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Hous ældste barnefødte 
borger er 90 år 
af  Gunhild Hoe og Kirsten Marie Bøgholm

Erik Petersen, juli 2019
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Den 19. oktober 2019 fyldte Erik 
(bådebygger) Petersen 90 år. Han 
er Hous ældste borger, som er født 
i Hou. Erik er ikke alene født i Hou, 
men han har også levet hele sit liv 
i Hou. 

Hukommelsen fejler ikke noget. 
Erik har da også bidraget til, at Hou 
Skibs- og Bådebyggeri, som hans 
far købte i 1927, og som han selv 
overtog i 1972, er blevet beskrevet i 
en artikel, som kan læses på arkivets 
Tidstavle. 

I anledning af 90-års fødselsdagen 
har ”Arkivet” fået lov til at aflægge 
Erik et besøg i hans hjem på Strand-
gade for at få hans historie. 

Eriks historie fra 1929 til 2019.
Erik er vokset op i den tidsalder, hvor 
det ”far sagde, var det rigtige”, og børn 
ikke blev spurgt til råds, men skulle tie, 
indtil de blev spurgt og i øvrigt gøre 
det, der blev sagt. Derfor har Eriks valg 
i livet ikke været, hvad han ønskede, 
men hvad hans far ønskede. Hvis det 
havde stået til Erik, var han blevet 
læge og havde givetvis ikke levet sit 
liv i Hou. Bortset fra det har Erik levet 
et privilegeret liv i forhold til så mange 
andre børn i Hou. Der var ikke mange 
forældre i Hou i 1936, der havde råd til 
at sende deres børn i privatskole fra 1. 
klasse i Odder.

Vi, Kirsten Bøgholm og Gunhild 
Hoe, besøgte Erik Petersen i hans 
hjem på Strandgade en sommerdag 
i juli.

Vi sidder i Eriks hyggelige stue 
med kaffe og kage, og har en fanta-
stisk udsigt ud over Hou Lystbåde-
havn. Der sker hele tiden noget, folk 
går og kommer, nogle bader, andre 
passerer forbi på fortovet ud ad den 
attraktive Strandgade. Erik har nok 
at kikke på, men lige nu har han det 
dårligt. Han har smerter efter en 
brokoperation, og humøret er på 
nulpunktet, men efter et par timers 
snak om gamle dage, går det meget 
bedre. Erik har fået lys i øjnene, farve 
i kinderne og som fotoet viser, blev 
det også til et lille smil.

Eriks forældre
Eriks far, Alfred Petersen, blev ud-
lært skibstømrer på Nyborg Værft, 
men efter endt læretid gik det ikke 

Erik Petersen og Gunhild Hoe, juli 2019

Edith og Alfreds
bryllupsgave

Hou Skibs- og Bådebyggeri, 1991

Erik besøger sin far med kaffe, da han boede 
på Østergade 14, ca. 1933
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så godt i branchen, og Alfred måtte 
tage arbejde om bord på sin onkels 
fragtskib, som sejlede fragtgods 
rundt i Danmark. Efter et års tid med 
det fik han job som skibstømrer på 
Korsør Skibsværft. 

I 1927 rygtedes det i branchen, at 
Hou Skibs- og Bådebyggeri havde 
økonomiske problemer, så Alfred 
og hans far tog til Hou for at byde 
på værftet og fik det. Han måtte dog 
låne 1200 kr. af sin farfar (nutidskro-
ner 45.186 kr.). 

Alfred Petersen overtog værftet 
den 1. august 1927.

Først lejede Eriks far sig ind på et 
loftværelse i Hou hos Michael og 
Sofie Havnegade 20, og han spiste 
sin mad hos værftets eneste ansat-
tes kone, men han fik ikke mad nok. 
Det gav han i hvert tilfælde skylden 
for at sende bud hjem efter sin 
unge kæreste Edith (Eriks mor), som 
straks, knap 18 år gammel, kom til 
Hou den 1. september 1927. De to 
unge henholdsvis 23 og 18 år blev 
gift juledag samme år. Brudeparret 
fik en lampe i bryllupsgave, som nu 
91 år senere hænger i Eriks hjem og 
er et kært minde.

