i Splitflaget op en sidste gang
Bisserups toldopsyn*ooJna, fisker
'19-.*
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Sil,afa Andersen, fylder ?0 og må sige farvel

$om kongelig totdop$yns-

rnancl er Sigvald Åndersen
clen eneste, cJer har lov a,t

Idylien lran man
clig finde, men det er

d,a sta-

rigtigi

at der er vendt op og ned på

hejse
splitflag i llisserup.
"!
, irF.{r'i.$: .det lykkes at få stitlet
' +3gn,,nye fiagstung op i ste-

mange ting

ikke mindst

de senere årn og meget me,re

er på v€j, r:n'ener Sig"r'a.ld

And.ersen, som for sin part
forleengst har erkendt at ud-

clei for denn der knækkede

i den srkanagtige storm

viklingen kan man illke
stampe imod. Han iiar vei
egentiig også været rned. til
a.L befordre den i de år, hvol'

fornyiig, vil totdflaget gå tit
tnps på fredag for at lnar' 'ksre, at Sigvald ÅnCersen

han \,'&r formand for fisl:eri-

::under de 70 år.

foreningen og

Men det bliver formentlig
ogqå sidste gang ,&t flaget
rnå i:r'uges" 70 år er alders*
graensen i etatens tjeneste,

bestS'l'eises-

mediem i det, c1e.r opstoC

$onl Bisserup Tur'ist-

o,g'

Grundejerforening.

0g'med udgangen af deeern-

, her ophører Sigvald Andersens kongelige deltidsstil-

Hvacl Luristforeningen
dengang tog sig på, urJ åå,

ling" S,å forsvinder ogs,å det
røde tolclskiit på ejendom:
meR" 3'orresten har det været fjernet i nogen tid, rntens

nu kun to tilbage til at be_
sstride. Lokale gara,n,ter
oyerfor kornmunen og Øvrige forpiigtelser

e;icnen l<alkede facadeno
men d-e sidste par uger vil
ciet være på plads

erndet, så for
føclselaren.

-

derfor den yd.erst

orn ikke

s;^g;aii Ånde.i__e;i i,. såle_
Ces den velkentJte skikkelse
f{:

'* ilet kneb i, huert f atd
-: :
|
;for .trttd,ir+spektøren nt finrle
'tnel.rI.t, +tt,ød,te

1)(t?"

f

ortrntte

'r{bå#,

jo

at, ieg sklilte

sir,iling
tlxen,

e*, v(Lr lt'usvurt'g

j*

det er et Ttlaster på, sd-

?',&t, g,:t

der

I ølg

er

Pens'ion
*ted, af skertsbeqiltit gefi,, Det
ui,d.,stø ieg nemttig h'elle'r
dIt,tre"

totr*trcpsyn$rnff,nd
Sigi'a.id. ,l-acleisen

hLr

r,roa-

r"el kongeilig toldopsynsnrand i Bissenrn i gorit Z0 hr
ved siden af sine øvrige
e gøremåi.
Nu €,r clet ikl<e et job,
cier h&I" l;ræve,t den s;tore

indsats, sig,et. Sigvaicl ^tå.n*
clersen. Eaktis'}c trar jeg aldrig rigtig været i funk[ion,
hvis ilran med. stitlingen fa-

restiiier

srig

spæncle,r,cle

smuglerin,stei, konfiskatioir

af

sITt

u..

' ""

.'q'o'cls TCIr di-

slriktr,'olcl,]ra',.meret i KorsØr"

,

iee irontakt melle,m alle dis_
og de fasilroende.

"se gaester

Sigvatrd å,nclers&rls Ser.,ning h&,1. dog først og frentnrest stået i fiskeriets tje*
neste. So,m 15€rig kom hån
i lær'e på en lokal kutter,,og

\

Da Fisserup havn

biev

anløbet af stør,re skibe sl;u}-

ffis

far va,r den navnkuF
diqe sogne,foged ,og afholds_

le jeg samle toid,attesterne
semrnen og se,Ilde de,m til
rlistriktet, men jeg har ikke

agitato,r Niels

natteticle

for

a,t

få

fær,-

d'en af n,oget ulovligt. Et
Ilar enkelte gange ha.r jeg

de tilbage til Biss,erup, og
jeg har sål,edes haft hel6
min ha.rnclom her og gået i
skcle i >>&fissrio,ns,såle,n<<
Bisserup gå. kro, fortæile"
Sigf ald Anrtersen. Åt kroen
i dag e,r ici.entislc ntecl >>Tofts

ner.
Etud,wy, e?.
T,er

tI

et

i,øur,igt fuet-

ikke l*la,rlagt, onr jeg f clr

r't,oge,n,

n,fløser,,i

Bi,sserw1l,

Der sker,irzdskræitlnzinger
ogs{i ptt dette felt, tylen,

cl,r.t,

IS,"tsserwp lig

ger

i"

d,istritttets

yd,erltnnt, &7" rtet a.wbef alet
,
s,fr ttdlliffi# eye op,t"e,tha\d,es.

