


Asa Havn er en af Danmarks meget få ø-havne. Havnen blev anlagt i 1877 af to lokale købmænd. 
 
På stedet var der i forvejen en naturlig holm og derfor byggede man ø-havnen 500 meter ud fra kysten. 
Siden da er Asaa Havn blevet udbygget ad flere omgange. 
 
Da havnen blev anlagt, opstod der en tange syd for havnen, og den lille lagune mellem tange og havn kaldes 
for krebsehavet. Havet i området gemmer på både rejer, fladfisk, krabber og muslinger. 
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Barkgryde tul barkning af fi-
skernes garn 
 
På sydsiden af vejen ses en tjære-
gryde til tjæring af fiskegarn, 
 
Man brugte at barke fiskegarn og 
sejl på fiskerbåde og småskibe, I 
ældre tis brugtes gerne en lage af 
ege- eller birketræ, mens man i 
nyere tid brugte Katechu, et afkog 
af asiatisk træ I nyeste tid brugte 
man lage af grantræ. 
 
Net, ruser og bundgarn blev truk-
ket gennem varm tjære. Tjærin-
gen blev foretaget med det formål 
at imprægnere garn og tovværk 
med naturmaterialer. 

Tjæregryderne ved Asaa Havn 

Til de store bundgarn brugte man brede vinder, monteret på et skrånende lad, så den overflødige tjære 
kunne løbe af. Eller tjæren blev fjernet med håndkraft formentlig ved hjælp af klude. 
Garnene blev så lagt til tørre ved at sprede dem ud på de omkringliggende arealer. 
Der har været en liflig duft af tjære, hav og fisk. 
 
Garn, vod og ruser blev barket op til to-tre gange om ugen i løbet af fiskeperioden, afhængig af, hvor længe 
redskaberne stod i vandet. Gennemsnitlig er net og garn blevet barket ca. én gang om måneden i fiskeperio-
den. 
 
Den første havn ved Asaa bestod af en ca. ½ m lang mole fra 1978. Mellem tjæregryden og de nuværende 
fiskerhuse var der fortøjning af både om vinteren. Ved tjæregryden lå også ca. 10 fiskerhuse 
(redskabsskure), og der var en tipvognsbane, der flyttede garnene ud til bådene yderst på molen. Ved begge 
tjæregryder var der tørrepladser - mod syd på pæle. 

 
Tilsanding af molen skabte nyt 
land, der sammen med bygning af 
fiskerihavnen i 1908 gjorde det 
ønskeligt at have fiskerhuse 
tættere ved vandet. Det sørge-
de købmand Thomas Jensen for i 
1930'erne ved at låne fiskerne 
penge til husene. der hver koste-
de 30 kr. En ny barkgryde og 
tørreplads blev så indrettet nær 
havnen, 
 
Bade stranden ved Asaa er en 
bivirkning af havnens tilsanding, 
der endvidere blev forstærket 
af badehusene. 


