
1913  Bådebyggeri på havnen 

 

  

Søsætning af ’Dannevirke’  

I båden ses Bådebygger Breckling (yderst til højre) sammen med sin far og C.P. Færgemann. Lige til 

højre for båden står den navnkundige Enevold Sørensen. 

 

1913 De første omtumlede år 

Bådebyggeriet på havnen havde en noget usikker start. Først ansøgte Skibstømrer 

Larsen fra Frederikshavn i oktober 1912 om at leje en plads på havnen til et 

bådebyggeri, men planerne strandede i december, da havnebestyrelsen fandt Larsens 

krav for dyre at efterkomme. 

I november 1913 fik Bådebygger Johan Breckling bestyrelsens tilladelse til at opføre 

et bådebyggeri vest for vestre mole. Hofjægermesteren protesterede med henvisning 

til havnens manglende ejendomsret, men protesten fik åbenbart ikke følger, for 

Breckling gik i gang og bad i december 1914 om tilladelse til at overtage en del af 

beddingen også.  

 



 

Udskrift fra Panteprotokollen, der fortæller, at Breckling pantsatte både hus og bådebyggeri  

 

Breckling fik lavet en værkstedsbygning i forbindelse med beddingen, men hans 

økonomiske evner stod ikke helt mål med hans planer og forbrug, så i november 

1915 indgik Skibstømrer Chr. Hoe som partner i Brecklings lejekontrakt. Det gik 

åbenbart heller ikke for godt, for året efter – i 1916 – måtte Breckling afstå sine 

rettigheder til A/S Dansk Kutterbyggeri, som også overtog hans hus på hjørnet af 

Strandvejen (nu Strandgade) og Skolegade. Havnebestyrelsen gav Breckling tilladelse 

til at overlade sit lejemål til A/S Dansk Kutterbyggeri på betingelse af, at selskabet 

forpligtede sig til at udføre reparationer for fiskerne i Hou til ”normal Pris”. 

 

Tømrer Frands Frandsen blev bestyrer af Hou Bådebyggeri, indtil A/S Dansk 

Kutterbyggeri krakkede 2 år senere. Herefter indgik Frandsen i et aktieselskab med 

Fisker H.C. Færgemann, Fiskeeksportør C.P. Færgemann og direktør Birkedal Hansen 

fra Århus. Det var økonomisk trange tider, fiskeriet gik dårligt, og i 1927 solgte man 

bådebyggeriet til Alfred Petersen. 

 

  



1927  Bådebygger Alfred Petersen køber Hou Skibs- og Baadebyggeri 

 

 

Bådebygger Alfred Petersen og hans hustru Edith sammen med Bådebygger Jensen (t.v.)  

Alfred Petersen kom fra Nyborg, hvor han havde været i lære som skibsbygger. Med 

sig havde han sin unge hustru, Edith, og 1.200 kr., som han havde lånt af sin far. Og 

så tog han ellers fat i det arbejde, han kunne få. I begyndelsen drejede det sig især 

om reparationsarbejder, men efterhånden kom der også nybygninger. Først 

fiskerbåde til de 

lokale fiskere, men 

det rygtedes 

hurtigt blandt 

fiskere, at man fik 

lavet gode både i 

Hou, så 

bådebyggeren fik 

snart ordrer fra 

udenbys fiskere 

også.  

 

Bådebyggeriets 

kævleplads på Havnen 

o. 1950 

 



Byggehallen fra 1941 

 

Bådebyggeriet 

havde en bedding 

på indersiden af 

vestre mole og en 

bloksav og en 

værkstedsbygning 

langs Strandvejen. 

Langt det meste af 

arbejdet blev dog 

udført udendørs. 

1930’erne var en 

økonomisk 

vanskelig tid, men det lykkedes Alfred Petersen at komme helskindet gennem krisen. 

I 1934 kunne han således udvide værkstedet, og i 1940 kom ordre fra Esbjerg på et 

fiskefartøj, der var dobbelt så stort som dem, han tidligere havde bygget. Da vinteren 

var lang og streng, var det hårdt at arbejde udenfor. Derfor besluttede Alfred 

Petersen at bygge en stor hal mellem værkstedet og beddingen, så selv store både 

kunne bygges inden døre. Den stod klar i 1941. Senere er der blevet bygget 

yderligere 3 mindre haller ved værkstedet.  

