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HERNING Det skulle have været en hygge-
lig fisketur til Bjerkreim i Rogaland syd for 
Stavanger.

Sammen med fem venner fra Kibæk og 
Herning var Jøren Porskær Nielsen midt i 
august taget på en uges fluefiskeri efter laks 
i Bjerkreimselven, der slynger sig gennem 
fjeldene i det sydvestlige Norge.
Men allerede på gruppens anden fiskedag 
ved elven forsvandt den 69-årige lystfisker 
- og formodes i dag at være død.

Mindehøjtidelighed
Jøren Porskær Nielsens familie holdt i fre-
dags en mindehøjtidelighed i Gullestrup 
Kirke.

- Min bror var et meget fint og ordentligt 
menneske, som i går kunne være fyldt 70 år. 
Derfor havde vi et ønske om at mindes ham 
så tæt på hans fødselsdag som muligt, for-
tæller hans søster, Dorthe Porskær Wohlert.

Hun oplyser, at omkring 100 mennesker 
mødte op i kirken for på den måde at sige 
farvel til Jøren Porskær Nielsen.

- Vi håber, at hans legeme senere vil blive 
bjærget, så der kan holdes en rigtig bisæt-
telse, siger søsteren og tilføjer, at mindehøjti-
deligheden blev sat i værk for at kunne tage 
følelsesmæssig afsked med ham.

Fiskede alene
Jøren Porskær Nielsen formodes at være ble-
vet ramt af  et ildebefindende eller et uheld 
ved elven.

Det oplyser en af  hans venner, som var 
med på turen til Bjerkreim. Her slog fiske-
kammeraterne alarm til politiet mandag 14. 
august ved 18-tiden, da de forgæves havde 
ledt efter den 69-årige mand i nogle timer.

- Vi ringede til politiet, da nogle andre 
lystfiskere havde fundet hans fiskestang 
i nogle siv ved Kleivane. Politiet ankom 
hurtigt sammen med søredningstjenesten, 
helikoptere, dykkere og Røde Kors med 
eftersøgningshunde, fortæller vennen, der 
gerne vil være anonym i avisen.

Han fastslår, at Jøren Porskær Nielsen var 
socialt anlagt, men godt kunne lide at fiske 
alene i løbet af  dagen.

Det pågældende område ved Bjerkreim-

selven er et roligt fiskevand. Og derfor var 
der som udgangspunkt ikke noget specielt 
farligt ved at fiske alene på den godt tre ki-
lometer lange strækning.

Dykkere i vandet
Selve vandet i elven var på ulykkestids-
punktet omkring 15 grader.

- Politiet tog sagen meget alvorlig og 
gjorde et stort arbejde. Der var et eftersøg-
ningshold på omkring 70 mand, der var be-
væbnet med reb, lygter og vandkikkerter, 
fortæller vennen, der sammen med de øvrige 
fire lystfiskere er dybt berørt af  kammera-
tens uheld.

Politiet installerede et operationsrum i ga-
ragen på den landejendom, hvor fiskerne 
havde booket en hytte.

Samtidig blev der spændt wirer over den 
brede elv, så dykkere kunne afsøge bunden, 
mens de var fastgjort til wiren med kara-
binhager. Eftersøgningen fortsatte uden 
resultat frem til torsdag, hvor politiet fik 
leveret specialudstyr.

- Under nogle af  klipperne er der 10 meter 
dybe huller, som redningsmandskabet dyk-
kede ned i om fredagen. Det gav dog heller 
ikke resultat, siger vennen, som fastslår, at 
op mod 70 mand - herunder flere frivillige 
- hjalp med at lede.

Livløs person set i elven 
Ud over Jøren Porskær Nielsens fiskestang 
blev også hans jakke fundet i elven med 
lynlåsen lynet.

- Politiet formoder, at jakken er blevet 
trukket af  ham på et tidspunkt, hvor han 
er skyllet ned ad en fos (vandfald, red,), siger 
vennen, som fastslår, at politiet vurderer, at 
Jøren Porskær Nielsen stadig ligger et sted 
i elven.

Det skyldes, at nogle andre laksefiskere 
om fredagen så en livløs person, der flød 
med strømmen længere nede af  elven.

Uheldigvis gav lystfiskerne først besked 
til politiet om deres observation to timer se-
nere. Og på det tidspunkt var det igen umu-
ligt at finde, hvad der formodes at være liget 
af  Jøren Porskær Nielsen.

Den norske søredningstjeneste har ifølge 
norske medier opsat store net på dele af  
strækningen. Håbet er, at man på den måde 
kan få bjærget den 69-årige lystfisker.

Eftersøgning indstillet
Den 69-årige lystfiskers ven oplyser, at Jøren 
Porskær Nielsens formodede død påvirkede 
kammeraterne meget.

- Det lagde en stor dæmper på turen. Vores 

lyst til at fiske forsvandt, men heldigvis fik 
vi meget hjælp af  redningsmandskabet, si-
ger han og fortæller, at det norske politi har 
gjort deres arbejde godt og effektivt.

- Vi fik alle vores ejendele undersøgt af  
politiet i arbejdet på at udelukke alle andre 
omstændigheder. Om fredagen fik vi lov 
til at rejse hjem. Politiet har beholdt Jørens 
tandbørste, så de har hans dna-profil, når 
han bliver fundet, siger vennen.

