
·. 

54 

Fiskeren, 
daglejeren og 
altmuligmanden 
Niels Christian 
Magensen fra 
Nordskov på 
Hindsholm 

Af 
Olga Pedersen 

»Rundt Fyns Hoveds barske kyst 
ta'r jeg tit så hård en dyst 
Motoren hakker, stormen hyler 
vandet i kaskader flyver 
dette er jo al min lyst<< 

Verset skrev fisker Niels Christian Mogensen i 
november 1942, mens han under en fisketur 
med sin kutter var på havet efter skrubber, 
ising og rødspætter. Han var en af de sidste 
erhvervsfiskere fra Korshavn på Hindsholm. 
Hans historie er derfor en beretning om en 
svunden tid og om et erhverv, der ikke 
længere eksisterer. 
Det er også beretningen om, hvordan en 
fiskerfamilie overlevede i 1930'erne og-
40'erne. Hvordan nøjsomhed og afsavn var 
nødvendigt, for overhovedet at skaffe de 
nødvendige midler til det daglige brød og 
forsørge sin familie. 

Olga Pedersen 

Fiskeriet på Hindsholm 

Hindsholm er halvøen, der rækker sig 
mod nord fra Kerteminde til Fyns Hoved. 
Den ligger i det nuværende Fyns Amt, 
Stubberup Sogn i Bjerge Herred. 

Der har med skiftende intensitet været 
drevet fiskeri fra Hindsholm siden oldti
den. Landsdelen er meget rig på spor af 
bebyggelse fra denne fjerne fortid, ja helt 
tilbage i sagaernes tid, altså før vores tids
regning, fortælles i den ældre Edda om 
fiskeriet. At fisk på de tider har været en 
væsentlig del af ernæringen, fortæller 
udgravede køkkenmøddinger om. 

Tilsyneladende er det dog gået tilbage 
for erhvervet i senmiddelalderen, og i 
1700-årene med stavnsbånd og fæste
bønder, var det selvstændige fiskeri til
syneladende næsten forsvundet. I 1805 
nævner Gustav Ludvig Baden i tidsskrif
tet Minerva, at der i Kerteminde er ti fa
milier, der lever af fiskeri, mens der på 
hele Hindsholm kun er to. De er begge 
hjemmehørende i Midskov i Mesinge 
sogn. Hele området nord for dette sogn, 
havde altså ikke en eneste selverhver
vende fisker. 

Næsten på samme tidspunkt, som tids
skriftet Minerva bragte artiklen om fiskeri 
på Hindsholm, nemlig i 1807, udgav pro
fessor i landøkonomi G. Begtrup sin »Be
skrivelse over Agerdyrkningens Tilstand 
i Danmark«. I den forbindelse havde han 
rejst Bjerge Herred tyndt, og skriver her 
om at:» ... to husmænd i Bregnør begynd
te at fiske med bundgarn og kroge i den 
såkaldte Odense Indvig, og deres fiskeri 
lykkedes meget godt. Lejligheden til at 
udvide denne industri er særdeles gun
stig for Bregnør, men og for Drigstrup By, 
der løber lige ned til indløbet. Men hine 
og flere husmænd, hvis dåd det egentlig 
burde være, har nu købt jord og deri hen
sat pengene, så der er næppe noget til 
overs til fiskeriet. Ved Midskov by på 
Hindsholm falder noget fiskeri om for
året og efteråret«. 

Disse udtalelser er dog nok ikke ens
betydende med, at der intet fiskeri har 
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Det hårde arbejde ved stenknuseren var en del af Christian Mogensens hverdag i 
1930'erne. Han ses som nummer tre af de voksne i gruppen foran lastbilen. (Foto i privat 
eje) 

været, blot at det ikke var en levevej for 
hverken bonde eller husmand, men at 
levering af et vist antal fisk kan have 
været en del af fæsteafgiften, altså land
gilden til godserne Scheelenborg og 
Brockdorff og er derfor ikke nævnt som 
indtægt for fæsterne. 

N o gen stor industri har fiskeriet på Hinds
holm altså aldrig været, snarere blot en 
bibeskæftigelse, som i begyndelsen af 
1900-tallet tog et vist opsving i kraft af, 
at fiskerbådene blev motordrevne, og at 
havneanlægget i Kerteminde blev bety
deligt udbygget, måske ved hjælp af de 
statslige midler, det efter loven om salt
vandsfiskeri af 4. maj 1907 blev muligt 
at søge. De statslige midler kom til at be
tyde en stor udvikling af fiskeriet, ikke 
blot for denne egn, men for hele landet, 
hvis fiskerflåde blev fordoblet fra i 1893 
at have været på 7400 fartøjer, til i 1913 
atvære 1S.400. I 1970varder således om-

kring 200 erhvervsfiskere i Kerteminde 
og ca. SO på det øvrige Hindsholm. 

