2.
Formentlig bygget i
starten af 1700-tallet
Har ligget i Bjørnsknude
ved Juelsminde
Kun de ældste 4 fag er bevaret og genopført på museet 1927-28
Indrettet som det kunne have set ud sidst i
1800-tallet – men huset
kunne i store træk have
set på samme måde sidst i
1700-tallet
Fiskerne var i 1800-tallet
et fattigt samfundslag med
ingen eller kun lidt jord
Fæstere under Palsgaard

Fiskerhuset
Husets historie

1800-tallets fiskere var et fattigt folkefærd med simple både
og redskaber. De var tvunget til at have et bierhverv ved
siden af fiskeriet for at opretholde livet. Det gjaldt også den
familie, som boede i dette hus.

Husets beboere - Misser-familien

En fisker ved navn Jens Jørgensen Misser fæstede fiskerhuset
med tilhørende jord af det nærtliggende Palsgaard gods i 1805.
Som fæster af et fiskerhus var han bl.a. forpligtig til at levere
saltede ål til godsejeren, hjælpe til ved ind – og udskibning af
hans både og ved jagter. Huset gik i arv i familien fra far til søn Fiskerhuset som det tidligere så ud da det lå i
indtil 1927, hvor det blev flyttet til museet. Få år før flytninStrandhuse ved Juelsminde
gen ophørte Jens Jørgensen Missers barnebarn Kristian Misser
med at være fæster under Palsgaard. Misser-familien var fattige, religiøse mennesker – som mange andre fiskere var.

Fisker i 1800-tallet

1800-tallets fiskere havde simple redskaber og både og kunne
ikke ernære sig ved fiskeri alene. Derfor havde fiskeren gerne
et lille jordbrug ved siden af eller arbejdede i perioder som
landarbejder for en gårdmand. Det blev lidt mere attraktivt
at være fisker i sidste halvdel af 1800-tallet. Fiskerne fik efterhånden mere avanceret udstyr, som gjorde dem i stand til at
sejle længere ud på havet. Derefter var det muligt for en fisker
at hæve sig over fattigdommen.
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