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Fisk til folket
Kvotekonger. Ordet har en kvalmende bismag af korruption
og nepotisme. Det er dog ikke derfor, vi alt for sjældent sætter
tænderne i fisk. Snarere de mange ben og de høje priser. Fisk to
gange om ugen er jo ellers sundt for hjerne og hjerte og får os til
at leve længere. Men hvad med tro, når vi har kastet viden over
bord? Måske troen kan flytte fiskebjerge. Som vi har juleand og
påskelam, har vi nemlig fået årets pinsefisk. Men heller ikke tro
har fået os til at bide til og gå ombord i alt godt fra havet.
Måske Fisk til folket kan være med til at ændre vores vaner. I
hvert fald fortæller forfatter Kenn Tarbensen, at erhvervet siden fiskeriudstillingen i 1912 har satset på at give landbruget
baghjul. Nu skulle moderne fiskekuttere sørge for fisk på bordet,
og fiskegildet begynde. Men danskernes fiskevaner er de samme
her over 100 år efter udstillingen.

Forfatteren siger

”Fiskeriudstillingen i 1912 skulle vise erhvervet fra den bedste side. Og det
gjorde den. For motoriseringen af kutterne satte virkelig gang i fiskeriet.
Samtidig fik vi nye køle- og konserveringsmetoder, så fisk kunne konkurrere
med svine- og oksekød. Men trods talrige kampagner er det ikke lykkedes at
få os på krogen og til at spise mange flere fisk”.
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”Jeg spiser fisk og skaldyr 3-4 gange om ugen. Plus det løse til frokost. Men
jeg har altid undret mig over, at der er bøger om brød, kød, grød og ost historisk set, men ingen om fisk. I forhold til landbrug og industri er der faktisk
ikke skrevet meget om fiskeri. Og slet ikke om forbruget af fisk i tidens løb. Så
måtte jeg jo selv skrive en bog om danskernes fiskevaner”.
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