H

vad er det med Niels Peter og Signalmasten?

Du og Tobias mødte Niels Peter ved signalmasten oppe på klitten. Men er der
nogen særlig grund til, at han holder til her? Og har han noget med den Niels
Peter at gøre der druknede i 1885?
Da Niels Peter druknede d. 26. marts 1885, var her ingen signalmast. Den
dag opstod det særlige vejrforhold, hvor søen på kort tid rejste sig på revlerne og gjorde landing umulig. Det stod klart folk på stranden, men fiskerne på
havet kunne ikke se, hvor slemt det stod til.
Under samme storm druknede 11 andre fiskere, 8 fra Vorupør og 3 fra Stenbjerg. Mens hele 18 fiskere fra de to landingssteder reddede livet ved at sejle
nordover og gå i land på den anden side af Hanstholm. Her var landgang muligt, om end det krævede både mod og styrke.
Hvad nu hvis Niels Peters båd havde fået besked om at sejle til Hanstholm?
I Hanstholm var fyrmester Heering stærkt berørt
af den forfærdelige ulykke og allerede 3 måneder
efter ulykken, kom han med det første forslag til
”Signalsystem for fiskere”. Signalerne skulle være
nemme at aflæse for en fisker i stormfuldt vand
og løsningen blev som du kan se på tegningen. I
tåge og mørke måtte man dog ty til at bruge
”Signalkanonen” for at give besked.
”..men hvilken uvurderlig Nytte vilde ikke en Telefonledning langs Kysten kunne have ydet ved
denne Lejlighed, i Forbindelse med et simpelt Signalsystem. Det er ikke overdreven at forudsætte ,
at derved vilde være redde maaske alle de tolv
Menneskeliv, som nu bleve Havets bytte ” Thisted
Amts Avis d. 28. marts
1885 om katastrofen,
hvor Niels Peter omkom.

Systemet bruges ikke
mere, nu har fiskerne
langt mere moderne
kommunikation.

Ballon til signal. Den består
af to runde bøjler sat sammen på tværs med flettede
bånd af søgræs.