I begyndelsen af 1900-årene blev vej
forholdene på Hindsholm endvidere 
væsentlig forbedrede, og jernbanen fra 
Kerteminde til Odense, der åbnedes i 
1900, og senere til Martofte i 1914, fik 
ligeledes stor betydning for en større ad
gang til at fragte den letfordærvelige vare, 
fersk fisk, fra Nordskov med Korshavn, 
til Kerteminde fiskeauktion og derfra vi
dere til eksport til andre byer. 

Niels Christian Mogensen 

»l året 1903 kom en lille dreng til verden 
i et gammelt stråtækket firelænget fæste
hus, der hørte ind under den nærlig
gende herregård. Huset var af den slags 
gamle kasser, der kan stå et uoverskueligt 
tidsrum, når der bare bliver klinet ler nok 
og sat støjler nok i hvert år til pinse. Men 
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dermed var også omtrent alt sagt. Dette 
hus fik dog ikke lov at stå ret længe [det 
blev nedrevet i forbindelse med bygnin
gen af jernbanen fra Kerteminde til Mart
ofte i 1914]. 

Faderen gik »på gården« for tre kroner 
om dagen. Der var to søskende foruden 
den lille dreng, nemlig en pige på fem år 
og en dreng på to, så der var kun lige fra 
hånden til munden. Der hørte fire tøn
der land til huset, men det var ikke stort 
bedre end strandsand, så det gav ikke 
meget andet end slid både for faderen og 
moderen. Moderen måtte jo passe det 
meste af det, når faderen var på arbejde. 
Et par magre køer, en gammel hest og 
lidt høns udgjorde besætningen. 

Huset lå ud til en gyde, der førte om 
til det og et par andre huse lidt længere 
tilbage. En gammel, rigtig god have, der 
lå mod syd, hørte til huset. Mod vest lå 
grusgraven, og her tilbragte den lille 
dreng meget af sine første leveår sammen 
med jævnaldrende. Her legede de, sloges 
og tumlede omkring så man ikke skulle 
tro, livet havde andet i vente til dem«. 

Sådan beskrev Niels Christian Magensen 
sine første barneår i Martofte. Faderen, 
Niels Bang Magensen var jyde, født i 
Uggelhuse i Virring Sogn i Randers Amt, 

Olga Pedersen 

Katrine og Niels 
Christian Mogensen. . , 
(Foto omkring 1975 i 
privat eje) 

hvor hans far var fjordfisker. Sammen 
med broderen Christian Mogensen, kom 
han imidlertid til Kerteminde omkring 
århundredskiftet, broderen for at deltage 
i bygningen af jernbanen til Odense, 
mens Niels Bang Magensen blev ansat på 
godset Scheelenborg, bl.a. som kusk. 

Christian Mogensen, der bosatte sig i 
Kerteminde, var en årrække formand for 
Kerteminde Brugsforening, i bestyrelsen 
for Socialdemokratisk Forening, formand 
for Havelejerforeningen »Baronlykken«, 
i fem perioder medlem af Kerteminde 
Byråd, og forretningsfører for Kerteminde 
Sygekasse. 

Niels Bang Mogensen, der giftede sig 
med Johanne Marie Nielsen fra Dalby, 
blev som nævnt kusk på godset Schee
lenborg, hvorfor han ved sit giftermål fik 
rådighed over et af godsets gamle huse i 
Martofte. Her fødtes sønnen Niels Chri
stian 1903. Ligesom sin broder var Niels 
særdeles aktiv i det offentlige liv. I syv år 
var han medlem af Stubberup sogneråd 
og deltog i den periode meget aktivt i 
gennemførelsen af jernbanen fra Kerte
minde til Martofte, skønt det fik til følge, 
at hans hus måtte fjernes. Han flyttede 
senere til Langø, hvor han købte en min
dre landejendom. 

Han glemte aldrig sine jyske rødder, og 
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selv da han som gammel boede på alder
domshjemmet i Otterup, kunne han i 
længsel efter denne landsdel rejse den 
lange vej til Randersegnen. 

