
Erik ”bådebygger”  Petersen    
har rundet 85 år. 

 

 
 

Jeg er så heldig, at få lov at lave et lille interview med Erik i anledning af hans 

85 års fødselsdag.  

Vi sidder i hans skønne udestue, med frit udsyn ud over lystbådehavnen og 

havet. 

 
Erik er født i Hou den 19. oktober 1929, men kan fortælle mangt og meget om 

havnen og om Hou før den tid.  

Hou havn blev bygget først i tyverne, fortæller Erik, og dengang lavede man 

beddingen og et lille værft. Et aktieselskab skulle drive bådeværftet, men det 
gik ikke helt godt. Så kom Eriks far - Alfred - til og købte værftet i 1927.  

 

1. august 1927 flyttede han fra Nyborg til Hou. Ret hurtigt efter flyttede Edith 

også til Hou og de to blev gift. 
 



Alfred var en dygtig håndværker og da det blev kendt, fik han snart lov til at 

bygge større både. Det første rigtigt store skib ”Nordkysten” blev bygget på 

Hou Bådeværft i 1941. Det var et år med en rigtig hård isvinter og der var 

ingen indendørs muligheder til sådan et skib, så det blev bygget ude. Det har 
sikkert været en vinterkold oplevelse. 

 

Erik, som nu var blevet gift med ”Putte” overtog værftet den 1. november 

1972.  

 
Det første skib efter overtagelsen, var en rejetrawler på 20 bruttoregister ton 

til den Kongelige Grønlandske Handel.  

Når der var tid til det gik Erik og byggede et dejligt træskib til sig selv og 

familien. Det tog tre år at bygge skibet, og det gav familien, som også voksede 
med tre døtre,  efterfølgende mange dejlige ture både i Danmark og i 

udlandet.   

 

Fra bådeværftets start og til det blev overtaget af Hou Søsportcenter, er der 
blevet bygget 191 både i alt. 

Erik takkede af som værfts ejer som 64 årig, men går da stadigvæk lidt til 

hånde på Hou Søsportcenter.  

 
Erik fortæller en lille sjov historie om hvordan han og Putte gerne ville bo på 

Strandgade. De spurgte daværende malermester Andersen, som havde hus 

med stor have på Strandgade, om de ikke kunne købe et stykke af hans have. 

Efter en halv times betænkningstid fik de et ja af malermesteren. Grunden 

kostede den nette sum af 5000 kr. Her byggede de sig det dejlige hus med den 
smukke udsigt ud over havet som Erik stadig bor i.  

 

Et stort til lykke med de 85 år skal lyde fra redaktionen på oplevhou. 
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