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ELEV-ARK 

FISKERHUSET  -  FISKER PÅ KANTEN AF LIVET 

Dette skal du bruge: 

 Viden om menneskerne og forholdene i Fiskerhuset i midten af 1800-

tallet. 

 Skriveredskab (papir og blyant) eller iPad  

Sådan gør du: 

 Undersøg på forhånd via Lokalhistorisk Arkiv, hvordan forholdene var i 

begyndelsen og midten af 1800-tallet i Fiskerhuset. 

 
 Kig nærmere på Fiskerhuset ved Moesgård Strand, undersøg størrelse 

og beskriv det på iPad eller på papir, og dokumenter det med billeder. 

 
 Sæt dig ved Fiskerhuset og luk øjnene. Skriv en fortælling om den dag 

Jørgen druknede på havet og selve drukneulykken. 

 
 Lav en liste over vigtige ord, du vil have med i din fortælling. Beskriv års-

tiden, vejret, forholdene, situationen, hvilket tøj Jørgen havde på osv.. 

 

 Beskriv Jørgens følelser under hændelsen og forsøg at sætte ord på 

hans oplevelse. Hvad eller hvem han tænkte på? 

 Besøg Aarhus Havn og se efter fiskere. Hvilken type fiskere kan du fin-

de? Interview én eller flere personer om hvorfor han/hun fisker.  

Info: 

Jørgen Pedersen Bonde blev ansat som fisker med bopæl i Fiskerhuset ved Moesgård Strand. Med sin 

hustru og fire børn levede han næsten overvejende af havet. Han skulle aflevere sin fangst til herregården 

Moesgård. Han måtte dog beholde de fisk som ejeren af herregården ikke skulle bruge til eget forbrug 

eller ikke kunne sælge i Aarhus By samt 10% af sin fangst. Overvejende var fangsten sild, ørreder og 

”ålehummere”.  
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Tænk videre: 

 Hvilke drukneulykker har du hørt om inden for de sidste år. 

 

 Hvilke forhold har ændret sig for fiskere siden midten af 1800-tallet til i 

dag. 

 Hvilke forhold skal fiskere og andre sejlere være opmærksomme på, når 

de skal på havet? 

 Tjek vejrudsigten på DMI  -  også de helt lokale forhold. Ville du sejle ud 

i dag under de forhold? 

 Hvilke fisk fanges i Aarhus Bugt i dag? Hvilke ændringer er der? Er der 

en forklaring?  

 Hvilke forhold skal der til for at fisk og andre dyr med gæller dør af man-

gel på ilt? 

 Masser af marsvin skyller døde op på stranden eller ligger døde i fiske-

nes net. Forklar hvordan marsvin kan drukne. Hvor mange mener man 

er druknet inden for det sidste år i Danmark? 

 På Naturhistorisk Museum, Aarhus er det muligt at dissekere fisk og rot-

ter og arbejde med iltoptagelse i vand og luft. 

 På ARoS er det muligt at arbejde med druknedøden gennem installatio-

nen  ”Five angels for the millennium” af Bill Viola, hvor temaet drukne-

død indgår. 

HAVET OG MENNESKET 

ELEV-ARK 

 


