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Fra omkring 1950 og senere   Skulpturer i Hou 

 
Rundt om i Hou står en hel del skulpturer. Størst er koncentrationen omkring Egmont 

Højskolen, der med sine åbne grænser giver gode muligheder for, at alle kan nyde 

mangfoldigheden. I det følgende listes de forskellige skulpturer op med de 

oplysninger, der er umiddelbart tilgængelige. 

 

”Henry”    s. 1 

Granitskulptur ved Egmont Højskolen s. 2 

”Midgårdsormen”   s. 2 

”Det er her det begyndte”  s. 3 

”Hou Fruen” 1   s. 3 

”Hou Fruen” 2   s. 4 

”Idun”    s. 4 

”Freja”, ”Odin” og ”Fenrisulven”  s. 5 

”Metamorfose”   s. 5 

”Ouruboros”   s. 6 

”Ordkloden”   s. 6 

Skulpturen ved Hou Børnehave  s. 7 

”To på tur”   s. 8 

”Voluntas”    s. 8 

 

Omkring Egmont Højskolen dukker der med jævne mellemrum nye skulpturer op, der 

er lavet af elever på skolens kunsthold, så listen er ikke fuldstændig. Listen 

indeholder også 3 skulpturer, der er gået til på grund af alder, eller som har stået i 

vejen for udviklingen, og som derfor ikke findes mere. 

 

 

 

Cirka 1950 ”Henry” 

 

Ved det yderste hus på Strandgade 

38 mange sad i mange år en fisker 

på en bænk og splejsede tovværk. 

”Henry” stod der på brystet af hans 

røde trøje. Murermester Niels Skou, 

der kunne andet og mere end blot at 

svinge murerskeen, lavede ”Henry” 

og stillede ham op ved sit hus, 

måske omkring 1950.  

Og her blev ”Henry” siddende, også 

efter der kom nye beboere i huset. 

Men ”Henry” blev affældig og er nu 

kommet på alderdomshjem eller 

gået til de evige jagtmarker, hvem ved?  
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1965 Granitskulptur 

 

I parken ved indkørslen til Egmont Højskolen står 

en 2 meter høj skulptur af bornholmsk granit. 

Kunstneren ville gerne give udtryk for den varme, 

der opstår, når to hænder mødes. 

 

Billedhuggeren Svend Halberg har udført 

skulpturen, og den er en gave fra Egmont H. 

Petersens Fond i 1965. 

  

Skulpturen stod oprindelig i skolens atriumgård, 

men da denne på et tidspunkt blev overdækket, 

blev skulpturen flyttet ud i parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Midgårdsormen” 

Længe bugtede 

”Midgårdsormen” sig op og ned 

gennem plænen ved indkørslen 

til Egmont Højskolen.  

Det var måske den, der anslog 

det mytologiske tema, der går 

igen i flere af skulpturerne på 

skolens område. 

”Midgårdsormen” er siden 

blevet fordrevet af et af skolens 

mange byggeprojekter. 
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1993 ”Det er her det begyndte” 

I skolegården ved Hou Skole står der en lille 

undseelig granitskulptur. Den er udført af 

Steen Krarup Jensen i forbindelse med det 

store udsmykningsprojekt ”Herfra min verden 

går” i 1993.  

Læs mere herom i artiklen om Hou Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 ”Hou Fruen” 1 

Ved stranden ud for Søsportscenteret stod en 

træskulptur. Den var udført af Søren Lyngbye og var 

en gave fra en kreds af entreprenører i anledning af 

indvielsen af Hou Søsportscenter den 20. maj 1997. 

Søren Lyngbye fandt materialet til skulpturen i 

området mellem Den gamle By og Møllen i Århus. 

Det var et ca. 75 år gammelt elmetræ, og han lavede 

skulpturen hjemme i værkstedet. Kunstneren blev 

inspireret af flere muser, blandt andet har en Hou-

pige stået model.  

Udsat for vind og vejr blev ”Hou Fruen” ret 

medtaget, og trods en brystbevarende operation 

bukkede hun alligevel under for elementerne. 

 

 
                                                                                             

 

 

   

   
                                                       

        Hou Fruen, version 1. 1997 
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”Hou Fruen” 2 

 

Ole Frimand, der har lavet 

flere træskulpturer i Hou, 

blev tilkaldt. Han måtte 

atter i gang med 

motorsaven, og nu står der 

en ny ”Hou Frue” på 

pladsen foran saunaen og 

skuer ud over havet og 

holder øje med de badende 

– både sommer og vinter. 

