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De tre Fjordvejshuse
af Jens Christian Nielsen
De tre gamle sammenbyggede huse på hjørnet af Fjordvej og Nørregade overlevede omvæltningen i 1960-erne.

De tre huse ca. 1921. Hvem konen i døren er, vides ikke.

På billedet fra omkring 1928 ses fra venstre på taget tækkemændene Hans Peder
Pedersen og Niels Peter Hansen. Hvem udstikkerdrengen er vides ikke. Hans Peder Pedersen var ud over at være tækkemand også ringer og graver ved Drigstrup
kirke samt hjemmeslagter på egnen. Hans Peders forældre Jens Christian Henning Pedersen (kendt som Jens Henning) og Anne Cathrine boede i huset fra 1897,
men Jens Henning var ejer af Fjordvej 22 fra 1903 til sin død i 1931.
I 1900 havde teglværksejer Lars Jeppesen i Revninge købt Fjordvej 22. Lars
overdrog i 1903 huset til sin svigersøn Jens Henning (Lars var stedfar til Anne
Cathrine). Selv samme Lars fik i øvrigt en krank skæbne, for han endte på fattiggården i Rynkeby og døde i et vandhul ved Kerteminde en forårsdag i 1912 –
men det er en helt anden historie.
Niels Peter Hansen boede i Munkebo og var også kurvemager. Han var i årene
1921-1925 medlem af Munkebo sogneråd for Socialdemokratiet. Niels Peter Hansen byggede ”Mosehuset”, der lå yderst i Møkærgårds mose, hvor der nu er sportsplads. Han lod også Strandvejen 6 opføre.

Taget på Fjordvej 26 tækkes ca. 1928. I baggrunden ses enden af fragtmand Svend Hansens hus, hvor
Fakta nu har parkeringsplads.

Yderst til venstre ved træet ses arbejdsmand Johannes Rasmussen, der hjalp
tækkemændene. Johannes var kendt under navnet ”Klinger”, fordi han i høsttiden
var fast medhjælper på et transportabelt tærskeværk af fabrikatet Klinger. Navnene på de tre børn ved hækken kendes ikke. Drengen med kasketten er Alfred
Nielsen fra ”Fjordhuset”. Pigen ved siden af Alfred er Else Andersen fra Fjordvej
24. Elses mor, Marie Andersen, gift med Jens Peter Andersen, står til venstre ved
muren.
Ved siden af hende står Marie Pedersen, datter af Jens Christian Henning Pedersen fra Fjordvej 22 – og i
øvrigt søster
til tækkemand Hans
Peder Pedersen.

Husrækken i 1940-erne. Bemærk skiltet som viser vej til Munkebo Bakke.

Fjordvej 22
havde indtil
1909 bindingsværk
med stråtag,
men det blev
af sognevurderingsmændene betegnet
som farligt, og
en ombygning
var nødvendig.

En grundmur blev opført omkring de gamle mure, og der blev lagt cementtag på.
Derefter blev det gamle bindingsværk fjernet indvendig fra.
Husnummerering i Munkebo blev indført i 1962. De tre huse var da ejet af:
Fjordvej 22: Fisker Johannes Marius Pedersen,
Fjordvej 24: Svejser Karl Vilhelm Olsen og
Fjordvej 26: Arbejdsmand Karl Nielsen.

Husrækken i 2007 efter de seneste ombygninger