Måske var det hans påvirkning og 
længselen efter Randers Fjord og fisker
lejet Uggelhuse, der gjorde Niels Chri
stian Magensen til fisker. 

Fiskeren i Nordskov 

Da Niels Christian Magensen i efteråret 
1928 blev gift med Katrine Nielsen, der 
var født i Boltinggårdskov i Ringe Sogn i 
Svendborg Amt i 1901, købte de huset 
Nordskov Bygade 17, og en lang og slid
som hverdag tog sin begyndelse. 

Huset, der var opført som en vinkel
bygning, var indrettet med beboelse i den 
sydligste ende og stald mod nord, mens 
der i den vinkelrette fløj var opbevarings
rum for foder til eventuelle dyr. Denne 

vinkelbygning var i alt på ca. 111 kvadrat
meter. Bag huset var yderligere et træhus 
på ca. 12 kvadratmeter og et svinehus af 
samme størrelse. 

Det blev dog aldrig til det store dyre
hold for Christian Mogensen. Stalden 
lejede han ud til en nabo, der opstaldede 
kreaturer der i vinterhalvåret. I svine
huset havde familien en slagtegris til 
egen husholdning og desuden nogle 
høns. 

Det var fiskeriet med jollen fra Kors
havn, der havde Christians Jyst og inter
esse. Den 26. november 1928 solgte han 
de første fisk til eksportøren R. Jørgen
sen. Det var 20 kg små torsk og syv kilo 
store, 12 kg flynder og 12 kg laks. Det 
indbragte ham 6,4S kr. i alt. Samme dag 
solgte han ved »hjemmesalg« et par torsk 
og en flynder for i alt l, 7 S kr. Altså brag
te denne hans første dag som selvstæn
dig fisker en indtjening på 8,20 kr. 

I december måned, den første julemå-

Nordskov Bygade 17. Huset, som Katrine og Christian Magensen købte umiddelbart efter 
brylluppet i 1928, og som de boede i til deres død. (Foto i privat eje) 
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ned i ægteskabet, solgtes fisk hjemmefra 
for SAO kr. mens salget til eksportøren 
beløb sig til 115,12 kr. For dette beløb 
var der leveret 911 kg små og store torsk 
og 12 kg flyndere. Salget var gået godt 
og fiskeren var nogenlunde tilfreds. De
cember er en god torskemåned, og fang
sten havde været god. Målet var nu at 
skifte jollen ud med en motorbåd. 

Vejen dertil blev dog lang, udgifterne 
til fangstredskaber var mange, huset, de 
havde købt, skulle vedligeholdes, og kre
ditforeningen betales. Endvidere blev 
familien forøget med tre børn, så først 
efter fem års arbejde og sparsommelig
hed blev drømmen en realitet, og det har 
været en stolt fisker, der den 12. april 
1934 fik nationalitetsbevis og fiskeri-cer
tifikat på halvdæksbåden »Margrethe«, 
som han nu kunne kalde >>Margrethe af 
Nordskov«. 

Noteringerne 

I de mellemliggende år sad Christian 
Mogensen hver aften ved køkkenbordet 
med en lille sort notesbog foran sig og 
noterede dagens arbejde, fiskefangsten og 
salget af denne. Omhyggeligt opvejedes 
udgifter til fiskerbåden og indtægterne 
derfra, og ofte var resultatet nedslående. 

Olga Pedersen 

Christian Magensen 
ved arbejdet med at 
bøde garn. (Foto 1955 
i privat eje) 

I 1931 solgte han store torsk for 20 øre 
kiloet, mens de små blev betalt med 6 
øre. Samme år beløb udgifterne i forbin
delse med fiskeriet sig til198,95 kr. Hvad 
året 1931 præcist indbragte for fiske
salget, er ikke helt klart, men året efter, 
1932, blev det til1.319A3 kr, og priser
ne ændrede sig ikke væsentlig i 1930-
ernes kriseår. I januar 1937 leverede fi
skeren 164 kr. torsk og 42 kr. skrubber til 
Kerteminde fiskeauktion. Afregningen 
kom den 23. januar og lød på 25,54 kr. 
Til sammenligning var udgifterne i 1941 
på 1.150,90 kr., mens januar 1943 ind
bragte 139,91 kr. for levering af 241 kg 
torsk, 31 kg skrubber og 8 kg laks. 

