
Hou Lokalhistoriske Arkiv 
er på jagt efter lokalhistorier! 
 
Den 4. november 2015 fik vi overdraget følgende materialer og en mundtlig 
overlevering fra Ejner og Per om Hou, Odder og Samsø Amatørfiskerforening: 
 

 Foto 2015 Per Floris og Ejner Nygaard 
 
 
Ejner Nygaard, Odder – overbragte arkivet en kopi af vedtægterne fra 1997, hvor de 
var blevet revideret. Yderligere havde Ejner en stak medlemsblade Danske 
Fritidsfiskere med. 
 
Per Floris, Hou – havde mange dejlige billeder med fra forskellige yngeludsætninger 
fra Hou og et avisudklip med omtale af en yngeludsætning af pighvar.   
 
Yderligere har vi lånt et foto af foreningens klubhus på Hou Havn af Poul Erik Hede. 
 
Herefter blev følgende noteret efter Ejner Nygaard og Per Floris hukommelse. 
 
Hvem tog initiativ til foreningen: 
 
Ejner Nygaard tog initiativet, fordi der kom en ny lov om fritidsfiskeri, som delte 
fiskeriet op i Erhvervsfiskeri og Fritidsfiskeri – og iflg. den lov blev det ulovligt for 
fritidsfiskere at fiske med garn – hvilket mange syntes var et voldsomt indgreb i en 
ret, som man syntes, at man havde hævd på.  
 
Ejner tog kontakt med Leif Christensen – formand i Vejle Amatørfiskerforening, som 
netop samtidig var ved at organisere amatørfiskerne landet over, for at give 
magthaverne modstand mod den nye lov.   
 



Stiftende generalforsamling 
 
Dette møde i Vejle resulterede i at Ejner indkaldte til et møde i Tehuset på Egmont for 
interesserede ved at indrykke en annonce i Odder Avis – der er tvivl om tidspunktet – 
1979-1989? Men der kom ca. 30 mennesker og foreningen blev stiftet.  
 
Vi går på jagt efter en annonce, som Ejner havde indrykket i Odder Avis, for på den 
måde at finde tidspunktet for den stiftende generalforsamling. 
 
Foreningens formål (tekst fra vedtægterne) 
 
Foreningens formål er at varetage amatørfiskernes interesser, således at de opnår de 
bedste vilkår for deres fiskeri. Endvidere gennem information til medlemmerne, at 
holde dem orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning for udøvelse af 
amatørfiskeri, samt modvirke ulovligt fiskeri. 
 
 
Den første bestyrelse 
 
Formand Erik Maach, Nørreled, Hou 
Kasserer Carl Hermansen, Hagemannsvej 1, Odder 
Erik Brauer, Østeralle, Hou 
Svend Jacobsen, Odder 
Sten Sørensen, Skovvej, Hou 
Revisorer: Bent Færgemann, Per Floris , Kaj Schou efterfulgte Bent Færgemann  
 
Formænd gennem tiden 
Erik Maach 
Ejner Nygaard 
Per Floris 
Kaj Schou 
Preben Kristoffersen 
 
Kasserer gennem tiden 
Carl Hermansen 
Svend Jacobsen 
Poul Erik Hede 
 
Medlemmer 50-60 medlemmer – heraf 10-12 stykker fra Samsø 
 



 
 
Foreningen delte klubhus sammen med Jollelauget i den røde skurvogn, som iflg. 
beretningen fra de 2 herrer skulle være een Henrik (Grønne) har skaffet til klubben og 
som i dag står hjemme i haven hos Henrik. 
 
 
Foreningens årlige aktiviteter: 
 
Garnaften i Medborgerhuset, en aktivitet som var populær, og som trak fuld hus med 
foredrag f.eks. af fiskerikontrollen. En lille sjov historie derfra. 
En mand spørger fiskerikontrollen, om det var lovligt at fiske med ålekanon? Ham fra 
fiskerikontrollen spurgte en gang til med hvad? – en ålekanon – hvorefter han grinede 
og sagde: ”For fanden er i nu også begyndt at skyde ålene med en kanon”. – Han 
anede ikke hvad en ålekanon var, og man kunne herved konkludere, at det nok var et 
lokalt fangstredskab. 
En af de ting der især huskes fra de aftener, var når Jens Gråbæk fra Alrø kom med 
hjemmebagt kage til kaffen, som hans kone Marie havde bagt. 
 
Rygedag – som bl.a. blev afholdt hos Elsebeth og Bent Færgemann flere gange. 
Medlemmerne kom med deres forskellige fisk og alt blev røget og spist. Hvor det 
sociale samvær var i højsædet og fiskene krævede både øl og snaps for at glide ned. 
Det var og er en populær aktivitet, som derfor stadig gennemføres hvert år, men nu i 
Jollelaugets regi. 
  
Julefrokost i Medborgerhuset 
Det var utroligt populært, om det var Grethes (Store Grethe) mad eller det var 
hyggen og de mange snapse – det er svært at sige, men der var fuld hus hvert år. 
 



Yngelpleje – da Per Floris blev formand, deltog han også i kredsens bestyrelse og 
Hou, Odder og Samsø Amatørfiskerforening kom derved med i yngeludsætning. 
I foreningens tid er der blevet udsat fiskeyngel ca. 4 gange såvel ud for Hou, som ved 
Tunø, Samsø og i Norsminde Fjord. Hver gang 40-120.000 stk åleyngel og en enkelt 
gang i 1994 udsatte foreningen 40.000 stk. pighvaryngel. 
Pighvarynglen blev i området og fiskerne kunne følge med i bestandens vækst, 
hvorimod ålene har man ikke nogen fornemmelse af, om det er de ål, der fanges i 
dag, eller om de er trukket andetsteds hen. 
 
I slutningen af 1990´erne havde man i foreningen en opfattelse af, at de 3 
muslingebåde, der arbejdede i området, har været en medvirkende årsag til, at 
fiskebestanden faldt, da denne aktivitet fjernede fiskenes forrådskammer, og de 
derfor trak længere væk. 
 

 
Her er Per Floris på vej ud med åleyngel. 
 
EFTERLYSNING 
 
Skulle der imellem vores medlemmer og læsere være nogen, som ligger inde med 
oplysninger, dokumenter eller billeder fra foreningens virke, tager arkivet gerne imod. 
Kontakt venligst Gunhild Hoe eller Bente Schou på arkivets mail: info@hou-la.dk eller 
tlf. 21755477 