Da de fem tilbageværende lystfiskere 
kørte hjem lørdag 19. august, var eftersøg-
ningsarbejdet blevet indstillet.

Vennen oplyser, at den 69-årige mand 
havde en vadestav - bundet til bæltet i en 
line på halvanden meter. Og den vadestav 
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 | På fisketuren til norske Bjerkreim blev 
69-årige Jøren Porskær Nielsen fotograferet på 
dagen, inden han forsvandt.  PRIVATFOTO

 | Det norske politi og 
søredningstjenesten 
ankom med flere 
helikoptere, da Jøren 
Porskær Nielsen 
blev meldt savnet. 
Men på trods af en 
eftersøgning ved 
elven over fem dage 
er det ikke lykkedes at 
finde den forsvundne 
herningenser.   
PRIVATFOTO
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kan være medvirkende til, at Jøren Porskær 
Nielsen i dag sidder fast i nogle sten i den 
73 kilometer lange elv, som på visse steder 
er meget voldsom.

Kammeraternes kammerat
Jøren Porskær Nielsen var oprindeligt født 
i Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg.

Midt i livet flyttede han til Herning, hvor 
han arbejdede som maler og senere som 
sygehjælper på et plejehjem. 

Han var selv barnløs, men havde stor 
kontakt til sin tidligere ægtefælles børn og 
børnebørn. 

Indtil sin død var han aktiv i flere sports-
fiskerforeninger. Han ejede også et koloniha-

vehus i haveforeningen Karolinelund, hvor 
han på et tidspunkt var formand.

- Jøren var kammeraternes kammerat. 
Han var hyggelig at være sammen med. 
Og så var han en fantastisk fluebinder, der 
gerne gav gode råd til andre. Vi er rigtig 
mange, der har sat pris på hans selskab. 

- Han vil være savnet i allerhøjeste grad, 
siger vennen om den 69-årige mands tragi-
ske forsvinden.

 | Bjerkreimselven er 73 kilometer 
lang og befinder sig i Rogaland 
- omkring 100 kilometer syd for 
Stavanger.  GRAFIK: ANTON SKOVBJERG

Min bror var et meget 
fint og ordentligt 
menneske, som i går 
kunne være fyldt 70 år. 
Derfor havde vi et ønske 
om at mindes ham så tæt 
på hans fødselsdag  
som muligt
DORTHE PORSKÆR WOHLERT
JØREN PORSKÆR NIELSENS SØSTER

Tirsdag: 
19.00: Team Teatret: Foredrag med Lotus 
Turell.
19.00-21.00: Fredens Kirke: Sognets aften  
- Casper Kock - Peter Plys for voksne.
20.00: Fermaten: Thomas Hartmann med 
Molly Thornill.

Onsdag:
16.00-18.00: Biblioteket i Herning:  
Strikkecafe. 
19.00-20.45: Biblioteket i Herning:  
Rockklubben. 

ARNBORG Mandag morgen ved 8-tiden 
skete et mindre færdselsuheld ved Arnborg-
tilkørslen ved Midtjyske Motorvej. En 
57-årig lastbilchauffør fra Tistrup tabte 
sin sættevognstrailer på tilkørslen, hvor 
den spærrede vognbanen. Ingen andre 
trafikanter var indblandet, og der skete kun 
materiel skade på traileren og på skilte ved 
tilkørslen.

Trailer tabt ved motorvej

HERNING Hen over weeekenden er der 
blevet begået hærværk på en adresse på 
Sønderagervej i Herning. Ukendte ger-
ningsmænd har tændt ild til et bål i ladet 
på en ladcykel, og det har ødelagt ikke kun 
ladcyklen, men også to børnecykler, der 
stod tæt ved.

hærværk

SINDING Den voldsomme trafikulykke på 
hovedvej 18 ved Sinding mandag formid-
dag kostede en 64-årig mand fra Auning 
livet. Han var chauffør i den lastbil, der 
af  ukendte årsager trak over i modsatte 
vejbane og kørte frontalt ind i en anden 
lastbil, som blev ført af  en 27-årig mand fra 
Thyholm.

Vejen blev først genåbnet mandag aften, 
efter at politifolk og bilinspektører havde 
undersøgt ulykkesstedet, og der var blevet 
ryddet op efter den brand, som opstod i for-
bindelse med ulykken. Afhøring af  vidner 
har ikke gjort politiet klogere på, hvad der 
fik den 64-årige til at trække over i modsatte 
vejbane.

- Han kørte bag ved en anden lastbil, så 
han kan have været på vej til at overhale, 
men det ved vi reelt ikke. Han har kørt der 
meget i forbindelse med motorvejsbygge-
riet, så han kendte området godt. Han kan 
også have fået et ildebefindende, men det er 
svært at svare på, siger politiassistent Mi-
chael Rasmussen fra lokalpolitiet i Herning.

Den 27-årige chauffør i den anden lastbil 
hoppede selv ud af  sin lastbil, inden den 
brød i brand, og slap dermed stort set 
uskadt fra ulykken.

Politiet savner forklaring 
på lastbil-dødsulykke


