
1999 De sidste erhvervsfiskere i Hou 

 

”Jytte Margrethe” kommer i havn. 1996 

Som fortalt i artiklen ”1899 Hou og Omegns Fiskeriforening” var fiskeriet tidligere et 

meget betydningsfuld erhverv i Hou med henved 50 hjemmehørende fiskerbåde. Men 

tidernes ugunst gjorde, at erhvervet nu helt er forsvundet som levebrød i Hou.  

Ole Jensen beretter om billedet her: 

”Personerne på billeder er Arne 

Sørensen og Ole S. Jensen, og året er 

1979. Det kan jeg sige med stor 

sikkerhed, fordi der er gelænder på 

båden. 

Arne havde bundgarn nord for Hou, 

men i 1979 var fiskeriet fra Hou blevet 

dårligere, så vi sejlede til Bønnerup, 

hvor vi fangede flere rødspætter, 

rødtunger, pighvar og gråtunger – altså 

dyre fisk. Jeg kan se, at gråtunger 

allerede den gang kostede 80 kr./kg, 

altså på auktionen. 

Fiskeriet ved Bønnerup var sådan set 

godt nok, men vi undrede os over, at 

mange fiskere fra Bønnerup tog på Vestkysten. Derovre måtte det jo være endnu 

bedre – det var det også, så vi sejlede derefter vestpå. 

Apparatet på lønningen er en hydraulisk garnhaler. Man var jo blevet moderne og 

doven.” 



Grejet gøres klar til 

næste tur. 1997 

Den sidste fiskerbåd 

tilhørte Kurt Berg - 

”Jytte Margrethe” 

hed den.  

Kurt Berg flyttede 

med sin familie til 

Hou i 1973, og de 

havde i mange år en 

række børn og unge 

i familiepleje, og 

han arbejdede i en 

årrække på 

fritidshjem i 

Horsens. Samtidig fiskede han i Aarhusbugten, ofte med Mogens Mikkelsen som 

hjælper. Da det efterhånden kneb med at fange fisk i de lokale farvande, tog han om 

sommeren til Thorsminde på Vestkysten som fremmedfisker. 

Senere sejlede han 

håndværkere ud til 

Tunø Knob, da de 

byggede 

vindmøllerne der. I 

en artikel i Horsens 

Folkeblad fra 1997 

fortalte Kurt Berg, at 

han netop havde 

ansøgt 

Fiskeriministeriet om 

en torskekvote, så 

han kunne blive 

fuldtidsfisker igen, 

men det fik han 

måske ikke, for i 

1999 lagde han op.                                ”Jytte Margrethe” på bedding. 1997 

Hermed forsvandt den sidste fiskerbåd fra Hou, og med den det sidste konkrete 

minde om fordums travle liv på havnen. 

Kurt Berg døde i 2009. Han vil blive husket ikke blot som den sidste erhvervsfisker i 

Hou, men også som ham, der startede brydeafdelingen i HOIF. 

Karen Rasmussen. 2019 
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