
1906 Bådebyggeri på Østergade 

 

 

’Plankegilde’. Fra venstre tømrer Bjerregaard, Mester P.L. Sørensen, Hans Pedersen, Ivan Hoe, Mester 

Christian Hoe og Michael Pedersen. De siddende børn er Hugo, Victor Hoe, Svend Aage Sørensen, Tage 

og Jens Peter. 

 

Skibsbygger Anton August Andersen, der boede 

på Havnegade 26, havde i 1905 erhvervet sig en 

tilstødende grund ud mod Østergade. I 1906 

startede han et bådebyggeri på Fisker Peder 

Pedersens grund på hjørnet af Thunøgade og 

Østergade (Øster Allé 1). Det blev snart en 

blomstrende forretning. Som det fremgår af 

Folketællingen fra 1906, havde han 2 

skibsbyggerlærlinge boende, nemlig Folmer 

Skjelborg (søn af naboen på hjørnet af 

Havnegade og Thunøgade) og Michael Pedersen 

(søn af Peder Pedersen). 

 

 

                                                   Købekontrakt fra 1908 



  

Der var et problem med skibsbyggeriets beliggenhed, for nok kunne man se vandet 

derfra, men nybygningerne skulle transporteres over land for at komme i havnen. Det 

skete med ruller og taljer, hvilket var ganske farefuldt. Og det gik da også galt en 

gang, skibet væltede ned over Andersen, som blev slået til krøbling. Efter et 

langvarigt sygeleje tog han bådebyggeriet op igen, men det var svært at føre 

bådebyggeriet videre med et sådant handicap, så i 1914 solgte han det til et konsor-

tium, der bestod af Tømrer-mester Christian Hoe, Hou, og Stole-mager P.L. Sørensen, 

Odder (Peder Pedersens svigersønner).  

Hoe og Sørensen havde store planer og fik bygget en hal til større skibe. Problemet 

var dog stadig at få bådene transporteret til havnen. Det løste de ved at lave en 

aftale med lærer Johnsen om, at skolebørnene skulle trække skibet ned til havnen, 

som løn fik de en sodavand eller to, og læreren fik en bajer.  

Desværre gik bådebyggeriet neden om og hjem året efter på grund af fejlslagne 

dispositioner. Men i mellemtiden var der kommet et bådebyggeri på havnen, og Chr. 

Hoe indgik i kortvarigt samarbejde med skibsbyggeren der, mens bådebyggeriet på 

Østergade blev nedlagt. 

 



 

Stolemager P.L. Sørensen og Christian Hoe ved deres første nybygning. Til højre for dem Bjerregaard 

og Hans Pedersen samt montør Madsen omgivet af børnene Victor, Richard, Svend Aage (P.L. 

Sørensens søn), Jens Peter og Anders. 
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