårde, og bønderne opvartede fiskerne med 

mad – og især brændevin – og fortalte dem, hvem de burde stemme på. Det vil du ikke se 

ske mere, og du mener, at fiskerne også skal vende sig mod det politiske. 

 

Du mener dog, at Fiskercompagniet er en god idé, fordi 

* I vil stå stærkere i forhold til at kunne udvikle fiskeriet. Fiskerbådene kan udvikles, og det 

samme gælder redningsbådene, og måske kan I endda få en mole eller en havn. 

 

* I vil kunne tjene mere, hvis I selv står for eksporten af fisken og undgår mellemhandlerne. 

 

* Det er fint, hvis man er religiøs, men der skal være religionsfrihed i Fiskercompagniet. Det 

skal derfor ikke kræves, at man tilhører en bestemt kristen retning. Det vil nemlig også være 

et stort problem for jeres indtjening, hvis Fiskercompagniet skal styres i henhold til Indre 

Mission, fordi det vil betyde, at der ikke må fiskes og klargøres om søndagen – og så vil I 

tabe penge! 

 



Fiskeeksportør Knud Jensen (Panelmedlem 4) 

 

Du sidder i panelet. 

 

Du er fiskeeksportør i Vorupør. Du er mødt op til mødet for at høre nærmere om Fiskercompagniet 

og for at være med til at lave nogle fælles regler for Fiskercompagniet. Du er meget interesseret i at 

melde dig ind, men du er i tvivl om, hvorvidt I kan blive enige om nogle ordentlige regler. Du skal 

prøve at påvirke de andre med din holdning. 

 

Du skal præsendere dig selv og din holdning, når du får ordet af mødelederen (Efter at du har 

fremlagt, fordeler du og panelmedlemmerne jer i grupperne. I deltager på lige fod med fiskerne i 

grupperne i at udforme regler til Fiskercompagniet.) 

 

Om dig:  

Du er fiskeeksportør i Vorupør. Du har en kone og 4 store børn, hvoraf de to er unge mænd, der er 

fiskere. De arbejder sammen med dig omkring fiskeriet, da du eksporterer deres fangst. I arbejder 

utrolig hårdt, men det går jer også godt, så I mærker gevinsten af jeres hårde arbejde. 

Du er ikke ”vakt” endnu (altså du er ikke omvendt til Indre Mission), men du og din kone har været 

i missionshuset i Sønder Vorupør nogle gange, efter at det blev bygget tidligere i år (1887). 

Den frygtelige ulykke i marts 1885 ændrede jeres syn på livet som fiskere, og som så mange andre i 

jeres samfund ønsker I tryghed og velstand. Særligt for dine sønners skyld, tænker du at 



Fiskercompagniet vil være en god idé, selv om I skal regne med at gå ned i indtægt hvis I bliver 

medlem af Compagniet. 

 

Din holdning til stiftelsen af Fiskercompagniet: 

* Du synes, det er det eneste rigtige at stifte Fiskercompagniet. Du har så ofte oplevet, at 

fiskernes fællesskab og sammenhold betyder uendeligt meget – ikke mindst under den 

frygtelige ulykke i marts 1885, hvor otte fiskere omkom. Her hjalp fiskerne til ved 

redningsaktionen og udviste stort mod og sammenhold. 

 

* Du er i tvivl om, hvorvidt det er det bedste at dele fangsten ligeligt mellem medlemmerne. 

Det er jo ikke alle, der yder den samme indsats. På samme måde, kan du blive i tvivl om, 

hvorvidt både og redskaber skal overdrages til Fiskercompagniet. Du har arbejdet hårdt for 

at kunne erhverve dine sønners nye båd og deres redskaber. 

 

* Samtidig bliver du jo heller ikke yngre, og du ved, at fiskeri er et usikkert erhverv med fare 

for både at omkomme og komme til skade til havs, og at fangsten kan slå fejl. Så er det godt 

med et fællesskab, der kan sikre alle fiskeres overlevelse. 