I 1941 var det blevet muligt at fragte 
fisken til Kerteminde. Vejene fra Hinds
holm var nu hele året så fremkommelige, 
at en hestevogn kunne køre til fiskeauk
tionen. Christian Mogensen lånte eller 
lejede dertil ofte en hest, men for at spare 
denne udgift tog han ofte cyklen. Den 
25. april1941læssede han således 19 kg 
ising på cyklen, den 28. var det 13 kg 
ising og 8 kg skrubber, men da han den 
29. havde 53 kg torsk, 46 kg skrubber, 28 
kg rødspætter og 4 kg ising, lånte han en 
hest. Afregningen for denne leverance 
var på 106,08 kr. Næste morgen startede 
Christian igen cyklen og fragtede 12 kg 
skrubber og 8 kg ising til auktionen. 
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Ud over leverancerne til fiskeriauktio
nen i Kerteminde, solgtes en del fisk ved 
»hjemmesalg«. Også denne indtægt er 
der gjort rede for i notesbøgerne, og her 
kan man næsten følge, hvad der har væ
ret på middagsbordet i hjemmene i Nord
skov. F.eks. fik de hos Christian Post fisk 
11 gange i 1929, og disse middage beløb 
sig til i alt 8,85 kr. Pensionatet og Jæger
hotellet var endvidere flittige aftagere, og 
i september 1929 har tolderen sikkert 
skulle salte sild. Han aftog i al fald 25 kg, 
hvorfor han betalte 4,00 kr. 

Side op og side ned i de små notesbø
ger nævnes dette ikke ubetydelige hjem
mesalg af frisk fisk leveret til døren i det 
lille samfund. 

Daglejerarbejde 

Det blev dog klart, at skulle drømmen 
om egen motorbåd og derved mulighed 
for større indtjening ved fiskeri blive til 
virkelighed, måtte der suppleres med 
anden indtægt. 

Familien tog udfordringen op, og tak
ket være vanen med at notere i de små 
sorte bøger, kan vi i dag følge de mange 
forskellige gøremål i 1930'erne og -40-
erne. Det blev tillange arbejdsdage un
der forhold, der for os i dag er uvirkelige 
og utrolige. 

Christian Magensen påtog sig næsten 
ethvert arbejde. I 1930 begyndte han den 
2. april »ved stenknuseren«, hvor der 
fabrikeredes vejmateriale, kl. otte om 
morgenen, men da havde han været på 
benene i flere timer for at røgte fiskegarn 
i Korshavn. Arbejdsdagen ved stenknu
seren sluttede tidligst kl.17 .30, ofte me
get senere. Derefter gik turen atter til Kors
havn for at røgte garnene og hente fi
sken, der i dagens løb var gået i ruserne. 
I april måned samme år opnåede han en 
indtægt ved stenknuseren på 92,25 kr., 
og i maj var han at finde ved arbejde »på 
vejen med at kaste sten ud«. 

Hen over denne sommer var hans ar
bejde af forskellig karakter som f.eks. »I 
Dræby og blande støbning for Christian 

Christian Magensen på stranden ved 
Korshavn. (Foto 1947 i privat eje) 

Nielsen, grave ler af på »det høje bjerg« 
og i »Rørmosemarken«, kørt perlesten i 
to dage, tjæret vej i tre dage, fyldt en grøft 
op for R. Rasmussen i andre tre dage, slået 
pæle for H.P. Martinussen og Poul Han
sen«. I høstmånederne august og septem
ber var der hvert år arbejde at få på god
set Brockdorff, og Christian var da fast 
ansat her og måtte ofte lade fiskeriet 
hvile. Vintermånederne november, de
cember og januar harpedes grus på Kors
øre eller Øksnehave, eller der var arbejde 
ved stenknuseren. Vinteren var også ti
den, hvor bønderne havde brug for hjælp 
til tærskearbejde og/eller røgtning af 
kreaturer. Christian påtog sig det hele. 
Han plukkede ærter, rensede kloakker og 
gravede nye kloakrør ned for folk, sorte
rede kartofler, gravede dræningsrender 
for bønderne, kalkede deres stalde og 
udhuse. Tirsdag den 28. juni 1932 ma
lede han hegnet omkring Søe-J ensens 
hus, og næste dag købtes der tøj til søn
nen Alfred for 3, 7 S kr. 