Erik kom til verden
De nygifte flyttede efter en tid til 
Østergade 14 (nu Øster Alle), hvor 
Erik blev født den 19. oktober 1929. 
Her boede familien de første fire år af 
Eriks liv, og han husker tydeligt nabo-
erne og legekammeraterne fra den 

tid. Der var Mary og August Richardy 
og deres to drenge Villy og Egon, 
Erna og Richard Hoe, som havde 
mange børn, hvor to af dem Edel og 
Jens Christian var jævnaldrende med 
Erik. I nr. 16 hos Anker Jensens var 
der også to legekammerater ud af en 
større børneflok, som var jævnald-
rende med Erik, datteren Kirsten og 
sønnen Sven. Længst nede ad Øster-
gade boede Gertrud Vinding med sin 
søn Børge, blot for at nævne nogle. 
Der var mange børn i Hou dengang, 
så legekammerater var der nok af, og 
de var lige uden for døren.

Familien flytter efter fire år til Thu-
nøgade 7, her blev Eriks søster Karen 
født. Erik fortæller at forældrene 
havde købt huset af en gammel 
dame, der hed Mette Back, som 
flyttede til Nørregade 4 til huset, der 
hedder ”Målet”. I Østergade 14 flyt-
tede i stedet en enlig dame ind, frk. 
Nielsen en tidligere sygeplejerske. 
Erik kunne huske, at hun havde 
høns, som han var meget fascineret 
af. Og han fik da også lov til at få 
en dværgkok, men desværre var 
dværgkokken meget aggressiv over 
for hendes høns, som den sprang på 
ved enhver given lejlighed, hvilket 
hun naturligvis blev meget vred 
over. (Erik griner ved tanken).

Familien boede på Thunøgade i to 
år, men Erik husker tydeligt, at han 
hver dag cyklede ned til sin far på 
værftet med kaffe, selvom han kun 
var 4-6 år gammel.

Nyt hus på Strandgade
I 1936 købte Eriks far strandgrun-
den ved siden af værftet af enken 
lige overfor i Skolegade 1 til en 
fordelagtig pris og byggede en villa 
til familien der. Men først skulle et 
mindre træhus flyttes fra grunden. 
Huset blev flyttet ved hjælp af rul-
ler. Det blev rullet på nogle store 
pæle hele vejen ud ad Strandgade. 
Strandgade var på det tidspunkt et 
stort vildnis af træer, og vejen var 
kun en jordvej. For enden af vejen 
blev huset rullet ind i skoven, og her 
boede murermester Niels Skov og 
hans kone Thyra i mange år.

Erik og hans familie flyttede ind i 
den nyopførte villa på Strandgade i 
1936, og man kunne roligt sige villa, 
fordi den kostede 12.000 kr. og Eriks 
far var ved at gå ud af sit gode skind. 
Han var klar til at rende fra det hele. 
Han vidste ikke, hvordan han skulle 
få betalt alle de penge. Byggepro-
jektet var blevet varetaget af murer-
mester Niels Skov, og budgettet var 
løbet løbsk. (Nutidskroner 456.424 
kr.) men det gik heldigvis godt, og 
Alfred Petersen og Edith boede der 
resten af deres liv.

Erik kommer i skole
Eriks far var gode venner med Viggo 
Færgemann, som ejede maskinfa-
brikken på Hou havn. De supplerede 
hinanden godt arbejdsmæssigt. Den 
ene lavede træarbejdet på skibene, 
og den anden maskinen. Da Erik 

Erik og feriepige, Thunøgade 7 Eriks mor i sin urtehave, Strandgade 17
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skulle begynde i skole, sagde Viggo 
Færgemann til Eriks far: ”Knægten 
skal på privatskole i Odder lige fra 1. 
klasse, lærer Johnsen på Hou Skole 
er for gammel. Børnene lærer ikke 
nok og har derfor svært ved at følge 
med, når de først kommer i skole i 
Odder fra 5. klasse”, som de gjorde 
dengang, hvis de skulle læse videre. 

Erik fik senere fortalt af sin svi-
germor, som også havde gået på 
Hou Skole, at det ikke bare skyldtes 
en gammel, dårlig lærer – men at 
det var de forbandede uopdragne 
unger. De havde ingen respekt for 
nogen som helst, heller ikke for læ-
rer Johnsen, som de kaldte Kragen. 
Nogle af ungerne stoppede engang 
lærer Johnsen ned i brændekas-
sen foran alle skolekammeraterne, 

lukkede låget og satte sig oven på 
kassen og sang ”Højt på en gren en 
krage sad”.

