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ADVARSEL 

DVD filmen må kun benyttes til privat brug d.v.s. til fo
revisning uden vederlag i private hjem. Det 

er forbudt at anvende DVD filmen til offentlig forevisning, herunder gennem kabel-TV eller 

lignende. Udlån eller kopiering af DVD filmen er forbudt. Overtrædelse vil medføre straf og 

erstatningspligt, og vil blive retsforfulgt. 

 

Produceret 2013           
  Producent:  EGN-film Bornholm 

Fiskerne. (fortalt af Tejna-fløsena).  

Der fortælles om dengang fiskere var rigtige mandfolk. For der havde 

man ikke styrehus på sin fiskebåd, for så kunne man ikke se. Og så var 

det ikke ualmindeligt at Bornholmske ål kunne springe flere meter op i 

luften!! Det er sjove historier blandet med beretninger om alvorlige 

hændelser fra fyrrerne og halvtredserne, hvor flere fiskere omkom. 

Fiskeri var et farligt erhverv, bådene var små, og man havde ikke 

redningsflåde og radio. Sikkerheds- og redningsudstyr bestod udeluk- 

kende af et kapokbælte pr. mand.  

Tiden var en anden, og denne film handler ikke om fiskemetoder, 

fiskeredskaber, kvoter m.v.. Det er en film om livet som fisker i et 

Bornholmsk fiskerleje fra trediverne og op til halvfjerdserne. På en tid 

hvor det at være fisker gik i arv fra far til søn.  
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Fiskerne
Tejna-fløsana fortæller

Tejn Medborgerhus
onsdag den 27. november

kl. 19.00
Filmpremiere på Erik Grønvang Nielsens film 
om livet som fisker i et bornholmsk fiskerleje 

fra trediverne og op til halvfjerdserne.
Filmen sælges for 100 kr. og kan bestilles på aftenen.

Gratis adgang og kaffe

Arrangeret af: 
Tejn lokalhistoriske Arkiv