I 1932 skrev Christian hver eneste dag 
i en lille rød bog med udskriften »Fiske
rens håndbog 1932«. Han nævner, hvor-
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Christian Mogens en ved arbejdet med at 
tjære torskeruser. (Foto 1947 i privat eje) 

dan vejret artede sig, og hvilket arbejde 
han har gjort, alt sammen suppleret med 
forskellige små personlige notater. Den 
l. januar dette år begyndte med kuling 
af sydvest, frost og snetykning. Denne 

Olga Pedersen 

dag tog Christian læggerusen op og lagde 
den store pram op ved siden af jollen. 
Januar blev fyldt op med arbejde ved 
stenknuseren, og først om søndagen den 
31. blev der tid til at få bundgarnet og 
resten af ruserne i hus. 

I maj måned tjæredes den store pram, 
og rødspætte- og sildegarnet blev bødet 
ved siden af roearbejde på de omliggende 
gårde samtidig med et par timer eller 
mere ved stenknuseren. En stor oplevelse 
for fiskeren midt i den travle hverdag var, 
at han den 23. juli fangede et marsvin 
på ca. 40 kilo og fik ni pund tran ud af 
det. 

Nye tider 

I sidste halvdel af 1930'erne, under og 
efter Anden Verdenskrig ændrede Chri
stian Mogensens tilværelse sig, som den 
gjorde for hele Danmarks befolkning. 
Han begyndte så småt at se sig om efter 
andre og bedre muligheder for at tjene 
penge. Vel plukkede han stadig i 1937 
med håndkraft 864 kg ærter, rensede klo
akken ved skolen, knuste sten for fem 
kroner i timen og tjærede skorstenen for 
C. Carstensen. Vel startede han året 1938 

Christian Mogensen, 
stående, og faderen 
Niels Magensen om 
bord i jollen i 1931. 
(Foto i privat eje) 
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med at slå skærver for syv kroner pr. ku
bikmeter, med at rense Søe-Jensens kloak, 
lave et hegn omkring hans hus og male 
det hvidt, men det blev også årene, hvor 
der for alvor kom gang i en anden slags 
sejlads, nemlig at fragte hestehandlere til 
Mejlø, når der i sommermånederne gik 
en stor flok heste på den lille ubeboede 
ø, og en handel skulle afgøres, eller i ef
terårsmånederne ved at sejle for jægere 
og lystfiskere. En sådan tur indbragte før 
krigen ca. tre kroner for hestehandlerne 
og fem kroner for en jagt- eller pilketur 
omkring Fyns Hoved. 

Under Anden Verdenskrig var der stil
stand i den form for hobbyvirksomhed, 
og da den vendte tilbage, var prisen syv
doblet. I disse år var fiskepriserne også 
blevet bedre, og Christian ansatte en 
mand til at hjælpe sig med fiskefangsten 
og med fragten til Kerteminde. 

Det blev dog aldrig fiskeriet alene, der 
bragte ham den nødvendige indtægt. I 
året 1938 var hele årsindtægten for fiskeri 
688,24 kr. Dette tal var i 1947 steget til 
2.319,87 kr., indtil 1950 var stigningen 
beskeden, her var indtægten på 2.44 7 AS 
kr. N o teringen af leveringer fortsætter til 
1969, men derefter er der ikke nogen op
gørelse. Christian Magensen driver på det 
tidspunkt fiskeri sammen med en kom
pagnon, og regnskabet er sikkert ført i 
fællesskab. 

lokalpatrioten og naturelskeren 

De lange arbejdsdage og det hårde slid 
ved stenknuseren eller ved landbruget 
gjorde efterhånden Christian Magensen 
bitter på sine arbejdsgivere. Han følte sig 
ikke mere fri, end fæstebonden havde 
gjort 150 år tidligere. Det var hans ønske 
at være fisker og kunne forsørge sin fa
milie ved den indtjening, han kunne 
hente fra erhvervet. Det lod sig imidler
tid ikke gøre, og han var afhængig af et 
næsten hvilken som helst stykke arbejde, 
han blev tilbudt. Han fandt, at goderne 
var ulige fordelt. Hvor hårdt han end ar
bejdede, ville han aldrig kunne opnå at 

... . : ~ : 

På ved ud fra Korshavn for at sætte 
torskegarn ud. (Foto 1947 i privat eje) 

blive andet end lønmodtager, endda for 
en rigtig dårlig løn. 

Da der i slutningen af 1930'erne op
stod et ønske hos mange, især landmænd 
i Martofte Kommune om at udtørre Lille
strand, slog hans bitterhed ud i lys lue. 
Han følte sig truet på sin eksistens, og at 
magthaverne ville tromle ham og hans 
lige ned, kun for at opnå en gevinst for 
dem selv. 