Her grinede vi alle tre, (Kirsten, 
Erik og Gunhild) og vi griner faktisk 
rigtigt meget af den historie, fordi 
vi ved godt hvem det er, og så lyder 
det som en sandfærdig historie. En 
sjov historie... ja, men en respektløs 
opførsel, som bestemt ikke bidrog 
til et godt skolemiljø.

Erik omtalte sin skoletid som en 
dejlig tid. Det blev til ti gode år på 
Den private Realskole (Rathlousko-
len) i Odder, som han syntes, var en 
god skole, hvor man lærte noget. 
Skolebestyreren hed Johs. Pedersen 
og Eske Nielsen og Frost Larsen var 
nogle af de unge lærere på dette 
tidspunkt. Erik fik mange venner 

og klarede sig godt i skolen, hans 
karakterer lå altid over gennemsnit-
tet. Efter 4. mellem ville Erik gerne 
havde været på gymnasiet. Han ville 
gerne være læge, men far sagde: 
”Nej, det er der ingen grund til, du 
gør din skolegang færdig med real-
eksamen, det er nok for dig”. Erik var 
vant til fra ganske lille at gøre, som 
det blev sagt, så sådan blev det.

Erik blev særlig gode venner med 
de to sønner fra Brdr. Nielsens Møbel-
fabrik på Rosensgade, hvor han ofte 
spiste og overnattede. Ligeledes fandt 
han sit andet hjem på Gersdorffslund 
hos Gårdejer Tage Viggaard. Det var et 
fristed, hvor han ofte spiste og over-
nattede - ja, han boede der nærmest 
i perioder. Erik og Tage Viggaards dat-
ter Grethe startede samtidig i 1. klasse 

Klassefoto Rathlouskolen fra 1938/39. Erik står i bagerste række, som nr. 6 fra venstre
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i Odder. De to fulgtes ad i alle årene 
på Ratlousskolen, som de afsluttede 
med en realeksamen i 1946 sytten år 
gammel. 

Hvad sagde de andre kammerater i 
Hou til, at du skulle gå i skole i Odder 
allerede fra 1. klasse? 

Det mærkede jeg ikke noget til, 
og mine kammerater Preben Rud-
feldt og Sven Gotvald kom jo også 
til Odder blot først i 5. klasse.

Først mange år senere kom Erik 
til at tænke på, at det var lidt finere 
folks børn, der gik på betalings-
skole, folk der havde penge f.eks. 
bankbestyrerens børn og arkitek-
tens børn. Erik havde da senere i 
livet tænkt, hvad mon de andre 
børn havde tænkt, når der blev sagt 
bådebygger?

Hvordan kom en lille dreng på 6 år 
alene med toget til Odder og videre 
op til skolen, som lå langt oppe ad 
Rosensgade?

Det var ingen problem – toget 
afgik fra Hou kl. 8.30 og tyve minutter 
efter holdt det i Odder og her tog en 
lærer imod os og fulgte os op til sko-
len til første time kl. 9.00. Jeg var ikke 
den eneste elev, der kom en lille flok 
elever med togene fra henholdsvis 
Hou og Horsens. Vi gik godt nok kun 
fem elever i min klasse de første par 
år, men så kom der flere til lidt efter 
lidt både fra Odder og fra oplandet.

Eriks mor
Erik er vokset op i en tid, hvor familie-
mønstret var noget anderledes end i 
dag. Hans far arbejdede, og hans mor 

passede hjemmet og børnene. Og 
både kone og børn rettede sig efter 
manden, det var ham, der bestemte.

Eriks mor Edith var en rigtig mor 
og husmoder
Edith havde fire børn og et stort 
hjem at passe, men hun var privi-
legeret, fordi familien havde råd til 
hjælp. Erik husker tydeligt at Vera 
Skou, Anni Skou og Marie Pedersen 
havde arbejdet for hans mor i huset, 
og de havde ofte passet ham og 
hans søskende, når forældrene var i 
byen om aftenen. 

Senere stod hans mor ofte i døren, 
når hans egne tre piger gik forbi hu-
set på vej til skole, så faldt der altid 
en 10 krone af – ”De har fået mange 
lommepenge af min mor”.