 

* Du kan godt tilslutte dig Fiskercompagniet, hvis det bliver i en indremissionsk ånd. Du går 

ind for afholdenhed og har altid opdraget dine børn strengt, så de kan blive gode og 

fornuftige mennesker, der måske kan overtage din eksportvirksomhed en dag. Du og din 

kone vil gerne lade jer omvende, hvis det kræves af Fiskercompagniet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jens Chr. Madsen (fisker) 

 

* Læs din rolle grundigt. Spørg spilvejlederen hvis der er noget du ikke forstår. 

* Bliv i din rolle – du er nu Jens Chr. Madsen 

* Lyt til panelet 

* Deltag i diskussioner om dilemmaer i din gruppe 

* Tag stilling til dilemmaerne – find ud af med dig selv, hvor du vil give dig/holde fast på 

dine principper 

* Lav reglerne for Fiskercompagniet sammen med din gruppe 

* Beslut til sidst om du, som den fisker du er, vil melde dig ind i Fiskercompagniet eller 

ej og hvorfor du træffer det valg.  

 

Om dig: 

* Du er 42 år gammel og fisker. 

* Du er lidt skeptisk over for stiftelsen af Fiskercompagniet. 

* Men du har oplevet hårde tider som fisker på land og til havs. 

* Du er omvendt til Indre Mission – du blev ”vækket” efter ulykken i marts 1885. 

 

 

 

 

 

 



MEN… 

Du er selv meget hårdtarbejdende, og du kender til et par stykker i gruppen af Vorupør-fiskere, der 

også er tilstede ved mødet i dag, som ikke yder deres bedste. Du mener derfor ikke, at det, I fanger 

som fiskere, skal deles ligeligt mellem jer. Der skal laves en anden ordning, hvor det stadig kan 

betale sig at arbejde hårdt. Det missionske tiltaler dig derimod meget. Du var én af kun to fiskere, 

der overlevede ulykken den 26. marts 1885. Du opfatter det som Guds vilje, at du ikke druknede for 

2,5 år siden. 

 

Nogle af dine dilemmaer – hvad er vigtigst for dig? 

* Vil du kun være med i Fiskercompagniet, hvis det bliver indremissionsk? Er Indre Mission 

den eneste løsning på problemet med for eksempel druk i jeres lille samfund? 

* Eller kan fællesskabet ligeså godt være ikke-religiøst? 

* Kan du gå med til, at alt deles ligeligt mellem fiskerne – også selvom der er nogen, der ikke 

arbejder ligeså hårdt som dig? 

* Vil du satse på, at de ”dovne” fiskere begynder at arbejde hårdere, hvis bare de holder op 

med at drikke – og bliver indremissionske? 

* Eller vil du kun være med, hvis fangstindtægterne ikke fordeles ligeligt? 

* Du har nok også andre overvejelser… 

 

Du skal: 

Lytte til panelet, når de præsenterer deres holdninger til, hvordan reglerne for Fiskercompagniet bør 

udformes. Du og din gruppe kan stille uddybende spørgsmål til panelet. 

 

Du og din gruppe vil derefter blive stillet over for 5 (eller 6-7) dilemmaer, som handler om 

udformningen af reglerne. I skal tage stilling til hvert af dilemmaerne og træffe ét valg ved hvert. 

Du skal præsentere din holdning undervejs, men prøve at blive enig med de andre. Når I har gjort 

det, skal I nedskrive reglerne for Fiskercompagniet, som I mener, at de bør se ud. I skal præsentere 

jeres regler for de andre grupper, og stemme om, hvilken gruppes regler der skal gælde.  

 

Til slut skal du beslutte, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet med de regler, der nu engang 

er blevet vedtaget. Du skal tænke over, hvilke konsekvenser dit valg vil få for dig som fisker og 

kunne forklare dit valg. 



Jens Chr. Hede Christensen (fisker) 

 

* Læs din rolle grundigt. Spørg spilvejlederen hvis der er noget du ikke forstår. 