Bisserup er
forandnet
Sigvalg And,ersen st, ikke
ipdfødt Eisserup'er, rn,en g&r

egentlig r"for at r'ære

det.

,

et'ter at have udijent,".gin
,'

I

været så ivrig i rnit ernbede, at jeg er lus,lret runclt
rred.

An,d,ersen,

BisseruF, me.n li,ge, n,etop i væfnepligt ., v€d , ma.rinen
cla han fik en *sørl, op* gmbo$ på ei fiskeriinspek.du. ?",
holdi lran sig i JyllanC.
tionsfafiøj I'ed, Grøniancl
Jeg irer Cog lsun eet år var han i en snes år ansat,
gammei, da faåitien flytte_ vecl et københavnsk buncl-

d.og ha.ft vis,s,e obs,ervatio-

},{åsåre den sidste

* .^ I -r

fra >Bisserup Campiag<s
Der siiai inddri_
ves leje, sørges ror ortinecle
farh.ol."l. i dea lieki;ske sc,iti*
mertid - og ctrer slxal for"rnid_

tsant til, *t. Itøgge efter skil, døt" Flrestera kom hø,rr, lor øt
sø'ge rrn,g,t få, m,øn afsked,
ilet ko'nø Zodt toøg gtå, m.ig,
lqr ietJ troed,e cerlig talt, ctt

.-.,..-

opsynsbod.

oqr' st,ge.r ,Sig-

tr{an

snæyre

IirerC*q.

at vise vej tii

':'r;a,'{,å Amdgrsegu.

ved r. ?.eks.

campingpladsen påhviter

trreramiske l'ærks,t€id(,. er

forme,ntlig de fiesLe

kenci.t.

be_

Sigvatd Ånclers,e,n k&n give mang.e beretninger fra

det

>>rigti,g,e, gzunle-

Bis,s.e_

lup,, og hele de,t miljø, sorn
ikke eksistere,r rnore" Der er

garnsfisirerifir*u i SyOtt*rrlen, inden han kom hjem tit

Fissemp og e,rhve,rvede en
fiskepart. I en snes år var

han Eelvstændig fisker,

Ikke mere sig
selv qok
Genmern

en længere &r-

række har han tegnet Glænø-Bisserup ,
Flskeriforenings navn i alle udadr,'end,te spørgsmål og v&,r fo,r*
mand*n, der lokatt forhgnd_
Iede sig frenrr til løsning" af

nye ticler, og cl*r er
I.o*Tut
bla,ndt de fleste ældre i Eis_ fls"lceg+e-S F-{-gb"Igm,pf, stcd i
setup
spidse,n for de &rlige'h:etn,e-me,get clelte nreninger
otll' i1r.rp1"r,'iqJ,c
fester m.v.
iitlvikiingcn
har vreret ti I forclel for
>>

clet

_

icl;rlliske

f i,s,kerl ej

e

<<.

*

"Fiskerderhueruet

hur ik-

ke mere clet omfang, d,er Øn'
Eeng kend,etegned," b'i"ut-

rwp, siger f ødselare,*

hents,tsnrng

ti,l,

o

tned'

ø,t sliauluorJs-

båd,e og l,ignend,e kuttere
hett ør u,fl,øst a,f buttd,gar'l$sloll,er, IVIed, starhedstidew d'rz,

rnente katt, def molc stad'ig

lcnsbe rneil, a,t !orst&, at rler
ogscl skcr.i uwte prl'sds ti,I fri,trd,sseitgl:1tr& u uores gaml,e

h,afin. Med, å,rene ør cl'gr dog
kommst, orttrnede forfualil' t'il

fo

t'nterassegrt,,pqer i,måt:

og så'ledes so?ry B'isseYup på, det udstgfitniwgs- og
bol,igm,ce$$ig€ om,råÅe 'har
å,bn,at såg f or wdutklingan
'it'r,er€, aller mixdrs, nødtuwn*
gefrt, rt&, ui fiskere ogsri
førstå, &t tid,em,, h,aor ui, uar

l,em.,

o,e selu *ok, er f orbi. Vi
skcrl uær6 lrer u,l,Lesaniz,nt,en,
'

.tr
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