Edith sammen med Karen, Erik og feriepige, 1938

M/S Tunø, som den ser ud i dagErik med sin søskende, september 2011

 Eriks forældre Edith og Alfred
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Søskende
Erik, født 19. oktober 1929
Karen, født 10. maj 1934
Hans, født  20. december 1936
Margrethe, født 13. september 1942

Erik har hele livet oplevet et stort 
sammenhold i søskendeflokken. De 
har altid haft stor glæde af hinanden 
og fulgt med i hinandens liv. Men 
familien er nu så stor, at Erik må ind-
rømme, at det er blevet svært at holde 
styr på dem alle sammen. Desværre 
døde hans søster Margrethe for nogle 
år siden af sygdom.

Senest her den 1. august 2019 
havde Eriks bror Hans’ søn, inviteret 
til The Tall Ships Races i Århus. Han 
havde lejet den gamle Thunø båd og 
inviteret 30 familiemedlemmer til en 
sejltur i Århus Havn, hvor de kunne 

beskue de store sejlskibe fra vandsi-
den – det havde været en fantastisk 
oplevelse, der var blevet efterfulgt 
at fællesspisning på en restaurant i 
Aarhus og besøg på Hou Skibs- og 
Bådebyggeri.

Hans’ søn, Mogens, havde bedt Erik 
fortælle om værftets historie til sine 
to sønner. Som tak fik Erik turen med 
Tunø.

M/S Tunø er den fjerde og sidste 
postbåd fra Hou Skibs- og Bådebyg-
geri til tunboerne. Båden er tegnet og 
bygget af Erik og hans far. Tunø blev 
søsat i 1965 - sammen år som Eriks 
egen båd.

Konfirmation 
Erik blev konfirmeret den 3. oktober 
1943, og det blev en speciel konfirma-

tion, fordi den foregik under krigen, 
hvor tyskerne havde indført mange 
restriktioner. Men til trods for det, eller 
måske netop derfor, har Erik nogle 
dejlige minder derfra.

Erik og Grethe Viggaard fulgtes 
som sagt ad i alle 10 skoleår, og de 
skulle også konfirmeres samme dag. 
Skolegangen foregik i Odder, og det 
var derfor helt naturligt, at de skulle 
konfirmeres i Odder Kirke, men på 
grund af de mange restriktioner, som 
tyskerne havde indført under krigen, 
bl.a. mangel på brændstof, begræns-
ning i folks bevægelsesfrihed, så 
lykkedes det Erik og Grethes forældre 
at få tilladelse til, at de kunne blive 
konfirmeret i Halling Kirke. Erik og 
Grethe blev de første konfirmander 
i Halling Kirke, da konfirmationerne 

Erik, da han blev konfirmeret i 1943
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i Gosmer Halling sogn altid foregik i 
Gosmer Kirke. Præsten Tage Wilhjelm 
forlangte blot, at børnene skulle del-
tage i konfirmationsforberedelserne 
de sidste 3-4 gange inden konfirma-
tionen hos ham i Gosmer Præstegård.

Erik og Grethe var de eneste to 
konfirmander i Halling kirke den dag. 
Køreturen til kirken foregik i Tage Vig-
gaards jagtvogn, som var et firehjulet 
hestekøretøj. Tage Viggaard kørte 
konfirmanderne og de pårørende til 
kirke og hjem igen - et flot syn med en 
pige i hvidt og en dreng i sort.

Odder Dagblad havde da også 
fået historien forkert i halsen, der stod 
nemlig i avisen dagen efter, at gård-
ejer Tage Viggaards datter Grethe 
var blevet viet til bådebygger Alfred 
Petersens søn Erik.

Søndagen efter hentede Tage Vig-
gaard og hans kone Herdis igen Erik 
og hans forældre, da man dengang 
altid gik til alters den efterfølgende 
søndag. Erik huskede, at den dag 
svingede jagtvognen ind på Gers-
dorffslund på tilbagevejen, hvor de 
lige skulle nyde et lille glas inden 
hjemturen. Tage Viggaard var en 
festlig mand, og han lavede sin helt 
egen drink til dem, som han kaldte 
”Royal Air Force”. Så det var sikkert 
ikke det bare saftevand.

Krigsårene i Hou
Hvordan oplevede du krigsårene i Hou? 
Hvordan påvirkede det din dagligdag?