* Bliv i din rolle – du er nu Jens Chr. Hede Christensen 

* Lyt til panelet 

* Deltag i diskussioner om dilemmaer i din gruppe 

* Tag stilling til dilemmaerne – find ud af med dig selv, hvor du vil give dig/holde fast på 

dine principper 

* Lav reglerne for Fiskercompagniet sammen med din gruppe 

* Beslut til sidst om du, som den fisker du er, vil melde dig ind i Fiskercompagniet eller 

ej og hvorfor du træffer det valg.  

 

* Du er fisker. 

* Du har tre sønner, hvor den ældste på 10 år er begyndt at tage på havet med dig, for at lære 

det. 

* Du er positivt indstillet overfor stiftelsen af Fiskercompagniet. 

* Du kan sagtens se det gode i at blive en del af sådan et fællesskab. Især fordi I sidder hårdt i 

det. 

* Du håber at Fiskercompagniet i fremtiden kan sikre dine sønner økonomisk, så de ikke 

risikerer at ryge på fattiggården, som du selv har været tæt på flere gange. 

* Men du er meget liberal og mener ikke, at Fiskercompagniet skal være et fællesskab i 

indremissionsk ånd. 



Om dig: 

Du synes, at Grundloven fra 1849, med de friheder og rettigheder der er beskrevet i den, er det 

bedste der er sket i Danmark. Du mener, at religionsfrihed er én af de meget vigtige rettigheder i 

Grundloven, og den rettighed skal man ikke tage fra folk. Det er forkert at udelukke nogen fra et 

økonomisk fællesskab ved at kræve, at de har en bestemt religion. 

Selvom det ikke er særlig liberalt, har du ikke noget imod, at Fiskercompagniets regler skriver, at 

medlemmerne deler fangst og redskaber ligeligt mellem sig. For dig er frihed og lighed det vigtigste. 

 

Nogle af dine dilemmaer – hvad er vigtigst for dig? 

* Kan du kun gå med til at melde dig ind i Fiskercompagniet, hvis der bliver religionsfrihed? 

* Eller vil du lade dig omvende til Indre Mission, hvis fællesskabet bliver indremissionsk? 

Eller vil du så hellere stå udenfor fællesskabet? Tør du det…? 

* Kan du acceptere, hvis fangst mm. ikke bliver fordelt ligeligt mellem medlemmerne? Er der 

så nok ”lighed” i fællesskabet efter din smag? 

* Vil du ofre dine sønners mulighed for at få et sikkerhedsnet i Compagniet ved at stå udenfor, 

eller er det nu du skal tage en beslutning, og omvende dig til Indre Mission? 

* Du har nok andre overvejelser… 

 

Du skal: 

Lytte til panelet, når de præsenterer deres holdninger til, hvordan reglerne for Fiskercompagniet bør 

udformes. Du og din gruppe kan stille uddybende spørgsmål til panelet. 

Du og din gruppe vil derefter blive stillet over for 5 (eller 6-7) dilemmaer, som handler om 

udformningen af reglerne. I skal tage stilling til hvert af dilemmaerne og træffe ét valg ved hvert. 

Du skal præsentere din holdning undervejs, men prøve at blive enig med de andre. Når I har gjort 

det, skal I nedskrive reglerne for Fiskercompagniet, som I mener, at de bør se ud. I skal præsentere 

jeres regler for de andre grupper, og stemme om, hvilken gruppes regler der skal gælde.  

 

Til slut skal du beslutte, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet med de regler, der nu engang 

er blevet vedtaget. Du skal tænke over, hvilke konsekvenser dit valg vil få for dig som fisker og 

kunne forklare dit valg. 

 

 



Kresten Jensen Munk (fisker) 

 

* Læs din rolle grundigt. Spørg spilvejlederen hvis der er noget du ikke forstår. 

