
1974  Hou/Hov afstemningen 

 

1974  

Skal Hou staves Hou eller Hov, med u eller med v? 

Ifølge Stednavneudvalget hedder det stadig Hov, altså med v, selvom både Odder 

Byråd og lokalbefolkningen har fremsat ønske om at stave bynavnet med u. 

Beboerne tilkendegav ved en særlig afstemning i forbindelse med kommunevalget i 

1974, at der var stort flertal for at bruge u’et i Hou. Men det hjalp ikke noget, selvom 

omkring 400 vælgere i Hou stemte for u’et.  

Kommunen sendte derfor i 1976 en fornyet henvendelse til Stednavneudvalget, men 

fik det svar, at udvalget fastholdt stavemåden med v i bynavnet, da det både ville 

have store økonomiske omkostninger og give administrative gener at ændre 

stavemåden.  

I brevet fra udvalget blev der påpeget, at dets funktion kun er rådgivende, en endelig 

autorisation skulle foretages af Kulturministeriet, hvortil kommunen kunne henvende 

sig. 

 

I årene siden, ja, så sent som i 1997 var sagen igen oppe at vende. Men heller ikke 

den gang kom der en klar afgørelse. 

 

2019 

Men så skete der alligevel noget.  

I forbindelse med valget til Europa-parlamentet den 26. maj 2019, afholdt Hou 

Fællesforum, Lokalrådet for Hou og Omegn, en vejledende afstemning om byen skulle 

hedde ”Hou” eller ”Hov”. Af ca. 1500 stemmeberettigede ved valgstedet på Hou 

Skole, stemte 844 for ”Hou”, mens 49 stemte for ”Hov”. Afstemningen - der foregik i 

et andet lokale end Europa-parlamentsvalget - var ikke hemmelig, så man må 

formode, at der kun var dem, der brændte for sagen, der deltog her. 

 



Hou Fælleseforum henvendte sig derefter til kommunen for at få ændret stavemåden. 

Kommunen bragte sagen videre til Stednavneudvalget med en anbefaling af ”u”et. Og 

i løbet af efteråret 2019 kom så afgørelsen fra Stednavneudvalget: Hou skulle 

herefter staves med ”u”.   

 

Kommunen havde dog allerede taget forskud på løjerne, opmærksomme borgere 

kunne allerede i eftersommeren berette om et vejskilt i nærheden af Saksild, der 

viste til ”Hou”. 

Men helt håndgribeligt blev den ændrede, officielle, stavemåde markeret tirsdag den 

26. november 2019, præcis 6 måneder efter 

afstemningen. Borgmester Uffe Jensen kom med 

det første af de nye byskilte, som han satte op på 

Vestergade. Det var egentlig meningen, at han 

også skulle have fjernet det gamle byskilt, men 

nogen var kommet ham i forkøbet, så det skjuler 

sig måske hos en passioneret ”Hov”er, der lige 

skulle have et minde om de gode, gamle dage?     
                                                                1982           

 

 

Jan Schartau fra Hou Fællesforum har 

senere overrakt et gammelt byskilt til Hou 

Lokalhistoriske Arkiv, men han siger, at 

det er ét, han har fået af folkene i Teknik 

og Miljø. Og der er ikke grund til at tro 

andet, medmindre der er nogen, der har 

set den ældre herre klatre på stige i 

nattens mulm og mørke i novemberkulden.  

 

 
                   2019 

 

Bortset fra, at Hou nu officielt staves med ”u”, så vil man sikkert i mange år fremover 

kunne støde på stavemåden med ”v” - der er firmaer, der næppe ønsker at lave om 

på deres navne, og der er borgere, der nok ønsker at fastholde den ”gamle” 

stavemåde med ”v”. Så det går nok, som det plejer, vi staver vores bynavn med ”u” 

eller ”v”, som vi synes bedst. 

 
Kilder: 

• William Holstein-Rathlou 

• Østjysk by var til to valg i dag. De vil hellere hedde Hou i Hov. (nyheder.tv2.dk, 26.05.2019) 

• Nu hedder Hou Hou. (hsfo.dk, 26.11.2019) 
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