Vi (Erik og Grethe) skulle med 
toget hver dag i skole, og tyskerne 
beordrede os til at møde op på Jern-
banens kontor HHJ i Odder, hvor en 
tysk feltmarskal skulle udstede et 
legitimationskort og en tilladelse til, 
at vi måtte køre med toget fra Hou 
til Odder hver dag. Denne tyske felt-
marskal var ikke helt uden humor. 
Han talte dansk og spurgte os, hvad 
vi ville give ham, hvis han ikke ville 
udstede et kort til os - underforstået 
så slap vi for at gå i skole.

Erik husker, at Hou Møbelfabrik 
med direktør Emil Bonde arbej-
dede for tyskerne.  Først lavede de 
trebenede taburetter til tyskerne 
– derefter lavede de ”penalhuse” 
til tyskernes landminer og sidst 

”jernbanevogne”, som var beboel-
sesvogne, der blev fabrikeret i nogle 
mål, der var tilpasset en jernbane-
vogn, og derved kunne tyskerne 
transportere dem rundt i Danmark 
og hele Europa via jernbanenettet.

Det lykkedes Eriks far, Alfred 
Petersen, at holde dem ude fra 
Skibsværftet til en dag, hvor en 
modbydelig tysk officer dukkede op 
og pegede på Eriks far med en pistol 
og forlangte, at han gjorde, hvad 
der blev sagt, ellers ville han blive 
skudt. Årsagen var, at de tyske sol-
dater sendte mad hjem til familien 
i små kasser, og disse kasser skulle 
saves over, hvilket de kunne gøre på 
båndsaven på bådebyggeriet, men 
Eriks far havde holdt dem hen ved 
at sige, at det kunne han ikke. Det 
kunne ikke lade sig gøre, der sad 
nemlig påmonteret et sikkerheds-
skjold, som forhindrede det, og det 
ville han ikke fjerne, før den tyske 
feltmarskal stod med pistolen.

Erik husker også, at der i 1943 kom 
mange togvogne med flygtninge 
hovedsagelig kvinder og børn, som 
blev indlogeret på Hotel Hou og Tu-
risthotellet – senere ved slutningen 
af krigen, kom der også mange tyske 
soldater. Tyskerne havde oprettet et 
stort feltkøkken i Købmand Nielsens 
gård.

Skibstømrer
Der stod du så i 1946 sytten år gam-
mel med en realeksamen. Var det 
en selvfølge, at du skulle i lære som 
skibstømrer og senere overtage værf-
tet? 

Efter realeksamen kom jeg i lære 
hos far som skibstømrer, og det var 
godt nok. Jeg var faktisk glad for 
det, fordi der var mange gode kol-
leger på værftet bl.a. Sten Blicher, 
Gert Olesen, Victor Hoe, Jens Peter 
Jacobsen, Carl Sørensen alle rigtig 
dygtige håndværkere, og især Gert 
Olesen, der trods sine 70 år, var en 
rigtig dygtig læremester for mig. Da 
læretiden var afsluttet tog Erik til 
Helsingør for at aflægge skibsinge-
niørskolen et besøg med henblik på 
optagelse på ingeniørstudiet. Han 
kunne rigtig godt tænkte sig at læse 

til skibsingeniør. Optændt af den 
hellige ild kom han hjem fra besø-
get og fortalte sin far, at han godt 
kunne tænke sig at holde en pause 
med arbejdet på værftet for at læse 
videre til skibsingeniør i Helsingør, 
men far sagde nej, det var der ingen 
grund til at bruge tid på, han kunne 
sagtens lære Erik det, han havde 
brug for. Igen bøjede Erik sig for sin 
far og holdt sin kæft og gjorde, som 
der blev sagt, men det skulle hævne 
sig senere.

Fritidsinteresser
Dem var der mange af. Fodbold, 
modelflyvning og gul spejder i 
spejderbevægelsen Stærk Odder i 
Odder. 

Oven på loftet af Hous gamle 
gymnastiksal (Medborgerhuset) 
underviste Per Wittendorf drengene 
i at bygge modelflyvere.

De gule spejdere blev de kaldt. 
Der var på det tidspunkt to Stærk 
Odder tropper i Odder, og trops-
førerens kælder blev benyttet til 
tropsmøderne. Erik husker ikke 
tropsførerens navn, men han var an-
sat ved Odder Banen, og hans hus lå 
et stykke ude ad Rørthvej. Dengang 
blev børnene ikke transporteret i bil 
til møderne, men drengene cyklede 
til Odder, hvilket de også gjorde, når 
de skulle på teltlejr.

