Skagen

Fiskerliv i Skagen omkring 1850

Skagen omkring 1850

Vi kender alle Skagens gule murstenshuse.
Går vi 150 år tilbage i tiden, så fandtes disse huse slet ikke. Husene var lavet af træ og sorte. Dengang boede der næsten ingen mennesker i Skagen.
Menneskene levede af fiskeri. Mændene tog hver dag ned på stranden for at fiske. De skubbede båden ud i
vandet og sejlede ud på havet. Her satte de deres garn til bl.a. rødspætter.
Alt handlede om fisk: man talte om fisk, man spiste fisk, og man solgte fisk.

Børneliv

Fra børnene var helt små, blev de vænnet til havet. De legede ved havet. Hver dag så de deres fædre tage
ud på havet. De lærte også at passe på havet. Havet var nemlig farligt: det skete, at en fisker mistede livet
på havet. Blæste det op til storm, kunne fiskerbåden let kæntre. Så mistede et lille barn sin far. Det var
meget trist for familierne.
Men for det meste gik det godt: så kom børnenes fædre hjem med masser af fisk. Så var det slut med at
lege. Så skulle børnene nemlig hjælpe med at rense og salte fiskene.
Den gang havde man jo ikke noget køleskab. Hvis fisken skulle holde i lang tid, måtte man salte den.

Man startede med at skære hovederne af fiskene og rense dem. Derefter lagde man dem i lag med salt mellem.

Når fiskene var godt saltede, hængte man dem udenfor i blæsten på hjelde. Hjelde var træstativer med
reb, der var bundet sammen.
Fisken blev tørret i vinden i et stykke tid. Derefter var tørfisken klar til at blive solgt. Fisken blev lastet på
skibe og solgt langt væk. Den blev fragtet til Göteborg i Sverige og helt til Tyskland.

En del af kvindernes arbejde vat at rense garnene og børnene hjalp til. De hjalp med at vikle rødspætterne
ud af garnet. Men der skulle også fjernes tang, søstjerner og vandmænd fra garnet.
Det var ikke altid sjovt at rense garn: Om vinteren var det koldt at stå udenfor og rense garnene. Om sommeren var garnene fulde af ulækre vandmænd og brandmænd . Brandmænd kunne brænde fingrene.
Det sved og gjorde ondt.
Børnene kunne også hjælpe med at reparere garn. Så måtte man ”bøe gån” (bøde garn). Børnene kunne også
lære at binde nye garn selv. Til at binde garnet brugte man en bødenål, der var lavet af træ eller ben.

Aftensmad omkring 1850

Familierne spiste altid fisk. Til jul kunne man være heldig at få noget skinke og pølse. Men fisk havde man jo
altid. Man kunne også prøve at fange en måge på stranden. Så kunne børnene få måge-steg til aftensmad.
Fjerene kunne bruges i dynerne. Man kunne også bruge fjerene til at feje krummer af køkkenbordet med.

Man brugte en ”mågeramme” til at fange mågerne med.
Man lagde rammen fladt på stranden med en snor omkring fødderne på rammen. Så begravede man rammen i
sandet. Man lagde derefter en fisk på midten af rammen. Hvis en måge forsøgte at spise fisken, blev den
viklet ind i snoren og fanget. Så havde man mågesteg til aftensmad.

Fiskernes tro og viden om havet

For fiskerne var det ikke vigtigt at kunne læse og skrive. Det, der var vigtigt at lære, lærte man gennem et
langt liv tæt på havet. Det var vigtigt at kende til vejrets skiften.
Hvert år trak mange tusinde sejlskibe op omkring Skagen. De spurgte fiskerne, hvordan vejret ville blive.
Hvis vejret blev dårligt, kunne skibene nemlig strande og blive ødelagt.

En gang imellem var der ingen fisk i garnet. Det var ”munk” – dvs. tomt. Så måtte man prøve igen og håbe på
mere held næste gang.
Så når fiskerne kastede garnet ud, sagde de en lille bøn for at få masser af fisk i garnet:
”Det sidste Trug af Baaden gaar, Gud! Send os Fisk i Mængder til Børnene derhjemme.”
Hvis fiskerne ikke fangede nok fisk, var der ikke mad til deres børn. Der var heller ikke fisk at sælge. Så
det betød meget, at garnet var fyldt af store, gode fisk.

Fiskerhuse i Skagen

På Kystmuseum Skagen er der to fiskerhuse.
I det ene boede den rige fiskers familie. Den rige fisker ejede båden, som man brugte til at fiske med. Han
boede i et stort hus med mange værelser.

1. Bryggers, 2. Køkken, 3. Dagligstue, 4. Sovekammer. 5. Spisekammer, 6. Stald, 7. Den pæne gang, 8. Vesterstuen

De fleste fiskere var ikke så rige. Nogle var meget fattige. De boede i meget små huse. Der var kun én stue
i huset og et køkken. Her boede en hel familie.
På et tidspunkt har der boet 11 mennesker i det lille hus. Fire børn sov i bænken i stuen. Så kunne de holde
hinanden varme om vinteren!

1. Køkken
2. Stue

