
1881 Hou Havn anlægges 

 

 

 

Hou set fra havsiden med Sommervillaen, Bjørnkjær og Pakhuset (foto: Hou lokalhistoriske Arkiv) 

 

Godsejeren på Gersdorffslund fik i midten af 1800-tallet brug for at kunne 

transportere korn til eksport, og vandvejen var på det tidspunkt den nemmeste og 

billigste. Derfor blev der anlagt et udskibningssted på en pynt ved kysten, og et 

kornpakhus blev bygget i 1853. Stedet blev valgt, fordi mindre lastbåde kunne 

komme helt ind til pakhuset, mens større både måtte losses og lastes ved hjælp af 

pramme. Efterhånden blev det udskibningssted for hele godset, og da trafikken tog 

til, indså Hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou, at det ville være nyttigt med en 

havn. En havn kunne også bedre yde beskyttelse for hans lystjagt ”Echo”. 

Den første havn bestod blot af den østlige mole, og den blev anlagt i 1881. 

Hofjægermesteren skød selv 60.000 kr. i projektet. Desuden var der lidt bidrag fra 

beboere i omegnen, som også kunne se nytten af en havn i Hou. 



 

Hou Sydstrand (gl. postkort) 

 

 

Hou Havn set fra enden af østmolen (gl. postkort) 

Men snart efter dalede korneksporten, og havnen mistede sin betydning. De 

manglende indtægter betød, at havneanlægget forfaldt og indløbet sandede til. 

Selvom jernbanen kom til Hou i 1884, skete der en tid ikke nogen større udvikling i 

byen. 



 

(gl. postkort) 

Efterhånden indså man, at havnen kunne gøre nytte som fiskerihavn. Der blev 

agiteret ivrigt for fiskeriet, men i begyndelsen gik det trægt. I begyndelsen at 

1890’erne var omsætningen i fiskeriet kun ca. 2.000 kr. om året. Men det lykkedes at 

tiltrække fiskere fra andre dele af landet, så omsætningen omkring 1900 nåede op på 

ca. 42.000 kr. om året.  

 

Generalforsamling i Fiskeriforeningen 1906 (foto: Hou lokalhistoriske arkiv) 



Med fiskeriets fremgang og dannelsen af Hou og Omegns Fiskeriforening i 1897 kom 

der atter gang i havnen. Fiskeriforeningen rejste ad privat vej penge nok til en 

midlertidig udbedring af havnen. Samtidig arbejdede man på at opnå tilskud fra det 

offentlige til en mere varig løsning.  

I 1900 blev det nuværende fyr 

købt og opstillet af 

Hofjægermesteren, som ansatte 

sin styrmand Enevold Sørensen 

på lystkutteren ”Echo” som 

fyrpasser.  

Der var en ret tæt trafik af 

sejlskibe langs kysten, og fyret 

skulle lede skibene uden om 

grundene i farvandet omkring 

Hou. 

Tre generationer i familien 

Sørensen har frem til 1976, hvor 

stillingen blev nedlagt, røgtet 

hvervet som fyrpasser på det 

gamle fyr. 

       

  Hou Fyr 1968 (foto: Bente Schou) 

 

 

Hou Havn (gl. postkort) 



1903 Hou havn overdrages til fiskerne 

 

I 1903 opnåede man endelig et statstilskud på 15.000 kr., amt og kommune ydede 

2.000 kr. hver og med private tilskud på ca. 1.000 kr. rådede man over 20.000 kr. I 

forbindelse med ansøgningen om statstilskud meddelte hofjægermesteren, at han 

ville forære havnen til fiskerne i Hou, således at havnen blev en selvejende 

institution, der blev administreret af kommunen og amtet. 

 

 

(gl. postkort) 

I juli 1903 blev arbejdet på havnen udbudt i licitation og snart efter sat i gang. 

Havnen blev opmudret, og den vestlige mole blev bygget. Det blev således en god, 

beskyttet fiskerihavn med plads til adskillige både. Ligeledes blev havnen brugt som 

indskibningshavn for cement, kalksten og tømmer, der blev ført videre med banen til 

Odder.                



 

Hou Havn efter anlægget af vestmolen i 1903 (gl.postkort) 

 

Fra bådebyggeriet ved Thunøgade/Østergade (foto udlånt af William Rathlou) 



 

I begyndelsen af 1900-tallet blev der anlagt et bådebyggeri inderst i havnen. Det blev 

begyndelsen på en større udvikling med industri og håndværk omkring havnen. Men 

det blev alt sammen afviklet igen i løbet af sidste halvdel af det 20. århundrede, 

ligesom godstrafikken og fiskeriet. 

Siden har havnen fået sin betydning som lystbådehavn og som færgehavn med 

forbindelse til Tunø og Samsø.  
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