
1922  Hou Tjørnen 
 

 

 
Det gamle foto af 

Tjørnen stammer fra 
1922. Fotografen er 

ukendt. Læg mærke til, 
at Tjørnen ikke er skåret 

ned men ligger frit på 
den lille høj.  Det er ikke 

så mærkeligt, at den for 
en menneskealder siden 

blev benyttet som 

sømærke for de 
sejlende. De egetræer, 

der i dag findes på 
stedet er ca. 80 år 

gamle.    
 

 
Tjørnen, der er en gammel hvidtjørn, står på en forhøjning på Nordstranden tæt ved 

den offentlige badebro og Kyststien. 
Det, at træet står på en forhøjning, kunne bekræfte en gammel overlevering, der 

siger at Tjørnen står på en grav for pest-dødt kvæg. Dengang plantede man en 
hvidtjørn som tegn på, at graven ikke måtte berøres. Det har ikke været muligt af få 

det bekræftet, men vi ved dog, at den 8/2-1770 døde næsten hele besætningen på 
Rathlousdal og Gersdorffslund gårde. 

En anden overlevering siger, at det kan være en massegrav med pest-døde 

mennesker. Det er dog ikke sandsynligt, da Tjørnen så skulle være over 600 år. 
Folk med forstand på træer gætter på den er mellem 200 og 300 år gammel. 

Et er sikkert – det er byens ældste træ. Det var her før Hou blev grundlagt af fisker 
Rasmus Andersen Færgemann, der kom til Hou i 1846 og slog sig ned i Fiskerhuset, 

der i øvrigt var det første hus i Hou. 
Intet træ er forbundet med så meget overtro, så mange talemåder, regler og sagn 

som tjørnen. Plantning af en tjørn på en grav har efter sigende kunne stoppe spøgeri, 
mens fjernelse af gamle tjørnebuske har bragt død og ulykke. 

 
    

Tjørnen er forbundet med mange gamle 
minder for Houboerne, og træets ukendte 

herkomst har inspireret til mange oplevelser 
og erindringer. Dette foto er fra 1996.   

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Byens ældre husker, hvordan Tjørnen i deres barndom drog. Andre har varme minder 

om stævnemøder ved Tjørnen, der også blev kaldt ”Kærlighedstræet”. 
Oh Tjørn – hvad kunne du ikke berette af stort og småt?? 

 
Afdøde Alfred Sørensen fra Havnegade fortalte, at han som barn sammen med 

kammeraterne legede, at der på højen var en borg, hvor de udkæmpede drabelige 
dueller med træsabler. Emil Frandsen fortalte, at når der skulle ”hygges” skete det 

med medbragt saftevand og kage under Tjørnens skygge, mens andre husker, at når 
det var meget varmt i skolen, fik pigerne lov til at henlægge sytimerne til stranden, 

så de kunne sidde under Tjørnen. 
 

 

                            
1997                                                                                 1999 

 
I oktober 1997 havde Horsens Folkeblad en stor artikel om Kvinden og Tjørnen – 

begge fra Hou. Kvinden var Bente Schou, der for mange år siden blev lidenskabeligt 
fascineret af den gamle Tjørn, fordi den er byens ældste træ og fordi, der knytter sig 

så mange forskellige historier til den. Hun har taget et utal af billeder af træet, lavet 
en udstilling i Kulturuge 40 alene om Tjørnen, samlet på historier og fundet ud af, at 

der er malet mindst tre malerier af Tjørnen.  
 

    Maleri lavet af Niels Skou, Hou 

 



Bente fortæller om afdøde Søren Jønson, der helt tilbage i 1927, da han var 7 år 
gammel, skulle passere Tjørnen på vej hjem. Han turde ikke gå forbi, da der 

græssede nogle vilde heste i nærheden. Til sidst forbarmede en vis Ras Piesen, som 
sad og harpede sten, sig over drengen og hjalp ham forbi. Jønson glemte aldrig den 

oplevelse. 
Andre historier, der gælder for flere hvidtjørn i Danmark, fortæller, at der under 

Tjørnen er begravet en skat. Chancerne for at finde guld skulle være særligt store, 
hvis man havde set Tjørnen brænde. 

Så vidt vides har ingen endnu gravet efter skatten i Hou. Det er sikkert klogt, da det 
jo skulle bringe død og ulykke. 

En anden overtro siger, at man aldrig må pode en hvidtjørn med æble eller pære. 
Spiser en gravid et sådant stykke frugt, kan hun ikke føde. Spiser et får af frugten, 

føder det tvekønnet lam. 
 

 
Foto fra 24/12-2012 

 

Mange børn har i tidens løb leget ved Tjørnen, men det er desværre slut nu, da Hou 
Tjørnen væltede i julestormen den 23. december 2012. Vej og Park i Odder Kommune 

har set til træet, og fortæller at Tjørnen, der nu ligger ned, har fat i jorden med 
mindst halvdelen af den oprindelige rod. Rådet derfra lyder, at ingen må skære i 

tjørnen, da træet har en god chance for at overleve, hvis det får fred til at komme 
sig. 

Vi håber alle, at vi igen vil komme til at se det gamle træ lave nye skud og blomstre.   
 

 
 

 
 



 
Her i maj 2022 har Bente Schou igen taget billeder af træets sørgelige rester. Vi må  

nok erkende, at der skal et mindre mirakel til, hvis der igen kommer liv i træet.  
 

 

         
 

 
 

 
Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk i 2015 og 2022. 
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