
Viet ca. 1932. 
Hans Christensen * 2. jan. 1910, søn af Laurits Andersen  
Christensen og Marie Petersen Oldenorvej 8. 
Med pigen.  
Anna Cathrine Samsø * 2. jun. 1903 
Deres børn. 

1. Laurits Christensen * 1933 
2. Arthur Christensen * 17. dec. 1935, død 18. dec. 1935. 
3. Agathe Marie Christensen * 22. apr. 1937, død 8. jun. 1937. 

Anna Cathrine Samsø døde den 2. jun. 1986 
Hans Christensen døde den 24. dec. 1995. 

 

 

Frederik Frederiksen Stjørnsholm fortæller: 

 Langt tilbage i tid har min far og Hans Fisker - 
som vi kaldte manden med Dyvigs sidste 
fiskekutter - aftalt at Hans Fisker og hans kone 
Anna kunne købe det stykke jord, som huset, 
eller rettere ruinen på disse billeder, ligger på. 
Jordstykket er helt enkelt skåret ud af marken til 
Stjørnsholm - tæt ved vandet, så Hans Fisker let 
kunne passe sin båd og sine garn.  

 

Navnet Hans findes flere steder i de gamle dagbøger til Stjørnsholm. Som mange andre har Hans Fisker 
også tjent til livets ophold hos gårdmændene i Holm - et samarbejde og et afhængighedsforhold der varede 
ved helt til den moderne tid med traktorer og industri. Men Hans Fisker startede ikke et nyt liv på Danfoss, 
han ville være fisker og det blev han. 

 

Søndag eftermiddag i den forgangne uge var 
jeg et smut i Dyvig og fik en is og en snak med 
damen i butikken på lystbådehavnen. Hun 
fortalte at fortøjningspælen, den pæl som Hans 
Fisker altid fortøjede sin fiskerbåd til, fortsat 
står i vigen - i Dyvig. For mig bliver pælen nu et 
smukt minde om Hans - og Anna Fisker fra 
Dyvig 😉😉 

 



Utallige er de is Anna Fisker solgte til os Holmboere fra sin Premier Iskiosk. Og utallige er de fisk, som Hans 
Fisker fangede. Og mange havnede på spisebordet på Stjørnsholm.  

 

Fra min barndom husker jeg at Hans Fisker og min far havde en særlig god relation - men hvilke pæle deres 
venskab var forankret til, det ved jeg ikke. 