De var seks kammerater fra Hou, 
der fulgtes ad: Villy Laursen, Sven 
Gotvald, Preben Rudfeldt, Thomas 
Franzen, Bent Pedersen og Erik – og 
de blev kaldt hundepatruljen. 

Erik viser os tre fine fotos fra en 
lejrtur til Ebeltoft på Djursland. På 
det ene foto ses de mange cykler 
linet op side om side ved starten fra 
Odder. På det andet gjorde de holdt 
ved Århus for at spise. Her blev der 
smurt 45 madder, som blev lagt ud 
på en rulle toiletpapir på vejen, ”i 
lange baner kan man sige”. På det 
sidste foto ses teltlejren. 

Soldatertiden 1950 - fjorten mdr. 
ved Luftmarinen i København
Til trods for at Erik syntes, at han 
spildte tiden inde ved militæret, så 
syntes han trods alt også, at han lærte 
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meget. Tjenestetiden varede fjorten 
måneder, og hans far forsøgte flere 
gange, at få hans militærtid afkortet 
med den begrundelse, at han ikke 
kunne undvære ham hjemme på 
værftet, men det lykkedes ikke. Erik 
startede sin militæruddannelse i 
Arresølejren ved Frederiksværk i 
Nordsjælland. Senere flyttede de til 
Holmen i en gammel kaserne, som 
tyskerne havde bygget. 

Erik husker tydeligt en episode 
fra sin soldatertid, hvor en af hans 
såkaldte soldaterkammerater svig-
tede hans tillid, og det gav ham to 
dage i spjældet. Det var en aften, 
hvor Erik stod skildvagt. Soldaterne 
skulle være hjemme kl. 24.00, hvis 
de ikke havde nattegn. Den så-
kaldte kammerat kom ind i vagten 

og afleverede sit skilt, hvorefter 
han gik i byen og fuldede sig og 
kom i slagsmål, hvilket betød at 
militærpolitiet hentede ham, og det 
viste sig så, at han ingen nattegn 
havde. Erik blev kaldt op til den 
overordnede og måtte stå ret. Erik 
kunne jo ikke drømme om, at hans 
ven ville gå i byen uden et nattegn, 
så han havde ikke tjekket ham. ”Det 
var en kammerat”, sagde Erik. Det 
kostede Erik to dage i brummen. En 
lille celle, hvor der kun stod et lille 
bord, en seng, som kun blev slået 
ned om natten, en katekismus og et 
lille vindue højt oppe, hvor han kun 
kunne se mastekranen på toppen af 
Holmen. Alt var taget fra ham, så han 
ikke kunne gøre ulykker på sig selv.

Denne episode kom heldigvis 

ikke til at stå i hans soldaterpapirer, 
men han glemmer det aldrig.

Under militærtjenesten blev Erik 
tilbudt at komme med på Galathea 
2 ekspeditionen, det betød halvan-
det år mere i tjenesten, og han var 
fyr og flamme og skrev hjem, at han 
var blevet tilbudt at komme med 
Galathea 2. Men nej, det kunne der 
altså ikke være tale om, han skulle 
komme hjem, så hurtigt det kunne 
lade sig gøre. 

Et stykke tid efter fik Erik igen et 
spændende tilbud. Denne gang 
kunne han komme med til Grønland 
et halvt år, men nej, det syntes hans 
far heller ikke, var en godt idé… 
”Tænk hvilke oplevelser jeg er gået 
glip af. Jeg var for dum, jeg havde 
for meget respekt for min far”. 

Hjemmelavede modelflyvere

Smurte madder rullet ud på toiletpapir Teltlejren

Klar til sommerlejr på Djursland i 1943
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Medejer af værftet
Årene gik og i 1962 blev Erik enig 
med sin far om at blive medejer af 
firmaet. Alle de penge Erik kunne 
undvære, sparede han op i firmaet, 
og selvom det ikke var mange, så 
blev det alligevel til nogle fra 1962 
til 1972, hvor han overtog værftet. 
Men Erik skulle grueligt meget igen-
nem først, fordi i 1969, 40 år gam-
mel, fik han et nervesammenbrud. 
Han bukkede simpelthen under af 
stress og måtte igennem et slemt 
sygdomsforløb, men heldigvis fik 
han omgående professionel hjælp 
af en psykiater, som kunne fortælle 
ham, at sammenbruddet skyldtes 
hans fars dominans, lige fra han var 
ganske lille. Erik måtte arbejde på 
at træde ud af sin fars skygge. Han 

havde ganske enkelt reageret i ren 
frustration over, at hans far havde 
styret hele hans liv. 

