
Sidste sommerdag 

I tirsdags var det ifølge kalenderen årets sidste sommerdag. Da dagen viste sig fra 

sin allersmukkeste side, drog ”Deres udsendte” på ekspedition langs kysten fra 

Hølken til Hou, mens gemalen forgæves forsøgte at fange en fisk. 

 

09.51.22 

Hybenbuskene struttede af plukkeklare vitaminer. 

 

 

09.57.57 



 

09.58.42 

En hare på stien fik siden følgeskab af en anden, men de brød sig vist ikke om at 

blive fotograferet sammen.  

Senere mødte jeg en flok småbørn og et par pædagoger på strandtur, mens en 

kajakmand stille pagajede forbi.  

 

 

10.18.40 

Længere henne var et par turister var i gang med at bygge sandslot. 



 

10.21.47 

Der var sejlbåde i horisonten, men ikke meget vind. 

 

 

10.22.07 

Naturligvis var der også denne dag damer, der gik tur. Og på campingpladserne var 

der folk, der fik formiddagskaffe med havudsigt. 



 

10.26.22 

Ved Egmont Højskolens badebro var der stor aktivitet, en flok kursister drog på tur på 

paddle boards og havkajakker, mens en måge nysgerrigt så på. 

  

 

10.30.08 

En haveejer havde inviteret markblomster indenfor … 



 

10.42.17 

… mens strandsennep blomstrede udenfor. 

 

 

10.44.54 

Et par cyklister benyttede sig af det gode vejr og de gratis færgebilletter til at køre en 

tur til en af øerne. 



 

10.49.29 

Og her ender turen så ved Sommershoppen og Caféen. De synger begge på sidste 

vers, ligesom sommeren gør. Sommeren kommer igen til næste år, men det gør 

Sommershoppen ikke, og hvis/når Caféen åbner igen, bliver det i et andet hus. 

Når de huse forsvinder, er der ikke meget af det gamle havnemiljø tilbage, kun 

bådebyggeriet, Mosters Ishus (tidligere Havnekiosken) og den lille røde toiletbygning 

står tilbage. 

Hvis nogen skulle være interesseret i at se, hvordan der så ud på havnen tidligere, så 

har Bente Schou i 1968 fotograferet havnen rundt. De billeder kan ses på Tidstavlen 

på Hou Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside www.hou-la.dk – søg på ”1968 

Havnefront”. 
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