
1955 Stenfiskere i Hou 

 
Stenfiskeriet startede mange år før i Hou, men i 1955 søsatte bådebyggeriet 

en nybygning, stenfiskerfartøjet ”Inge-Jytte”. Det var en stor dag både for 
ejeren og bådebyggeriet, men også for hele byen, da det var en begivenhed 

alle byens borgere deltog i. 
 

”Inge-Jytte” 

 

 

I 1955 søsatte Kristen Danielsen sit nye stenfiskerfartøj, som var bygget på 
Hou Skibs- og Bådebyggeri. Skibet blev opkaldt efter Herdis og Kresten 

Danielsens to døtre, og fik derfor navnet ”Inge-Jytte”. 
Skibet var et flot sortmalet og godt solidt bygget træskib, der lastede 70 tons 

og havde stf.nr. 1618. Dimensionerne var 16,7m x 5,12 m x 1,85m. Motoren 
var en 56 hk diesel. 

 
I 1955 var der ca. 100 stenfiskere i gang i de danske farvande. Før den tid 

brugte man stenpramme. En pram kunne laste op til 2,5 tons sten og må have 
været tung både at stage og ro med fuld last. I flere år brugte man håndkraft 

til at laste og losse stenene. Først senere blev der installeret håndspil i 
prammene. I Hou blev de store sten fisket op med en stentang på det flade 

vand mod syd, og brugt til mange formål. Den største del blev anvendt til 
skærver. William Holstein-Rathlou junior kan fra sin barndom i 1940`erne 

huske Christian Würtz og Jørgen Eskildsen som var besætning på en lokal 

pram.  



Stenfisker Kristen Danielsen, Strandgade, Hou købte sit første stenfiskerfartøj 

af stenfisker Carl Rasmussen, Havnegade 44, Hou. Dette skib ”Krestine” var et 
sødygtigt og solidt træskib af ældre dato. I begyndelsen af 1940`erne blev 

”Krestine” udskiftet med en gammel toldkrydser, der blev bygget om til 
stenfiskerfartøj nr. 1783, der lastede 36 tons. Dette skib fik navnet ”Inge” 

efter Kristen og Herdis Danielsens eneste datter på det tidspunkt. Da Danielsen 
havde brug for større kapacitet bestilte han i 1955 et nyt stenfiskerfartøj på 

værftet i Hou. 

 
 

Her følger en billedserie fra dåbsdagen af ”Inge-Jytte” i 1955. 
 

 

     

     



 

                            
 

 
 



 
 

 
”Inge-Jytte” stenfisker bygget af: Alfred Petersen (ejer af værftet), Kaj Overgaard, Erik 

Petersen, Mogens Grunhøj, Elmuth Christensen, Villy Holck, Svend Rasmussen og Per 

Wittendorff. Det er 13 årige Inge Danielsen baggrunden. 

 



Arbejdsopgaverne var mange for en stenfisker bl.a. blev der fisket store 

mængder af sand og sten op fra havbunden til brug ved mole- og 
havnebyggeri. Arbejdet var hårdt, og ofte var arbejdsdagene lange. Ifølge 

Kristen Danielsens døtre Inge og Jytte medvirkede stenfiskeren også ved 
etablering af færgehavnen Halskov på Sjællandssiden (Halskov – Knudshoved 

forbindelsen) i 1956/57, udvidelse af Skagen Fiskerihavn, etablering af Rødby 
– Puttgarten linien på begge sider i 1959/60 og byggeri af en natohavn i 

mundingen af fjorden Slien, hvor stenfiskerfartøjerne holdt til i Sønderborg. 

Alle anlægsarbejder blev indgået af Stenfiskernes Sammenslutning, hvor 
Kristen Danielsen sammen med andre stenfiskere fra hele landet var medlem.   

”Inge-Jytte” blev solgt i 1966 og havde forskellige ejere og navne, og i 1971 
blev stenfiskeren ombygget til et lystfiskerfartøj med plads til 29 passagerer. 

Vi ved fra en af William Holstein-Rathlous bøger, at skibet i ca. år 2000 var 
hjemmehørende i Vedbæk Havn på Sjælland og sejlede med lystfiskere under 

navnet ”Skjold”, som skibet fik i 1976. 
 

 
Billede af ”Skjold” fra nettet (foto Brian Krause 31/7-2013) 

 

”Inge-Jytte” nr. 2  
 

”Inge-Jytte” nr. 2 blev bygget i 1934 i Tyskland 207,33 BRT, diesel motor 150 
iHK MAN og 124,4 x 22,5 x 7,6 feet. Skibet blev købt af Erik Danielsen i 1975, 

(søn af Kresten Danielsen) hvorefter det blev ombygget til et stenfiskerfartøj, 
der blev omdøbt til ”Inge-Jytte”. Erik Danielsen omkom ved en drukneulykke 

fra ”Inge-Jytte” i 1978. På det tidspunkt arbejdede Erik for Fyr- og 
Vagervæsenet, som udskiftede fyrskibene med faste fyr. Arbejdet bestod af 

planering af bunden og forankring af bunden med de faste fyr. ”Inge-Jytte nr. 
2” blev derfor solgt til kaptajn J.J. Gibe, Fredericia i 1979. Vi ved endvidere, at 

skibet senere blev omdøbt til Petruska og var hjemmehørende i Frederikssund.   