Udtørringen af Lillestrand på den 
nordvestligste side af Hindsholm ville 
blive en ikke ubetydelig landvinding. Ca. 
1.000 tdr. land kunne lægges under plov. 
Landbruget trængte til medgang efter de 
svære kriseår i trediverne, og planen 
omfattede opførelsen af en del hus
mandssteder. Der holdtes en række mø
der, og samledes underskrifter med til
sagn. Målet var, at 80o/o af Martofte Kom
munes indbyggere skulle tilslutte sig, for 
at en ansøgning ville blive afsendt til Mi
nisteriet for Landbrug og Fiskeri. I okto
ber 1941 var målet nået og et andragende 
afgik til ministeriet i København. 

Til ansøgernes store fortrydelse, gav 
ministeriet afslag på andragendet, og et 
arbejde på at udforme et nyt blev straks 
sat i gang. 

Christian M o gensen blev en hård mod-
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»Margrethe afNordskov«, Christian Mogensens stolthed ved kaj i Korshavn. (Foto i privat 
eje) 

stander af projektet. Først og fremmest 
ville det spærre Korshavn fuldstændig af, 
og alt fiskeri herfra ville være slut, men 
ikke nok med det, som han skrev i et brev 
tillæge Vaag i Mesinge, der ligesom han 
var modstander: » ... Lillestranden med 
alle sine øer, Mejlø, Bogø, Vejlø, Vejlø
Kalv, Ægø og Ekholm, omkranset af 
Langø, Egensø og Brockdorff og Nord
skov med alle de forskellige bakker og 
landskaber er vel nok noget af det smuk
keste og mest ejendommelige, der findes 
i hele vort land, og det er den største synd 
mod vort land og vor befolkning at øde
lægge dette billede af vor egenartede na
tur. .. « . Nu nøjedes Christian ikke med 
at sende et klagebrev til doktoren i Me
singe. Han skrev også gentagne gange til 
Dansk Fiskeriforening for at få dem til at 
tage sagen op. I september 1941 blev han 
derfor inviteret til et møde i Ministeriet 
for Landbrug og Fiskeri for her at gøre 
rede for sit syn på sagen. Her gav han 
sikkert udtryk for de samme synspunk-

ter, som i et læserbrev i Fyns Tidende, 
hvor han bl.a. af saglige begrundelser 
fremfører: » Lillestrand har som opvækst
plads for flere forskellige arter fisk en 
overordentlig stor betydning for fiskeriet 
i Dalby Bugt og farvandet nord på, flere 
mil til søs ... 

Nu har man i flere år givet tilskud fra 
staten til indfiskning af rødspætter fra 
Vesterhavet til udplantning i bælthavene 
forskellige steder. Jeg tør dristig påstå, at 
der alene i Lillestrand findes langt større 
mængder af fladfiskeyngel, end der i alle 
disse år er udplantet i indvandene af rød
spætter ... «. 

I samme læserbrev giver Christian dog 
også udtryk for al sin bitterhed: »Man 
skulle næsten tro, der var hypnose med i 
spillet, der er blevet tryllet et uudslette
ligt billede frem for landmanden af bug
nende agre og saftige enge, hvor horn
kvæget går i store flokke og æder sig 
smækfede. Ja, jeg skallove for, at de bli
ver fede, når de skal leve af strandsand 
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og kampesten; begge dele er der nemlig 
en velsignelse af i Lillestrand. Men bli
ver kvæget fedt, så bliver bonden desto 
mere mager, når han skal til at have alle 
stenene slået i stykker og kørt væk. Mon 
ikke husmændene herude er gået med til 
Lillestrands tørlægning af den grund, at 
det er stillet dem i udsigt, at de kan få 
hver 3-4 td. land af Brockdorffs jorden; 
så regner de da med, at de får lidt jord, 
som er nogenlunde. 

]eg kunne godt lide at vide, hvordan 
man har fremskaffet et stemmetal på 
80%. Rigtigheden i dette tvivler jeg me
get på. Det ser så smukt ud, at man vil 
hjælpe husmændene til jord, men det ser 
knap så godt ud, at 8-9 store gårde og 
Brockdorff får henved 900 af de 1.000 td. 
land, det er påtænkt at inddæmme, til
med da husmændene får den nordlige 
ende af stranden, som er langt den dår
ligste, det er noget, der nok skal hjælpe 
vore husmænd på fode ... «. 

