
1900 Fyret på Hou Havn og dets fyrpassere 

 

 

Fyret ved Hou Havn. 1968  

 

Især i tidligere tider var der en tæt trafik af skibe langs kysten. For at sikre sejladsen 

mellem de mange grunde i farvandet omkring Hou lod Emil von Holstein-Rathlou i 

1900 installere et fyr på molen i sin nye havn. Fyrtårnet var 5 meter højt og var fra 

begyndelsen forsynet med en petroleumsbrænder, der via et linsesystem sendte hhv. 

rødt, grønt og hvidt lys ud for at markere grunde og sejlrender. I 1948 blev der 

installeret elektricitet, og en 100-watts glødepære klarede oplysningen. 

 



Arbejdet som fyrpasser indebar bl.a. 

rengøring og pudsning af linserne, og 

flere gange i døgnet skulle fyrpasseren 

føre tilsyn med, om fyret nu også lyste 

som det skulle. Efter automatisering af 

fyret blev arbejdet enklere. 

Den første fyrpasser var Enevold 

Sørensen, som havde reddet 

hofjægermesterens lystjagt fra forlis, og 

som derfor havde gjort sig fortjent til en 

god, fast stilling. Allerede i 1874 havde 

han først fået bolig i Skipperboligen, som 

Emil von Holstein-Rathlou havde bygget 

ved havnen. Senere fik han af førnævnte 

en grund i Skolegade, hvor han byggede 

hus til sig og sin familie. Læs mere om 

Enevold Sørensen i artiklen ”1867 

Sejlskibet Echo”. 

 

Fyret iklædt istapper  

    

    

Enevold Sørensen holdt op som fyrpasser i 

1913. Han var da 75 år. Efter ham overtog 

sønnen Jørgen Sørensen stillingen. Den 

havde han i 46 år, hvorefter hans datter, 

Betty Lund, overtog pasningen af fyret i 

1959. Alle tre generationer boede i huset 

Skolegade 8. 

      Enevold Sørensen foran huset på Skolegade 8 

 

 



 

Jørgen Sørensen og hans hustru Else Marie i Hou Havn 

 

 

I 1976 overgik fyret fra 

Farvandsvæsenet til Hou Havn. Betty 

Lund måtte sige farvel til hvervet som 

fyrpasser, og det blev herefter overladt 

til havnefogeden at varetage den daglige 

pasning af fyret. 

Fyret og dets fyrpassere passede godt 

på de søfarende gennem mange år, og 

fyret trodsede stolt vind og vejr. 

 

 

 

 

 

Den sidste fyrpasser, Betty Lund, med sin mand 

Aksel Lund foran huset i Skolegade 8. 1996  

 

 



 

Ulla Grau ved indsejlingen til Hou Havn. 1968 

Efterhånden har den øvrige belysning på land overstrålet lyset fra fyret, og nutidens 

navigationsudstyr har overflødiggjort fyret. Som følge heraf fik Hou Lystbådehavn i 

2004 lov til at nedlægge fyret som havnefyr. Fyrtårnet blev renoveret og fik en lidt 

anden placering i forbindelse med ombygningen af havnen, men det står stadig som 

et vartegn for Hou Havn. 

I 2022 blev der anlagt en promenade vest om den nye lystbådehavn, så man kan gå 

ud til fyret uden at risikere liv og lemmer på de glatte sten. 

 



 

Lis Grau ved indsejlingen 1978 

 

Fyret 2000  



 

Promenaden. 2022 
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