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Skærbæk Havn og mindesmærke for fiskere 
På Nyvej ved Ernst Carlsens Vej og Skærbæk Havnegade  

 

 
 
Mindesmærket 

Under 2. Verdenskrig (1939-45) lagde englændere en del søminer i danske farvande for at ramme tyske 

skibe. Det skete desværre, at danske fiskere ramte minerne eller fik dem i deres net – også længe efter 

krigen 

Mindesmærket her er i 1955 rejst over tre fiskere, der blev dræbt af søminer. Der er lignende 

mindesmærker mange steder i landet. 

 

Dan Pedersen var i september 1940 sejlet ud sammen med fiskeren Ole Strandby, der som Dan tidligere 

havde overlevet en minesprængning. Deres båd sprang i luften pga. af en mine – Ole overlevede, men Dans 

lig blev først fundet et par måneder efter. 

Aage Ravn og Villy E. Christensen fik en mine i deres garn i marts 1948 – 3 år efter krigen var slut. De blev 

begge dræbt.  

 

Skærbæk Havn 

Fra gammel tid har der været fiskeri her ved Skærbæk. Oprindeligt boede fiskerne i småhuse med plads til 

fiskergrejet på loftet eller i små udhuse. Tæt på vandet opbevarede man garnet i skure og havde også 

pladser, hvor man tørrede eller tjærede det. Endelig var der også en ophalingsplads til fiskerbådene. 

Omkring år 1900 var Skærbæk blevet centrum for Lillebæltsfiskeriet, og man var efterhånden gået over til 
egentligt kutterfiskeri. Det var svært at fiske direkte fra kysten med de store både, og man anlagde derfor 
fiskerihavnen her i 1919-1920  
 

Fiskekuttere 

Alle fiskekuttere har en forkortelse og et nummer efter det distrikt, hvor de er registreret – fx VE23 eller 

FA141. En kutter med bogstaverne FA er fra Fredericia. Nogle kuttere har også et navn. 
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Forslag til aktiviteter og spørgsmål 

Læs teksten på mindesmærket højt efter behov og nysgerrighed hos børnene. Forklar svære ord 

efter behov. Vælg de spørgsmål, der giver mening for alderstrinnet. Fortæl selv ud fra 

baggrundsteksten.  

 

Mindesmærket 

• Er det et gravsted? Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Hvad tror I, der er sket med de 3 fiskere? 

• Hvordan kan det være, at de 3 fiskere har fået en mindesten? 

• Hvilke tal kan I finde på stenen? Hvilke årstal? (Stil spørgsmålet, så det passer til alder).  

• Kan I regne ud, hvor gamle fiskerne er blevet? 

 

Ordforklaring: 

Eder - jer  

Stævnede – sejlede 

 

På havnen 

Se, om I kan finde en fiskekutter.  

 

Hvad står der på kutteren? Hvad tror I, at det betyder? 

(VE = Vejle, FA = Fredericia, HO = Kolding) 

 

I kan se hele oversigten her: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fart%C3%B8jsdistrikt 

 

 

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Fart%C3%B8jsdistrikt
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Forslag til aktiviteter og opgaver hjemme 

Vælg det, der giver mening og tilpas opgaverne til alderstrinnet. Der er skabeloner til alle opgaver 

på de næste sider. 

 

Se på billederne fra Skærbæk i perioden 1920-1960 (de næste sider) 

Tal om: 

• Hvad kan I kende fra turen? 

• Hvad er anderledes i dag?  

• Hvorfor har det ændret sig? 

• Hvad er det samme? 

• Hvor kommer kutteren AS 12 mon fra? (Århus)  

 

Se på billederne af fiskerne 

Tal om: 

• Hvad mon deres arbejde er? Hvordan kan man se, at det er fiskere? 

• Hvad laver de? 

• Tror I arbejdet har været let eller hårdt? Hvorfor? 

• Hvorfor var det farligt – ud over minerne?  

• Find på en historie om en af fiskerne. 

 

Fortæl om søminer 

Helt op til i dag kan fiskere stadig finde miner fra 2. Verdenskrig med sprængstof eller gas, så det 

kan stadig være farligt at fiske. 

 

Man bruger tømte søminer som minebøsser - til at samle penge ind til fiskerfamilier, som er 

kommet i nød pga. dødsfald eller andet. I Fredericia står der på hjørnet af Oldenborggade og 

Gothersgade (ved J.B. Nielsens Plads) en minebøsse med indskriften: ”I Krig jeg Voldte Sømands 

Død / I Fred vil jeg lindre Trængenes Nød” (Se næste side). 

 

Tegn eller farv jeres egen fiskekutter 

• Hvad skal den hedde?  

• Hvilke bogstaver og nummer skal den have? Skriv det på kutteren. 

 

Brug en af de to skabeloner eller tegn selv. 

 

Mindesmærke 

Lav jeres egne mindesmærker. Brug skabelonen. 

 

• Hvad skal stenen være et minde for? 

• Hvilke ting eller tegninger (symboler) skal der være på den? 

• Hvad skal der stå på den? 
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Sømine / minebøsse ved J.B. Nielsens Plads 
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Skærbæk Havn (1942 og ukendt år) 
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Skærbæk Havn (Mellem 1930-1950)

 
Fiskere i Skærbæk Havn (1927) 
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Fiskere i Skærbæk Havn (ca. 1940) 
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Tegn dit eget mindesmærke  

 

 

 