Størst var naturligvis modviljen mod, 
og angsten for at miste fiskeriet fra Kors
havn. Herom skrev han: »NeL fiskere er 
de ikke, de herrer, som søger at gennem
føre et så tvivlsomt foretagende, men jeg 
tror nok, de kunne trænge til at se lidt 
på en fiskers liv og virke, så kunne det 
være de kom på andre tanker. Fiskeren 
har jo, endskønt fiskeriet er et af de stør-

»Det var en ordentlig 
søslange, jeg glemmer 
den aldrig« udtalte 
sønnen Alfred, der 
sammen med faderen 
gjorde den store fangst. 
(Foto i privat eje) 

.. 
·-

ste erhverv her i landet, sjældent været 
af de foretrukne i samfundet. Det anfø
res så kønt i landbrugernes andragende 
til ministeriet, at fiskeriet fra Lillestrand 
er af så lille et omfang, at det ingen be
tydning har. Flere familier har dog deres 
udkomme i selve Lillestrand, og flere 
andre driver et meget lønnende fiskeri i 
flere måneder om sommeren efter ål... 

... men dette er en uværdig krig at føre 
mellem to af landets største erhverv. Der 
er bare den forskel på det, man kæmper 
for, at fiskeren strider for det daglige brød 
(det kan bestemt være tørt nok til tider), 
mens landmanden kæmper for en forø
gelse af sin ejendom, som for langt de 
flestes vedkommende, i dette tilfælde, 
har mere end nok i forvejen ... «. 

En af de vigtigste grunde, han frem
førte i sagen, var hensynet til naturen. 
»Egnens skønhed er uomtvistelig, ret 
mange steder i landet findes der ikke 
noget tilsvarende. Hvem der ikke har øje 
for naturens skønhed, beklager jeg i høj 
grad. Man kan ikke leve af skønhed, si
ges der, nej, men man dør bestemt hel
ler ikke deraf ... Har de herrer aldrig væ
ret herude, så vil jeg byde Dem herud til 
sommer (endnu er det sikkert for barsk 
for Dem). Så vil jeg sejle en tur i Lille
strand med Dem og prøve på at åbne 
Deres øjne for naturens skønhed. Hvis 

.. . -

Fynske Årbøger 2003



64 

det lykkes, skal jeg love Dem at det vil 
blive som en åbenbaring ... «. 

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri gav 
dog aldrig grønt lys for foretagendet og 
Lillestrand ligger i dag, hvor den altid har 
ligget, men Christian Magensen var en 
af dem, der var med til at forhindre en 
udtørring, der ville have været en kata
strofe for naturen i området. 

Hjemme 

At Christian Magensen og hans kone, 
Katrine, var hjemmets mennesker kan 
der ikke herske tvivl om, sjældent forlod 
de Nordskov. Ferie blev der aldrig tale 
om, og det kan også være svært at se, 
hvornår der skulle have været tid for de 
travle mennesker. I sommeren 1932 rej
ste de dog med sønnen Alfred og den 
nyfødte Gudrun til Boltinggård for at 
besøge Katrines forældre. De tog af sted 
en fredag, og om lørdagen, da Katrine 
sikkert har hygget sig lidt med familien, 
gik Christian ud og hjalp svigerfaderen 
med at hakke roer. De vendte hjem igen 
til Nordskov mandag aften, og det er den 
eneste gang en sådan udflugt bliver om
talt i dagbøgerne. 

Der var også nok at se til derhjemme. 

Olga Pedersen 

Med sønnen Peter om 
bord på »Margrethe« i 
Korshavn sommeren 
1954. I baggrunden 
ses »Jægerhotellet«, 
der alle årene var en 
vigtig aftager afflsk. 
(Foto i privat eje) 

I de første år forsøgte de sig en overgang 
med hønseavl, dog uden at dette blev 
nogen succes. Bedre held var der med 
nedsaltning på bestilling af de fede ef
terårssild. Her aftog en lang række pri
vate nogle kilo hvert eneste år. Damefri
søren fik seks kilo og Christian Nielsen, 
for hvem Christian M o gensen året rundt 
gjorde en mængde arbejde, aftog 25. 
Jægerhotellet alene fik sine 7 S kg, og også 
Brugsen var en god kunde. En del af be
stillerne boede i Martofte, Mesinge eller 
Snave, og Christian startede ofte cyklen 
og leverede. 