Erik begyndte at rette op på forti-
den og med støtte fra sin kone, gav 
han sin far det ultimatum, at enten 
skulle Erik overtage værftet, eller 
også rejste han. Det viste sig at Eriks 
far var meget forstående, og de af-
talte, at Erik skulle overtage værftet 
den 1. november 1972.

Tilfældet gør så, at lige omkring 
den 1. november 1972 afgav Erik et 
tilbud til Den Kongelige Grønland-
ske Handel på en stor fiskekutter til 
Grønland. Erik havde regnet tilbud-
det ud, men bad lige sin far se det 
igennem, inden det skulle afleveres. 
Eriks far sagde til ham: ”Du skal 
lægge 8-10 % på prisen”, hvilket Erik 

gjorde. De fik opgaven, og det var 
oven i købet Eriks far, Alfred Peter-
sen, der rejste over til København, 
og fik kontrakten med hjem. Og det 
skulle vise sig at blive den bedste 
forretning, Erik nogen sinde havde 
lavet – ikke alene var det en god 
pris, selvom de var de billigste, men 
de fik mange ekstra bevilliger, som 
ikke var indregnet i tilbuddet, og 
”det var penge lige ned i foret”, som 
Erik sagde.

Hans far forlangte dog, at i den 
kontrakt han og Erik indgik vedrø-
rende overtagelse af værftet, skulle 
der indføjes, at han havde lov til at 
færdes frit på værftet. Hvilket Erik 
blev meget chokeret over, fordi 
han kunne da aldrig drømme om at 
nægte sin far adgang til værftet.

Erik som soldat og Putte

Rejekutter til Grønland søsættes i 1973 Putte og Erik forlover sig pinselørdag 1949
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Min far blev kaldt den ”tavse dan-
sker”, og det var nok også derfor, vi 
andre skulle holde vores kæft. Han 
var streng, men Erik var ikke bange 
for ham, men han havde respekt 
for ham, og Erik pointerede atter 
engang, at han var blevet opdraget 
til at holde sin kæft, indtil han blev 
spurgt. Det er ikke som i dag – da 
er børnene jo prinser og prinsesser 
alle sammen. (Underforstået, at nu 
er det gået over i den anden grøft).

Erik husker, at Gert Olesen engang 
var gået ind til Eriks mor og havde 
sagt: ”Det er fan’me synd, at drengen 
skal stå i lære ved den gamle gnavpot”.

Det gode liv med Putte
Når vores samtale kommer til Eriks 
afdøde hustru Putte, kommer der en 

stor ømhed i Eriks stemme. Putte var 
omdrejningspunktet i hans liv og i 
deres familie. 

Erik havde jo mødt sin udkårne, 
Putte fra Boulstrup, allerede da hun 
var 8 år gammel, når hun besøgte 
sin mormor, sammen med sin store-
bror Emil Beck Pedersen. Mormoren 
boede på Skolegade, tæt på Eriks 
hjem.

Putte blev konfirmeret i 1945, og 
gaven fra Erik, en smuk pudderdåse, 
blev sendt med søster Karen på 
cykel til Boulstrup, hvor Putte bo-
ede. Han turde ikke selv overbringe 
gaven, med risiko for at Puttes far 
stod i døren. Erik var nemlig også 
dengang en beskeden mand.

Putte, døbt Birgit Inge Pedersen 
var datter af mejerist Niels Jensen 

Pedersen og Gudrun Marie Beck 
Pedersen (datter af Kirstine Beck – 
tidligere Færgemann). 

Nu var Putte og Erik nok kærester, 
selvom Erik fortæller, at Putte pra-
lede med, at hun havde en kæreste 
i Odder. Det troede han ikke på, og 
han havde nok ret, for pinselørdag 
1949 blev de ringforlovede, men 
desværre tog Putte til Færøerne i 
august 1949. Hun blev nemlig til-
budt et job som stuepige på Hotel 
Færøerne. Heldigvis vendte hun 
hjem efter et halvt år.