 

 

 

             Hou Fruen, version 2. 2016 

 

 

1998 ”Idun” 

 

”Idun” med guldæblerne, som 

guderne bider i for at blive unge igen 

står ved indkørslen til Egmont 

Højskolen. Skulpturen er skabt af 

billedhuggeren Ole Frimand i 1998. 

Den er skåret ud af en udgået, 

småbladet elm, der stadig står på 

roden. 
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O. 2000 ”Freja”, ”Odin” og ”Fenrisulven” 

 

Omkring år 2000 lavede Ole Friman yderligere tre mytologiske figurer, ”Freja”, ”Odin” 

og ”Fenrisulven”. Disse tre skulpturer er ligesom ”Idun” skåret ud af udgåede træer, 

der stadig står på roden, så noget godt kom der alligevel ud af elmesygen. 

Skulpturerne står på Egmont Højskolens plæne ned mod Villavej. 

 

 
                     ”Freja”                                        ”Odin”                                 ”Fenrisulven” 

 

 

 

O. 2000 ”Metamorfose” 

 

Ved Egmont Højskolens Anneks står et skulpturtræ 

med slangeornament, udført af Jørn Rønnau. 

Metamorfoser fra natur til kultur, fra træ til slange, 

fra figur til symbol. 
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2000 ”Ouroboros” 

 

Søren Qvist, der var hjælper/elev på Egmont 

Højskolen i 1998-99, udførte under opholdet en 

granitskulptur af en slange, der æder sig selv. 

En anden elev havde fundet stenen i skoven 

ved Gersdorffslund, og med hjælp fra 

bådeværftets traktor blev den slæbt ned bag 

pedel-huset ved Egmont. I løbet af vinteren 

huggede Søren Qvist så slangen frem af stenen, 

et symbol på livscyklussen.  

”Ouruboros”, som skulpturen hedder, står foran 

Tehuset ved Søsportscenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 ”Ordkloden” 

 

”Ordkloden” er en del af den samlede 

kunstneriske udsmykning, som Jørn Rønnau 

udførte i forbindelse med den nye elevfløj på 

Egmont Højskolen i 2002. Kloden er 2 meter i 

diameter og lavet af massiv Sipo-mahogni fra et 

350 år gammelt træ, der har vokset i 

Cameroun. På overfladen er udskåret bogstaver, 

der kan indgå i forskellige ord – skulpturen er på 

én gang en abstrakt verdensbeskrivelse og et 

konkret verdensbillede. 
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2009 Skulpturen ved Hou Børnehave  

 

I Hou Børnehave havde de altid været glade for 

det store, smukke egetræ, som knejsede ved 

indgangen, så da det begyndte at visne og vise 

tegn på, at dets tid var ved at være omme, 

besluttede de sig for at gøre noget ved sagen. De 

søgte forskellige fonde og fik i 2009 skrabet 

penge sammen til at få træskulptøren Ole 

Frimand til at omdanne den gamle kæmpe til et 

kunstværk og vartegn for børnehaven. Resultatet 

blev en seks meter høj skulptur af et voksent 

menneske omgivet af seks børn.  

 

Da skulpturen begyndte at vise tegn på råd, blev 

det tid til en gennemgribende indsats for at 

redde den. I 2012 blev Ole Frimand igen hentet 

til Hou, og i samarbejde med Odder Kommunes 

Vej og Park afdeling fik de fældet træskulpturen, 

fjernet roden og den rådne del af stammen. 

Skulpturen fik et oliebad og blev sat tilbage på et betonfundament.  
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2015 ”To På Tur” 

 

”To På Tur” er et større kunstværk 

lavet af Ole Grøn. Hovedværket, en 

lang jernvæg med udskårne 

billedhistorier, står ved Vitapark i 

Odder. Spredt ud over resten af 

kommunen står mindre stykker væg, 

der fortæller om netop dét lokale 

område. I Hou står der en bid af ”To 

På Tur” på havnen i området mellem 

færgehavnen og den gamle havn. 

Find selv historierne om Hou. 

 

 

 

2017 ”Voluntas” 

 

I forbindelse med indvielsen af om- og tilbygningerne 

til Egmont Højskolen i 2017 blev skulpturen 

”Voluntas” afsløret. Den er lavet af Liné Ringtved 

Thordarson, som i 2011 udviklede den i gips sammen 

med en gruppe elever fra højskolen. Dernæst blev 

skulpturen støbt i bronze og stillet op i nærheden af 

indgangen til Vandhalla.  
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