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Købmandsforretningen - Andreas Hansen, Søndergade 

 

 

Telefonen var så småt ved at overtage telegraflinjernes funktioner, og i september 
1886 fik Odder Telefonselskab endelig tilladelse til at opsætte telefontråde på 

telegrafmasterne, som løb langs skinneføringen mellem Odder og Hou. Nu kunne man 
få installeret telefon på Hou Station. 

En tidligere ansøgning nogle år før var afslået af Odder banens bestyrelse med den 
begrundelse, at de indhentede erfaringer sagde, at der ville danne sig svingninger 

mellem trådene, og det ville virke forstyrrende ind på ledningerne. Samtidig ville det 
blive umuligt at opfatte de telegrafiske meddelelser igennem telegrafapparaterne. 

Hofjægermester Carl Fr. Emil von Holstein–Rathlou, der sad i Odder Telefonselskabs 
bestyrelse, havde i begyndelsen af 1880`erne, for at banen kunne blive en realitet, 

tegnet aktier for kr. 200,000,-. Det var dengang et svimlende beløb. Prisen for at 

bygge jernbanen var kr. 1.050.000,-, så man kan se, at hofjægermesteren havde 
bidraget med en forholdsvis stor andel af udgifterne. Før tegning af aktierne havde 

han betinget sig, at banens tog skulle udgå fra Hou om morgenen og slutte der om 
aftenen. Selv om køreplanen ikke havde opfyldt disse krav, var der dog ikke kommet 

indsigelser fra Carl Fr. Emil von Holstein-Rathlou, men pludselig i november 1885 
truede han med sagsanlæg. 

Banens bestyrelse blev nu hede om ørene og indkaldte hofjægermesteren til et møde, 
og formentlig for at formilde ham, fik Odder Telefonselskab nu den tidligere nævnte 

godkendelse.  
 

Det første sted Hou Landcentralstation under Odder Telefonselskab blev etableret, var 
i Søndergade hos købmand Andreas Hansen i 1892.  På stedet ligger i dag 

Sognegården, der er opført i samme byggestil som købmandsforretningen. Første 
kendte bestyrer for centralen var Mogens Jensen, derefter kom fra 18. januar 1918 

Marie Christensen til, hun ledede centralen til den 1. december 1930. Den sidste 

centralbestyrer var Frederik Staack. 
 

Efter mundtlig aftale fik banemester Jensen 60 kr. om året for eftersyn og 
vedligeholdelse af telefontrådene mellem Odder og Hou. Da Odder Telefonselskab i 

1895 sammen med en del andre telefoncentraler dannede Jydsk Telefon A/S (JTAS), 



blev der lavet en ny kontrakt. Ud over af JTAS i løbet af et halvt år skulle istandsætte 

telefonlinjen til Hou, skulle banen vedligeholde forbindelsen for JTAS`s regning.  
 

Denne kontrakt har ganske givet været for dyr for JTAS, for i 1904 etablerede de 
deres egne forbindelse mellem Odder og Hou, hvorefter kontrakten blev ophævet.  

 
I 1899 blev der nedlagt undersøisk telegraf- og telefonkabel fra Hou til Sælvig på 

Samsø.         
          

Her i Vestergade 21 var 
telefoncentralen, da den blev 

nedlagt den 1. april 1951 under 
Frederik Staacks ledelse.  

   
Da centralen blev nedlagt var der 

66 abonnementer, de blev overført 

til Boulstrup–Hou Central.  
Det er muligt af se, hvem 

abonnementerne var, da der findes 
en telefonliste hos Hou 

Lokalhistorisk Arkiv. 
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