* Bliv i din rolle – du er nu Kresten Jensen Munk 

* Lyt til panelet 

* Deltag i diskussioner om dilemmaer i din gruppe 

* Tag stilling til dilemmaerne – find ud af med dig selv, hvor du vil give dig/holde fast på 

dine principper 

* Lav reglerne for Fiskercompagniet sammen med din gruppe 

* Beslut til sidst om du, som den fisker du er, vil melde dig ind i Fiskercompagniet eller 

ej og hvorfor du træffer det valg.  

 

* Du er 36 år gammel og fisker. 

* Du er positivt indstillet over for stiftelsen af Fiskercompagniet. 

* Du er meget indremissionsk og mener, at Fiskercompagniet skal være et fællesskab i 

indremissionsk ånd. 

* Fiskeri er et farligt erhverv. Til havs er I i fare hver dag, og der sker alt for mange ulykker. 

* På land bliver I ikke respekteret. Alkohol og sløseri har ødelagt det for jer. 

 

 

 

 

 



Om dig: 

Du mener, at der skal strammes op, ikke drikkes, og arbejdes hårdt. Desuden siger Indre Mission, at 

det er jeres opgave som troende at sprede budskabet om religionen, og at man skal holde sammen 

og passe på hinanden. 

Du mener, at hvis I i Fiskercompagniet viser fiskerne i lokalsamfundet, at det går jer rigtig godt i et 

indremissionsk Fiskercompagni, vil I kunne omvende dem til Indre Mission. I vil blive et 

respekteret folk. Du mener ikke, at det er noget problem at leve efter indremissionske regler – for 

eksempel at der ikke må fiskes om søndagen – da Gud vil være jer nådige, fordi i holder hviledagen 

i hu. 

 

Nogle af dine dilemmaer – hvad er vigtigst for dig? 

* Vil du kun melde dig ind i fællesskabet, hvis det bliver indremissionsk? 

* Kan du måske også gå med til, at kun nogen i fællesskabet er indremissionske, men at der er 

religionsfrihed? 

* Er Indre Mission den eneste løsning på alle de problemer, I fiskere har? 

* Er det din opgave som en god indremissionsk fisker at få de andre omvendt, som religionen 

siger? Så er det jo med at komme i gang… 

* Kan du gå med til, at Fiskercompagniet ikke fordeler fangst, både, mm. ligeligt, når 

religionen siger, at I skal passe på hinanden? 

* Du har nok også andre overvejelser… 

 

Du skal: 

Lytte til panelet, når de præsenterer deres holdninger til, hvordan reglerne for Fiskercompagniet bør 

udformes. Du og din gruppe kan stille uddybende spørgsmål til panelet. 

Du og din gruppe vil derefter blive stillet over for 5 (eller 7) dilemmaer, som handler om 

udformningen af reglerne. I skal tage stilling til hvert af dilemmaerne og træffe ét valg ved hvert. 

Du skal præsentere din holdning undervejs, men prøve at blive enig med de andre. Når I har gjort 

det, skal I nedskrive reglerne for Fiskercompagniet, som I mener, at de bør se ud. I skal præsentere 

jeres regler for de andre grupper, og stemme om, hvilken gruppes regler, der skal gælde.  

Til slut skal du beslutte, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet med de regler, der nu engang 

er blevet vedtaget. Du skal tænke over, hvilke konsekvenser dit valg vil få for dig som fisker og 

kunne forklare dit valg. 



Niels Pedersen Knudsen (fisker) 

 

* Læs din rolle grundigt. Spørg spilvejlederen hvis der er noget du ikke forstår. 

* Bliv i din rolle – du er nu Niels Pedersen Knudsen 

* Lyt til panelet 

* Deltag i diskussioner om dilemmaer i din gruppe 

* Tag stilling til dilemmaerne – find ud af med dig selv, hvor du vil give dig/holde fast på 

dine principper 

* Lav reglerne for Fiskercompagniet sammen med din gruppe 

* Beslut til sidst om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet eller ej 

 

* Du er fisker. 

* Du er med i din fars bådelaug. 

