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1884 Hou Badeanstalt 
 
Der blev i maj 1884 stiftet et aktieselskab, hvis formål var at bygge en såkaldt 

søbadeanstalt ved Hou.   
For at skaffe pengene til byggeriet ville man udstede aktier, men man fandt det 

bedst, foruden at skaffe en badeanstalt for de velbjergede også at have et 
almennyttigt formål med badeanstalten. Dette blev ordnet ved, at man ville sørge for, 

at børn efter lægelig vurdering kunne få fribillet til både tog og badeanstalt, så de 

kunne få sunde havbade.  
Badeanstalten blev indviet den 6. juli 1884. Allerede i 1890 var der skaffet 108 

aktionærer.  
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Foto: Et gammelt foto fra Hou Søbadeanstalt  
 

Initiativtagerne til søbadeanstalten var nogle af områdets mest prominente 
mennesker. 

Formand var Ingeniør, Løjtnant Tornøe, som fra 1882 havde den daglige ledelse af 
Hads Ning Herreders Jernbane. 

Hofjægermester Emil von Holstein Rathlou. 
Købmand Anders Hansen i Hou, som også havde tømmer- og grovvarehandel samt 

kullager. 
Fabrikant C.E. Gall, medstifter af Hads Herreds Spare–og Lånekasse og Odder bank. 

Han gjorde meget for de svage i samfundet, for hvilket han blev belønnet med 
fortjenstmedaljen i sølv i 1889. 

Amalie Vilhelmine von Buckwald, født Holstein-Rathlou og søster til Emil v. Holstein-
Rathlou. 

 

Det var det bedre borgerskab, der benyttede sig af badeanstalten. Hou-boerne brugte 
kun havet til at fiske i! Et par rejefiskere var dog en dag lidt for nysgerrige under 

deres rejestrygning. De vovede sig nærmere og nærmere til badehuset, hvor de lige 
havde set en stor og meget flot kvinde gå ind med badetøjet under den ene arm og 

badekåbe over den anden. Pludselig gik døren til badehuset op, og der stod en dejlig 
splitternøgen kvinde rank og frejdig foran dem. Det var fru proprietær Dagmar Beck, 

og hun sagde:” Har I nogensinde set flottere syn”? Det mente fiskerne senere, at det 
havde de aldrig. 
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Foto 1916 – Her er Moster Beck  i egen person – (Dagmar Beck), og som det fremgår af 
billedet, var det en frodig dame, og det må ha´ været et flot syn, da hun viste sig for 
rejefiskerne. 

 

 
 

 Foto: Side 133 fra Kaj Hennings bog – hvor han skriver: 
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”På billedet ses ”post Trine” med hovedtørklædet og fisker Peder Pedersen, med 

drengen Ivan Hoe.” 
De to unge damer er ved at gå ud ad den lange badebro (man skulle mellem 50-100 

meter ud før man var fri af bændeltangen) for at nå sandbund. 

 
Det var ikke billigt at drive badeanstalten, så indtægter fra aktiekøb, 

abonnementskort og almindelige billetter var slet ikke nok til driften. Vedligeholdelsen 
kunne visse år være meget bekostelig. Fx rapporteredes det i 1890, at dele af 

badebroen, et damebadehus og et cellebadehus var skyllet bort, fordi det havde 
stormet rigtig meget under usædvanlig højvande. Man må i bestyrelsen vedtage kun 

at reparere broen og opbygge damebadehuset, men ikke cellebadehuset. 
Så alt i alt var der få indtægter og mange udgifter. 

 
De kirtelsvage børn  

 
Komiteen for de kirtelsvage børns adgang til søbadene anmodede også Aktieselskabet 

for ” Hou Søbadeanstalt” om penge. Komiteen var afhængig af, at der blev doneret 
penge for at kunne opretholde kørslen med børn fra Odder til stranden i Hou, og til 

det måltid mad og drikke, børnene fik efter badet. Desuden skulle badehuset sættes 

ud og tages ind hvert år. 
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3 ”klip” fra Odder Dagblad 
 
Der kom i årenes løb donationer fra blandt 

andet overskud fra børnehjælpsdage i Odder, 
Hads Herreds Låne- og Sparekasse, private 

velgørere, og senere også fra kommunerne. 
I 1918 kan man fx i Odder Dagblad læse, at 

Odder sogneråd behandlede en anmodning 
om tilskud til søbadene under punkt 6. 
At det ikke er første gang, der gives tilskud 

ses af mødereferatet, hvori der står at 
tilskuddet forhøjes til 250 kr. 
 

 

 
 Det var bekosteligt, men en god ting at skaffe mulighed for havbade og et måltid 

mad til kirtelsvage børn. Børnene led af en form for tuberkulose, kaldet skrofulose. 
Den sygdom var børn, der levede under uhygiejniske forhold, disponerede for. 

Sygdommen viste sig ved hævede kirtler, navnlig på halsen. Der var ikke svært at se, 
når børnene havde sygdommen for de var blege, underernærede, og ofte havde de 

foruden de hævede kirtler også kronisk snue med sår omkring næse og mund og 

betændte øjne. Behandlingen bestod i at skaffe børnene et sundt opholdssted med så 
meget lys og luft som muligt, samt sørge for, at deres ernæring blev så god som 

mulig. Allerede i 1886 blev der noteret 2500 badende og Odder Avis skrev, at ”de 
heldige virkninger af badene er ikke udeblevet”. Børnene lærte at bade og svømme 

takket være disse ture til stranden ved Hou. 
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Badetoget 

 
”Badetoget” kom det tog, som børnene blev kørt med fra Odder til Hou, til at hedde. 

Det bestod af en kreatur – eller godsvogn, som blev tilkoblet det ordinære tog i 
Odder. Der var sat løse bænke ind i vognen, og børnene klatrede selv op i den, når 

den holdt klar på sidesporet. 
 

 

 
 

 

Som det ses på billedet, var vognen ofte meget fuld af glade børn, også uden sår og 
hævede kirtler. Allerede i 1910, kunne man læse i avisen, at ” Det er glædeligt med 

alle disse børn, deres sår bliver helede, og deres betændte øjne lægte, og deres hele 
helbredstilstand styrkes betydeligt”.  Senere blev det muligt for alle børn at få glæde 

af ”bade toget”. 
 
 
 

Tilbuddet om havbad blev godt brugt. I 1932 var der i gennemsnit 38 børn, der 
benyttede sig af det, i de dage badetiden varede. 

Børnenes måltider kostede 25 øre pr. portion i 1932. Det var ikke en ringe udgift, når 
man tænker på, at en kvindelig ufaglært arbejder på denne tid fik 84 ører i timen! 
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Når børnene kom til Hou, skulle drengene og pigerne gå hver for sig ned til 

badebroerne, med de tilhørende to omklædnings huse. Når der var blevet badet og 
givet svømmeundervisning, fik børnene et måltid mad. Madordningen varede indtil 

midt i 1930érne. Badetoget kørte helt op til 1957, men nu med alle børn, der mødte 

op ved afgangen fra Odder. I de seneste seks år blev turen betalt af Odder kommune 
 

 
 
I Hou blev børnene i de senere år tilbudt saftevand eller mælk i Hertha Richardy´s 

have ved villa Målet, og frivillige hjalp med serveringen og opsyn med børnene. De 
frivillige damer, der var med børnene kunne ikke alle svømme, men der er ikke 

rapporteret nogen ulykker! 
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Foto: Villa Målet på Nørreled 4. 
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