Den 28. september 1951 blev Erik 
gift med sin Putte i Bjerager Kirke af 
pastor Chrillesen. Brylluppet blev 
holdt hjemme ved brudens forældre 
i Boulstrup. Erik fortæller, at det var 
et fantastisk gæstfrit hjem hos Gud-

Bryllup i Bjerager Kirke, 28. september 1951 Putte og Eriks piger, Birte, Jytte og Gitte, 1962

Skovvej 7 ”Det grønne hus” (hvor søster Karen bor i dag)
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run og Niels. Samme år som bryl-
luppet stod, blev Puttes lillesøster 
Grete konfirmeret og lillebror Peter 
blev døbt.

De startede med at bo i huset på 
Skovvej 7 (søster Karens hus i dag). 
Putte og Erik boede der i 6 år, hvor 
døtrene Jytte og Birte blev født i 
henholdsvis 1953 og 1957. Huset, 
som de byggede og flyttede ind i 
påsken 1958, på hjørnet af Skov-
vej og Strandgade, blev rammen 
om Birtes barnedåb 1. april 1958. 
Senere kom lillesøster Gitte til, hun 
blev født i 1961.

Deres dejlige sejlbåd, døbt 
”Birgit”, på 36 fod, stod færdig i 
1965. Erik havde selv bygget den i 
sin sparsomme fritid. Men der var 
opbakning hjemmefra, når Erik først 

stævnede ind kl. 23.30, for Putte 
sørgede for børn og hus. De havde 
nemlig et fælles mål.

I 33 år dannede ”Birgit” rammen 
om deres mange ferieoplevelser. 
Rigtig mange ture med alle Eriks 
piger gik til Tunø og Samsø, senere 
Norge og den svenske skærgård.

Flere år senere, da Putte og Erik 
gik på pension i 1991, sejlede de to 
gange via kanalerne i Europa helt 
ned omkring Paris. De havde nogle 
fantastiske ture, som tog cirka et 
halvt års tid begge gange. Sidste 
gang i 1997.

I 1998 udlejer Putte og Erik både-
byggeriet til Egmont. I 2004, da de 
ligger i Norge bliver de ringet op af 
deres advokat, som fortæller dem, at 
de godt kan fortsætte deres ferie, for 

de har nemlig solgt bådebyggeriet 
til Egmont.

Egmont er også dem, der køber 
båden ”Birgit” i 2019. Eriks kræfter 
rækker desværre ikke mere til at 
holde båden i den stand, som han 
ønsker. Båden bliver solgt med få 
betingelser, at ”Birgit” bliver i Hou, 
og ”Birgit” beholder sit dåbsnavn.

Putte og Erik fejrede deres sølv-
bryllup i 1976 ved at invitere deres 
3 piger til Tunesien. De boede på et 
hotel ved stranden i skønne omgi-
velser. Da de kom hjem, holdt de så 
en fest, høstfest, for hele familien.

25 år senere var der guldbryllup 
på Restaurant Skovbakken. Erik 
fortæller, at de aldrig havde haft 
polterabend, og det var rygtedes 
i familien. Så familien overraskede 

”Birgit” Guldbryllup, 2001

Sølvbryllup, 1976
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dem med en polterabend inde i Od-
der, med bowling, gokart og besøg 
på værtshuset El Paso for Erik. Putte 
fik manicure og shopping. Aftenen 
blev afsluttet med pizza.

I 2011 holdt de diamantbryllup 
i selskabslokalet i Stadionvænget 
– og igen var hele familien samlet 
og med til at fejre dem. Børn og 
svigerbørn underholdt med sang 
og sketchs.

Desværre døde Putte af kræft 
juledag 2011, men heldigvis kan Erik 
se tilbage på 60 fantastiske år med 
Putte, omend han stadig savner 
hende meget. 

Diamantbryllup, 2011

Erik har i dag 7 børnebørn og 9 oldebørn, og han bor 
stadig i det hus, som han byggede sammen med Putte på 
Strandgade.

Jytte (Eriks ældste) er gift med Jørgen og bor i Ry. De har 
2 børn og svigerbørn og 3 børnebørn.

Birte (tidligere gift med Per Brink) bor i dag i Kokkedal tæt 
på sine 2 børn og svigerbørn og 3 børnebørn.

Gitte er gift med Michael og bor i Hou. De har 3 børn og 
3 svigerbørn og 3 børnebørn. Deres ældste datter bor også 
i Hou.