* Du er umiddelbart positivt indstillet overfor stiftelsen af Fiskercompagniet. 

* Du mener, at fiskerne vil stå stærkere, hvis I står sammen. 

* Du er redningsmand og har oplevet hårde tider som både fisker og redningsmand. 

* Men du har ikke taget stilling til, hvilke regler der bør gælde i sådan et fællesskab af fiskere. 

 

Om dig: 

Din far er ret fordrukken, og du ved, at det vil være svært for ham at leve helt uden alkohol. Han er 

fisker og oppe i årene. Han har haft et hårdt liv. Han har fisket hele livet, og deltaget i de to 

Slesvigske Krige i 1848-50 og 1864. Han var forandret da han kom hjem fra den sidste krig. I 1872 

prøvede han at hænge sig, men det lykkedes ikke. Derefter blev han svækket endnu mere, da han i 

mange minutter ikke fik ilt til hjernen. Han blev nødt til at trække sig fra redningsvæsenet bagefter. 



Da I er meget fattige, har I ikke råd til medicin mod din fars sygdom og svækkelse. Din far siger, at 

brændevinen er hans medicin. Du har sammen med din mor og dine søskende prøvet at tage din far 

med i missionshuset, men han føler sig uvelkommen og brændevinen vinder hver gang. 

Din far har hårdt brug for at være med i et fællesskab. Det vil hjælpe ham i de hårde tider. 

Samtidig ved du godt, at din fars bådelaug, som du også er med i, ikke er de mest flittige – det 

skyldes nok brændevinen – og du synes på en måde, at det er forkert, at I skal tage imod almisser 

fra de andre fiskere, som arbejder hårdere end jer, hvis al fangst skal fordeles ligeligt. 

 

Nogle af dine dilemmaer – hvad er vigtigst for dig? 

* Vil du gå ind for et indremissionsk Fiskercompagni – og prøve at få din far ædru, så hele 

bådelauget kan være med? 

* Vil du skifte bådelaug, så du ikke kommer i problemer pga. din far? 

* Vil du kæmpe for, at Fiskercompagniet ikke bliver indremissionsk? Eller tror du, at Indre 

Mission er det bedste for samfundet, hvor brændevinen ødelægger så meget for så mange? 

* Er det i orden at dele fangst ligeligt, selvom andre arbejder hårdere end dit eget bådelaug? 

* Har din far haft det så svært, så det er i orden, at de andre fiskere hjælper? Eller vil du selv 

arbejde hårdere, så I kan give mere til fællesskabet? 

* Måske vil du mene, at fangst mm. slet ikke bør fordeles ligeligt, så du ikke behøver at have 

dårlig samvittighed over at modtage almisser? 

* Du har nok også andre overvejelser… 

 

Du skal: 

Lytte til panelet, når de præsenterer deres holdninger til, hvordan reglerne for Fiskercompagniet bør 

udformes. Du og din gruppe kan stille uddybende spørgsmål til panelet. 

Du og din gruppe vil derefter blive stillet over for 5 (eller 6-7) dilemmaer, som handler om 

udformningen af vedtægterne. I skal tage stilling til hvert af dilemmaerne og træffe ét valg ved 

hvert. Du skal præsentere din holdning undervejs, men prøve at blive enig med de andre. Når I har 

gjort det, skal I udforme reglerne for Fiskercompagniet, som I mener, at de bør se ud. I skal 

præsentere jeres regler for de andre grupper, og stemme om, hvilken gruppes regler der skal gælde.  

Til slut skal du beslutte, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet med de regler, der nu engang 

er blevet vedtaget. Du skal tænke over, hvilke konsekvenser dit valg vil få for dig som fisker og 

kunne forklare dit valg. 



Christen Balsen Jensen (fisker) 

 

* Læs din rolle grundigt. Spørg spilvejlederen hvis der er noget du ikke forstår. 

