
1881  fisker Peter Petersen 
 

Maren og Peter Petersen på deres guldbryllupsdag foran 

hjemmet i Havnegade nr. 20  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fisker og væver Peter Petersen blev født i 1856. Forældrene Michel Pedersen og 
Susanne Marie Richter købte i 1853/54 et husmandssted i Grindsnabe. Ud over at 

væve og drive landbrug begyndte Michel Pedersen også at fiske. Parret fik 7 børn, 
men Peter var det eneste barn, der levede til voksenalderen. Et år måtte de begrave 

4 børn. Det var hårde tider dengang med en stor spædbarnsdødelighed. Som en 
naturlig ting lærte Peter både fiskeri, landbrug og vævning af sin far. I Kaj Henning 

Jensens bog er han omtalt som Peder Pedersen, men da han i kirkebogen er indført 
som Peter Petersen, har vi valgt at stave både for- og efternavn med t. 

 

I 1876 giftede Peter sig med Maren Nielsen fra Fillerup. Parret boede hos forældrene 
på husmandsstedet i Grindsnabe, hvor Peter fiskede sammen med faderen. I 1883 

døde Michel Pedersen, og Peter overtog husmandsstedet. 
Efter nogle år flyttede familien dog til Dyngby strand, hvor Peter begyndte at købe 

fisk op af de lokale kystfiskere, og med hjulbør kørte han rundt i Hads Herred og 
solgte sine fisk. Samtidig begyndte han selv at fiske fra en pram. 

 
Da Hou Havn i 1881 blev en realitet, ansøgte han iflg. Kaj Henning Jensens bog om 

lov til at drive fiskeri sammen med familien Færgemann og nogle enkelte andre 
kystfiskere, der havde set fordelen ved at fiske fra egen havn. 

Det gik godt med fiskeriet, og efterhånden havde Peter Petersen samlet så mange 
penge, at han kunne bygge sig båd og hus. 

Ifølge folketællingen fra 1901 flyttede familien fra Dyngby i 1897 til matr. Nr. 23h, 
som Peter antagelig selv fik opført. Den næste folketælling foregik i 1906, og her kan 

man se, at familien nu boede i matr. nr. 23e, der senere blev til Havnegade 20. Dette 

hus var Peter Petersen også ejer af. Huset lå og ligger stadig på hjørnet af Tunøgade 
og ”Væverstræde”, som gaden blev kaldte de første år. Selv om Peter havde lagt 

væveriet totalt bag sig, hang navnet væver Peter stadig ved ham, sikkert også fordi 
flere af de senere tilflyttere hed Pedersen. ”Væverstræde” blev senere til den 

nuværende Havnegade. 
 



 

 
Båden – en drivkvase- blev bygget af bådebygger Bräklin, der var Hous første 

bådebygger. Bräklin havde i øvrigt som alle gode bådebyggere smag for de våde 
varer, og den dag Peters båd blev søsat, skulle den ikke have for lidt på Hotel Hou. 

Man kan sige, han fik, ”så hatten passede”.  På hjemvejen brugte han det meste af 
Søndergade, og hans kære hund ”Sjuster” fulgte ham troligt i hælene fra den ene 

side af gaden til den anden. Rygtet vil vide, at hver gang Bräklin havde taget et 
kryds, sagde han til hunden: ”Do ka`godt bliv`derover, far kommer snart igen”. 

  
Nå, men tilbage til Peter Petersen, der fandt sig godt til rette med sit nye skiv, og 

sammen med Færgemannerne og Richardyerne hev de gode fangster hjem. Dog 
passede det ikke Peter at være afhængig af drivkvasens sejlføring, der begrænsede 

fiskeriets muligheder i hårdt vejr og umuliggjorde det i stille vejr. I 1901 sendte han 
bud efter montør Madsen, og fik som den første fisker i Hous historie lagt en maskine 

ind i sin båd. Det smittede af på de øvrige fiskere, der på stribe bestilte motorer hos 

montør Madsen. På mange måder var Peter Petersen en foregangsmand. 
 

Maren og Peter Petersen fik seks børn: 
1875 Susanne Marie blev gift med snedker Peter Madsen – kaldet snedkerpeter 

1878 Mette Kirstine blev gift med fisker H.C. Færgemann 
1881 Josefine Mathilde blev gift med stolemager Peter Lauersen Sørensen  

1883 Niels Christian Michael kaldet Michael blev gift med Sofie Amalie Richardy 
1886 Johanne Frederikke blev gift med skibstømrer Christian Hoe og 

1888 Søren blev gift med Rasmine Nielsen. I 1949 blev han dog skilt, hvorefter han 
blev gift med Ellen Marie Pedersen.   

 
Giftermålene er forklaringen på, at navnene både Hoe, Færgemann og Richardy 

dukker op blandt den nærmeste familie.  
 

I kirkebøgerne kan man se, at tre af børnenes efternavne er indført som Petersen, 

mens de resterende børns står opført som Pedersen.  
 

Billedet er fra maj 1947, og 
man ser fra venstre Lars, Karl 

Emil, Anna og Stolche.  
Børnene i Hou havde skam 

også sandkasser, men det 
specielle ved disse sandkasser 

var, at de var lavet af gamle 
fiskekasser, og at de skulle 

forestille små fiskerbåde. 
Lars, der stadig bor i Hou her i 

2016, er søn af Peter Petersen 
(nr. 3 på familiebilledet), der 

er søn af Michael Petersen 

(nr.19), der igen er søn af 
Peter Petersen (nr. 32). 

                  



 
   

 
Billedet af den nærmeste familie er fra Marie og Peter Petersens guldbryllup den 27/7- 1926 

 

 

 

 



 

 

Peter Petersen døde 88 år gammel i 1945, Maren døde som 81årig i 1934, og hermed 
forsvandt ”forfædrene” til en stor slægt -, hvoraf mange efterkommere stadig bor i 

Hou og omegn. Der er ingen tvivl om, at denne familie har været med til at præge 
byens historie, og der har været flere storfiskere og mange farverige skikkelser blandt 

familien.                
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