 

Nybygning fra 1930’erne 

Fra venstre Alfred Petersen, Gert Olsen, Carl Sund, Steen Blicher og Christian Hoe 

 

I mellemtiden byggede Alfred Petersen i 1937 et hus ved siden af bådebyggeriet, til 

sig og sin voksende familie (nu Strandgade 17). 



Bådebyggeriet havde i perioder 

12-14 ansatte, deriblandt en del 

lærlinge. I 1946 kom Alfred 

Petersens ældste søn, Erik, i 

lære som skibsbygger, han var 

nærmest forudbestemt til at 

overtage bådebyggeriet. Efter 

nogle år som ansat indgik Erik 

Petersen i 1960 i partnerskab 

med faderen, og i 1972 overtog 

han helt Hou Skibs- & 

Baadebyggeri. 

Beddingen fyldt op. 1956 

 

 

 

Generationsskifte på vej 

Fra venstre: Alfred Petersen, Finn Christensen, Elmuth Christensen,  ?, Mogens Gunhøj, Villy Holck, Per 

Wittendorff og Erik Petersen 

  



1972 Erik Petersen overtager Hou Skibs- & Baadebyggeri 

 

Erik og Birgit Petersen. 1978 

Erik Petersen blev som 

nævnt ovenfor eneejer af 

Hou Skibs- og 

Baadebyggeri i 1972. Han 

fortsatte i faderens 

fodspor med at bygge 

gode træskibe, og hans 

kone, Birgit – kaldet 

Putte - forestod regnskab 

og bogholderi. I 1974-75 

byggede de et kontor 

med tilhørende butik ved 

bådebyggeriet. Her solgte 

de forskelligt maritimt udstyr.  

I løbet af 1970’erne ebbede efterspørgslen efter de traditionelle fiskerbåde af træ ud, 

dels var det usikre tider for fiskeriet med små fiskekvoter og deraf følgende dårlig 

økonomi i erhvervet, dels gik man over til større og mere effektive stålkuttere. Der 

var dog stadig en del reparations-arbejder og noget havnebyggeri at se til. 



 

 

Kutter AS.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1973 fik Hou Skibs- og Baadebyggeri en ordre på et særligt lystfartøj. Båden var en 

såkaldt Colin Archer, opkaldt efter sin norske konstruktør, og tegningerne var fra 

1899. Nogle år senere begyndte Erik Petersen at bygge en båd mere af den type, 

men den var ikke færdig, da Egmont Højskolen overtog den sammen med hele 

bådebyggeriet. Siden blev den gjort færdig og søsat under stor festivitas og navngivet 

’Prinsesse Alexandra’, gudmoderen var Prinsesse Alexandra (læs mere herom i 

artiklen ”1997 Hou Søsportcenter indvies”). Hvis man er interesseret i smukke 

træbåde og godt håndværk, kan den som oftest besigtiges på sin plads ved 

bådebyggeriet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterspørgslen efter lystbåde svandt i takt med, at man gik over til at bruge både af 

glasfiber. Selvom andre af Erik Petersens fagfæller gik over til glasfiber, så ønskede 

han ikke at arbejde med det materiale. I stedet for at lægge produktionen om gik Erik 

Petersen på efterløn i 1991, og han lejede bådebyggeriet ud til Egmont Højskolen. I 

1994 købte Egmont Højskolen bådebyggeriet, som senere er indgået som en del af 

Hou Søsportscenter. 

I Alfred og Erik Petersens tid på Hou Skibs- og Baadebyggeri er der uddannet 19 

skibstømrerlærlinge og bygget 190 nybygninger af varierende størrelser. 

Birgit og Erik fejrede den nyvundne frihed ved at tage på et halvt års togt på Europas 

floder og kanaler. Det foregik i den båd, som Erik havde bygget i 1965 - den hed 

’Birgit’, opkaldt efter hans kone. Det var så god en tur, at parret gentog den i 1997. 
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