* Bliv i din rolle – du er nu Christen Balsen Jensen 

* Lyt til panelet 

* Deltag i diskussioner om dilemmaer i din gruppe 

* Tag stilling til dilemmaerne – find ud af med dig selv, hvor du vil give dig/holde fast på 

dine principper 

* Lav reglerne for Fiskercompagniet sammen med din gruppe 

* Beslut til sidst om du, som den fisker du er, vil melde dig ind i Fiskercompagniet eller 

ej og hvorfor du træffer det valg. 

 

* Du er fisker. 

* Du er 31 år gammel og fisker i et bådelaug med tre andre fiskere. 

* Du er umiddelbart positivt indstillet overfor stiftelsen af Fiskercompagniet. 

* Du mener, at fiskerne vil stå stærkere, hvis I står sammen. 

* Du er redningsmand og har oplevet hårde tider som både fisker og redningsmand. 

* Du har ikke taget stilling til, hvilke regler der bør gælde i sådan et fællesskab af fiskere.  

 

Om dig: 

Du er kristen. Du er dog ikke omvendt til Indre Mission endnu, men du kan godt se, at Indre 

Mission vil gøre noget godt for fiskerne. Det er et meget farligt og hårdt erhverv, og I har brug for 

at tro på Gud, og det er heller ikke nogen dårlig idé at forbyde brændevinen, så I kan få et bedre 

rygte og koncentrere jer om fiskeriet. 



Der er bare lige det ved det, at du står foran at blive gift med en pige, som ikke er indremissionsk. 

Hendes forældre er grundtvigianere*, og du ved, at der danses og indtages alkohol og tobak samt 

spilles kort ved deres sammenkomster. Du elsker din kommende kone, men du er bange for, at det 

vil få dig i problemer i Fiskercompagniet, hvis de andre finder ud af, at du og din kone kommer 

steder, hvor den slags foregår.  

Du ved også, at der under ingen omstændigheder kan blive tale om, at hun bliver omvendt til Indre 

Mission. Hun og hendes familie er faktisk imod Indre Mission, fordi de siger, at der er et alt for 

mørkt livssyn i Indre Mission. Derfor vil det måske give store problemer for dig – og du vil risikere 

at blive smidt ud af Fiskercompagniet – hvis du gifter dig med hende, og Fiskercompagniet bliver et 

indremissionsk fællesskab. 

 

Nogle af dine dilemmaer – vil du give dig eller holde fast? 

* Tør du tage chancen og melde dig ind i Fiskercompagniet, hvis det bliver indremissionsk, og 

håbe på at det ikke vil give dig problemer, at du gifter dig med en grundtvigianer? 

* Vil du kæmpe for, at Fiskercompagniet ikke bliver indremissionsk? 

* Måske er Indre Mission løsningen for jeres lille samfund, hvor brændevinen ødelægger så 

meget for så mange? Eller måske skal man bare have lov til at tro, hvad man vil? 

* Vil du alligevel prøve at omvende din kæreste til Indre Mission? 

* Du har nok også andre overvejelser… 

 

Du skal: 

Lytte til panelet, når de præsenterer deres holdninger til, hvordan reglerne for Fiskercompagniet bør 

udformes. Du og din gruppe kan stille uddybende spørgsmål til panelet. 

Du og din gruppe vil derefter blive stillet over for 5 (eller 6-7) dilemmaer, som handler om, hvilke 

regler der skal gælde i Fiskercompagniet. I skal tage stilling til hvert af dilemmaerne og træffe ét 

valg ved hvert. Du skal præsentere dine holdninger undervejs, men prøve at blive enige med de 

andre. Når I har gjort det, skal I udforme reglerne for Fiskercompagniet, som I mener, de bør se ud. 

I skal præsentere jeres regler for de andre grupper og stemme om, hvilken gruppes regler der skal 

gælde. 

Til slut skal du beslutte, om du vil melde dig ind i Fiskercompagniet med de regler, der nu engang 

er blevet vedtaget. Du skal tænke over, hvilke konsekvenser dit valg vil få for dig, både som fisker 

og rent socialt samt kunne forklare dit valg. 