Haven 

Haven omkring huset på Bygaden i Nord
skov er næsten et kapitel for sig. Her blev 
allerede det første år sået alle de grøntsa
ger, en familie kunne tænkes at få brug 
for i året løb. I starten var også disse med 
salg for øje, hvorfor der indkøbtes ca. 20 
forskellige frøposer, og alt blev nøje plan
lagt og opmålt. Rundt om det hele blev 
sået latyrus, og der blev plantet begonia 
og gladiolus. Haven blev aldrig nogen 
salgsaktivitet, men den blev familiens 
frugt- og grøntlager hele livet igennem. 
At de også holdt meget af havearbejde, 
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lyser klart gennem optegnelserne. Alene 
den store interesse for, og viden om de 
enkelte sorter, viser dette. Her blev sået 
amerikansk brun pluksalat, karmoisin
røde rødbeder af sorten Kugle I, spids
kål, bådeJersey, Wakefield ogTagenshus, 
grønkålen var Øtofte og græskarrene Veg
etable, Marrov og Mandel. Kartoflerne 
kom i jorden i april måned, og midt i 
september blev de gravet op og lagt i kule 
til vinteren. Der blev plantet frugttræer i 
haven, og deres frugt blev til grød og 
marmelade i vinterhalvåret. 

Katrines indtægter 

Kort efter giftermålet og bosættelsen i 
Nordskov tog Katrine på et kursus i 
»fransk vask og strygning« for derved at 
tjene penge. Kunderne fik tildelt et num
mer, hvorefter man kunne kende den 
enkeltes beklædningsgenstande igen ef
ter endt vask og strygning. I begyndel
sen af 1932 startede hun forretningen, 
og ret hurtigt havde hun i al fald 33 kun
der. Regnskabet over denne indtægt er 
ført for sig i dagbøgerne, og her kan man 
følge, hvor ofte de finere beklædnings
genstande blev sendt til vask. 

En af de bedste kunder var Laurits Niel
sen, der f.eks. den l. april fik vasket syv 
skjorter, syv flipper, et par benklæder og 

Fra venstre en unavn
given person, sønnen 
Peter og Christian 
Magensen ombord på 
det stolte skib »Mar
grethe afNordskov«. 

·· (Foto i privat eje) 
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to uldtrøjer. Allerede en måned senere 
kom han igen med seks skjorter. Dette 
gentog sig i både juli og august, hvor der 
endvidere var samlet sammen på snav
sede flipper og underbukser. Inden som
meren var til ende havde Katrine mod
taget hele 20,73 kr. for Laurits Nielsens 
vasketøj. 

Andre nøjedes med at sende tøj, der 
krævede særlig behandling, til vask på 
Bygaden. Rasmus Andersen sendte både 
sit kravetøj og sine manchetskjorter. Til 
jul kom han med hele fem skjorter, 15 
flipper og et bryst, mens skolelæreren til
syneladende, som de fleste andre, gik 
med løse flipper og manchetter. Told
assistenten lod ikke vaske så ofte, men 
fik dog både ren flip og bryst inden jule
højtiden, hvor også Katrines svigerfar lod 
de fine brystdug og flipper stryge »på 
fransk« hos svigerdatteren i Nordskov. 

Senere, da den franske vask og stryg
ning var gået en smule af mode, begyndte 
Katrine at træffe akkord med de unge 
tjenestekarle rundt på de omliggende 
gårde om vask af deres tøj. Et hårdt job 
over vaskebaljen og ved strygejernet, det 
daglige brød var surt fortjent. 

Katrine Mogensen f. Nielsen, døde 
1987 i sit hjem i Nordskov, mens Chri
stian overlevede hende med tre år. 

Denne beretning om en del af deres 
liv er samtidig en fortælling om en svun-
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den tid, om erhverv, der er forsvundet, 
om arbejdsmetoder, der for længst er ble
vet ændrede, men også om »et jævnt og 
muntert virksomt liv på jord«, om glæde 
over det daglige virke og om sejrrige fø
lelser ved selv den mindste lille fremgang. 
Da Christian for første gang har startet 
motoren på sin båd i Korshavn, har det 
været en af de største dage i hans liv, og 
der har været tilfredsstillelse og fuldbyr
delse i Katrines hånd, når hun rakte de 
kridhvide stivede flipper og brystduge 
over bordet og modtog sin løn for ind
satsen. Hvilken lykkefølelse har det ikke 
været for den generation, første gang de 
kunne tage med rutebilen til Kerteminde. 
Fra deres barndom har de kunnet huske, 
at byen var et sted man gik til. Verden er 
blevet en anden siden Katrine og Chri
stian købte huset på Bygaden i Nordskov. 
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