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50 mennesker havde fundet vej til Hou Havn søndag, den 18. juni 
for at deltage i Hou Lokalhistoriske Arkivs arrangement. 
Vejrguderne var med os, blæsten var dog ind imellem en udfordring 
i forhold til at kunne råbe forsamlingen op.  
Der blev fortalt om havnens tilblivelse i 1881, om fiskeriets 
storhedstid i begyndelsen af det nittende århundrede, om færgerne 
til Tunø og Samsø igennem tiderne og om Hou der i 1950´erne 
forandrede sig fra en fiskerby til en industriby med mere end 
hundrede arbejdspladser på havnen. Arrangementet sluttede med 
et besøg på den sidste af de arbejdspladser fra dengang nemlig 
Hou Skibsværft, som nu ejes og drives af Hou Søsports Center. Den 
tidligere ejer Skibsbygger Erik Petersen fortalte om sin tid på 
værftet, som han overtog efter sin far Alfred Petersen, som købte 
skibsværftet i 1927. Erik Petersen er 87 år gammel og er Hous 
ældste nulevende borger, som er født i Hou. Efter ham fortalte Anni 
Lauth om overtagelsen af værftet i 1990, og hvor stor betydning 
det har for markedsføringen af Hou Søsports Center, ud over at 
værftet servicerer centrets egne 27-28 både. Slæbestedet kunne 



benyttes af alle, man skulle blot henvende sig til Søsports Centret 
og i øvrigt var alle velkommen på værftet, hvor der var plads til at 
udfolde sig. 
Alle var enige om, at det ville være en skam, hvis værftet også 
forsvandt fra Hou havn, fordi det gav havnen liv og et hyggeligt 
miljø med en god atmosfære.   
 
Os på arkivet kunne sagtes forstille os et kulturhus på stedet, når 
den tid kommer, hvor Søsports Centret måske ikke kan anvende 
det mere, fordi det bliver for dyrt i drift. 
 
Bestyrelsen siger tak til alle der deltog i arrangementet. 
 
Næste arrangement i arkivets regi bliver i Sognegåden i uge 40 – 
hvor temaet i år vil være dåb og fødsel. 
 
På bestyrelsens vegne 
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