 ”Andrea” i 1965 

 

 
Andrea 

 

Stenfiskeren ”Andrea” blev købt af Kristen Danielsen. Fartøjet var et stålskib, 
der var bygget i Holland i 1895. Skibet var ombygget flere gange, og havde, 

da Danielsen købte det i 1965, en lasteevne på 180 tons og en størrelse på 
98,8 x 16,2 x 6,5 feet og 127 BRT. Den 14/2-1972 overtog sønnen Erik 

Danielsen fartøjet. Skipper og besætning havde mange arbejdsopgaver rundt 
omkring i hele landet. Sten og sand skulle suges op, og dykkerarbejder blev 

udført.  

I februar 1977 blev skibet solgt til Erik Kristiansen, Hou og John Pedersen, 
Hundslund, der havde sejlet med skibet i en periode. Erik Kristiansen havde 

endvidere sejlet ca. 5 år sammen med Erik Danielsen og kendte skibet og 
arbejdsopgaverne nøje. I 1979 leverede ”Andrea” sand til et dæmningsbyggeri 

i Marstal. Der skulle suges 14.000 kubikmeter sand op. Når man tænker på, at 
skibet kunne have 110 kubikmeter i lasten ad gangen, skulle der sejles nogle 

ture, før de 14.000 kubikmeter sand var i havn. Sandet skulle bruges som 
underlag til 3.300 tons cementfliser. Erik Kristiansen, Hou fortæller, at skibet i 

1981 blev solgt til nogle private, der ville bygge skibet om, men på grund af alt 
for mange krav fra det offentlige, blev det opgivet, og skibet blev sikkert 

skrottet. 



 
Erik Kristiansen på Andrea 

 

 

”Borderglen” 1970 – 1979 i Hou 

 
Borderglen har her besøg af 

tre kendte Houborgere – 
nemlig Ivan Hoe, Vagner 

Petersen bedre kendt som 
”Falleralle” og Leon Nielsen. 

Der var ingen af dem, der 
arbejdede på skibet. 

Skibet blev bygget i England i 
1915, og havde en diesel 

motor 80 HK, 87 BRT og 
størrelsen var 74,8 x 18,3 x 

6,7 feet. Skibet blev senere 
bygget om og fik en større 

motor. Ifølge en artikel fra 

Børsen fra 22/7-1955 blev 
skibet solgt til stenfisker 

Svend Otto Ballisager, 
Stensballe, Horsens. Skibet 

var hjemmehørende i Horsens 



men lossede i Hou. Erik Kristiansen fra Hou fik hyre på Borderglen i 1970, da 

han vendte hjem fra udlandet. En kold december dag i 1970 totalforliste 
stenfiskeren nordøst for Tunø. Erik, der boede på Borderglen, mistede alle sine 

ejendele. Skibet blev overtaget af forsikringsselskabet, der solgte stenfiskeren 
til Hou Søral A/S, der var ejet af vognmand Carl Pedersen, vognmand Iver 

Steen Pedersen, murermester Peter Nielsen og murermester Huno Nielsen alle 
fra Odder, og nu blev skibet hjemmehørende i Hou.    

Derefter sejlede Borderglen i årene indtil 1978 med Henry Petersen som 

skipper og dykker Willy Richardy som bedstemand. De sejlede masser af ral 
ind til Hou Havn. Rallet blev fra skibet pumpet op i en gammel jernbanevogn, 

som var ombygget til lossekasse. Fra kassen kom rallet ned i et sold, som 
sorterede rallet i forskellige størrelser. Når rallet var sorteret, blev det solgt 

videre til mange forskellige formål. 
I september 1979 solgte Hou Søral A/S Borderglen, der herefter fik 3 

forskellige ejere.   
Den sidste ejer fik skibet ophugget i  marts 1981.   

 

 
Borderglen før ombygningen 

 

 
Borderglen 1979 Hou Havn 



Rallejet 1961/1962 

 
Rallejet, som arbejdspladsen blev kaldt, lå på havnen mellem Cafeèn og 

havnefyret. Det var stenfisker Kristen Danielsen, der startede rallejet i 
1961/62. På det tidspunkt var der intet udover en smal strandbred og stenene 

ved fyret.  
 

                 
Rallejet – det er fhv. sognerådsmedlem,       Rallejet fotograferet fra en anden side 

amts-rådsmedlem og havnebestyrelses- 

medlem Harry Nielsen, vi ser på billedet. 

 

       
Rallejet Østre mole, Ternen og                      Rallejet til venstre 

rallejet til højre 

 



 
Sorteringsanlæg 1975 foto af Carl Aage Nielsen 

 

 

I 2001 gik den sidste danske stenfisker i land, fordi miljømyndighederne greb 
ind med restriktioner. Det var miljøminister Svend Auken, der ønskede at 

beskytte stenrevene. Dermed forsvandt endnu et erhverv fra Hou Havn, og 
byen blev igen lidt ”fattigere” på havneliv. 
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