
 

 

1884  Jernbanen Århus-Odder-Hou og beslutningen om dens 
forløb 
 

 
 

Verden bliver ”mindre” i sidste halvdel af 1800-tallet. 
 

I 1868 var der anlagt en jernbane mellem Århus og Fredericia, hvorfra der 
allerede i 1866 var jernbaneforbindelse til Flensborg og videre til Hamborg. 

 
I Århus var storkøbmanden Hans Broge interesseret i at få etableret 

jernbaneforbindelse til Odder og videre til Hou. En kreds af handlende i Odder 
var ikke glade for en jernbane til hverken Århus eller Horsens, idet de frygtede 

konkurrence fra de større byer. I stedet foreslog de en forbindelse Hou- Odder 
- Hovedgård, for derved at komme med længdebanen videre ud i landet. 

 

I forløbet med planlægning af banen var også en idé med at lade banen gå til 
Ørting og derfra til Gyllingnæs. Man forestillede sig en dampskibsforbindelse til 

Sjælland derfra. 
 

Forhandlingerne endte med, at banen fik forløbet, som det kendes i dag nemlig 
fra Odder til Århus, hvor strækningen fungerer som nærbane gennem Malling, 

Beder, Mårslet og Tranbjerg. Mellem Hou og Odder var Randlev, Boulstrup og 
Halling stationsbyer indtil 1977, hvor strækningen på 9 km blev nedlagt. 



 

I 1881 blev hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou meget involveret i 
sagen, idet han netop var begyndt at bygge en havn i Hou. Jernbanen var af 

stor betydning for godsejeren, idet han med banen kunne få fragtet afgrøder 
fra godserne Rathlousdal og Rodstenseje til Hou og derfra med skib videre ud i 

verden. Desuden var han fremsynet og så muligheder for at få fragtet turister 
til Hou. 

 
Der blev ført drøje forhandlinger om aktietegning til banen. Købmand Hans 

Broge i Århus pressede på for at få amt og kommune til at spytte i bøssen, og 
efter pres købte Holstein-Rathlou aktier for 200.000 kr., hvilket dengang har 

været et svimlende beløb. 
 

Prisen for at bygge jernbanen var 1.050.000 kr. Heraf betalte Århus kommune 
og amtsråd hver 200.000 kr. Omegnskommunerne bidrog med beløb mellem 

10.000 og 60.000 kr., 120.000 kr. kom fra ”andre private” og altså 200.000 kr. 

fra godsejeren. 
 

Banen blev åbnet den 19. juni 1884 med festivitas langs hele linjen. I Hou var 
der 3 æresporte med guirlander og flag. Der kørte et ekstratog fra Århus kl. 10 

om formiddagen mod Hou for at samle festdeltagere op langs linjen. I Hou var 
flere hundrede mennesker mødt op for at høre taler og markere de nye tider. 

Hofjægermesterens skib Echo lå på reden flot pyntet, og toget var udsmykket 
med røde og hvide roser. 

  
 

 
 

Billet fra 1905 

  
Da talerne var slut, blev toget sendt afsted med en kanonsalut for at gøre 

holdt i Boulstrup, hvor ny festivitas fandt sted. I Odder fik festdeltagerne 
frokost, men stemningen var noget trykket, og Odderborgerne ignorerede 

åbningen. Måske de handlende stadig var utilfredse med, at banen gik til Århus 
og ikke til Hovedgård. Toget fortsatte sin triumfrejse til banegården i Århus,  

hvortil det ankom klokken 16.  
 

Ved banens nedlæggelse i 1977 var der igen fest i Hou. Der var arrangeret et 
særtog, kørt at folk fra Mariager – Handest Veteranjernbane. Toget skulle 

ankomme til Hou kl. 15.15 og derefter returnere til Århus, men det blev noget 

forsinket. En kreds af borgere havde i lang tid argumenteret for at beholde 
togforbindelsen, og med tændte fakler gik flere hundrede mennesker langsomt 

foran toget indtil overkørslen ved Hasselvej. Herefter var det sidste tog kørt 
efter 93 år. 
 



 

 

 
 

Billede fra stationspladsen antagelig fra 1930’erne 

 
Kilde: En egn – et spor gennem tiden, udgivet ved HHJ’s 125 års jubilæum. 
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