
1970  Der skete meget i 70erne 

• Nixon var præsident i USA. 

• I Danmark var Frederik den 9. regent 

• I det nydannede Aarhus Amt regerede Robert Svane Hansen 

• I Odder kommune var Søren Aagaard borgmester 

• Og hvor var Hou i den store sammenhæng? 

Hou by”. Mens godsejeren talte med sig selv om dette smukke syn, logrede hans 

herlige jagthund Max. Den vidste også, at der var ved at ske noget særligt. 

”Ja – ja ”sagde godsejeren” det var så det. Nu er vi ikke længere Gosmer-Halling 
Kommune.  Nu er vi en del af Odder Kommune.” Max bjæffede muntert, men Sand 
havde en rynke i panden, hvad ville fremtiden bringe? 

En ting var dog sikkert i Sands indre: Vi Houere giver aldrig op – vi skal vise dem. 

  

Gersdorffslund set fra Hou 

 



Op gennem 70’erne skete ganske store ændringer i Hou 

Nogle af de store ændringer var ”rent tekniske” og betød ændrede forhold i byens 
relation til omverdenen. 

Andre vedrørte mere den ”bløde” del af tilværelsen. 

De store ”tekniske” ændringer bestod i nedlæggelse af jernbanen mellem Odder og 
Hou, den ændrede vejføring mellem Odder og Hou samt bygningen af den nye 
trafikhavn. 

De ”bløde” ændringer bestod i færdiggørelsen af den nye skole, ombygningen af 
plejehjemmet og indvielsen af Hou Børnehave. 

I dette årsskrift bliver de ”tekniske” ændringer beskrevet, og i næste årsskrift 
behandles de ”bløde” ændringer. 

Væsentligt for forståelsen af, hvad der skete i Hou i 1970´erne er: 

Det gamle Aarhus Amt pålægges i 1960´erne at overtage vejen mellem Odder og 
Hou, og det skulle være som en ”kategori 2–landevej” Sognerådene i Gosmer-Halling 
og Randlev–Bjerager beslutter i 1965 at nedlægge jernbanen fra Odder til Hou i løbet 
af en 10-års-periode – der var for stort underskud. 

• Amtet drøfter ny vejføring Odder Hou, da den gamle vej via  

Gersdorffslund er for dyr  

• DSB beslutter at lukke ruten mellem Aarhus og Samsø (Kolby Kås) 

 

 

Det store togrøveri  

Jernbanen Odder–Hou nedlægges 

Sognerådene i Gosmer-Halling og Randlev-Bjerager besluttede helt tilbage i 1965, 
at jernbanen mellem Odder og Hou skulle nedlægges. Der skulle investeres i nye 
tog, banelegemet var slidt og strækningen gav underskud – og underskuddet var 
stigende. Samtidig var passagertallet faldende – i 1964/65 benyttede 142.000 
passagerer sig af ruten. De to sogneråd godkendte at dække deres del af 

Banens forløb var ganske 
interessant. Der var et 
utal af stoppesteder 



underskuddet – i alt 25 % - i en ti-årig periode, derefter skulle strækningen lukkes, 
og sådan blev det. Lige med den undtagelse at lukningen faktisk først skete den 
21. maj 1977. Ved banens lukning var passagertallet faldet til 83.000, mens 
rutebilerne transporterede 41.000 passagerer.  Underskuddet var på 10 år steget 
fra 105.000 til 125.000. 

Sidste tog afgår fra Hou  

 

Sejle op ad åen – hvor skal den nye havn ligge? 

Og så kom diskussionen om, hvor den nye havn skulle være, og hvorfor skulle der 
bygges en ny havn? 

Det var noget med, at der måske ikke fremover skulle være færgefart fra Aarhus til 
Samsø.  Måske skulle hele forbindelsen fra Jylland til Samsø foregå fra Hou. Der 
blev lavet alenlange beregninger. Hvis vejen fra Odder mod Hou blev rettet ud, 
kunne man ikke fjerne trafikken gennem Hou til færgen - kunne man så lægge 
havnen ved Spøttrup i stedet? Se det var en mulighed, men hvordan kom vejen så 
til at forløbe? 

En placering af havnen ved Spøttrup ville være godt, for så kunne vi i Hou slippe 
for trafikken til færgen, men dem i Spøttrup Strands Grundejerforening var ikke 
helt glade. ”Det er svært at skabe et rekreativt område   men let at ødelægge det ” 
skrev de til amtet, der skulle stå for havnen.  

Amtet kiggede så på besejlingsforholdene, og der kom beregninger frem om 
tilsanding mv. 



Et ”lille” problem var så, at der i regionplanen var tanker om at lave en 
lystbådehavn i Hou med plads til 600 fartøjer. Så skulle man jo også kunne komme 
til denne havn. Jo – der var meget at tænke over i amtet. 

Odder kommune prøvede at skære gennem problemet ved at udarbejde en 
totalplan for Hou´s udbygning. Men her sagde staten i form af Planstyrelsen nej – 
vi kan ikke løse problemer uden at se havn og vej i sammenhæng. 

 

Havneudvalget havde til et møde på ”La 
Costa” ladet fremstille et udkast over en 
udbygning af den bestående havn og 
forbedring af havneterrænnet . Og for at 
imødegå et længe næret ønske havde man på 
papiret sat plads af til en ny lystbådehavn. En 
generøs gestus som hundreder af bådejere 
med længsel ser hen til at få udført i 
håndgribelig saltvandsbestandig praksis 

 

 

 

Hist hvor vejen slår en bugt – hvor skal vejen til Hou føres frem? 

Den vej, Aarhus Amt fik overladt i starten af 1960’erne, var en krøllet sag. Den gik 
gennem Neder Randlev, Over Randlev, Halling og syd forbi Gersdorffslund for 
endelig at ende i Hou. 

Den vej skulle blive et af de største stridspunkter i Hou´s historie. 

Banen var siden jernbanens anlæg til- bage i 1884 ført gennem Hou. Der var støj 
om banen, men da byen blev udbygget, vidste de, der byggede, at der var en 
jernbane, og at den kunne høres. Tiden gik, og byen blev lidt efter lidt større. Op 
langs Villavej blev bygget og også på Lærkevej og på Skolegade. Alle vidste, der 
var en jernbane. Men så blev banen nedlagt – det var besluttet tilbage i 1965, og 
skal vi nu have en vej gennem Hou? Der blev udmalet billeder af en firesporet vej 
gennem byen. I 1974 stiftedes Hou og Omegns Beboerforening. 

  



Og nu gik det stærkt i Hou! 

Amtet ville selvfølgelig gerne have den kortest mulige vej til den færgeforbindelse 
til Samsø, som kunne forudses, når/hvis DSB afbrød færgefarten Aarhus – 
Kalundborg via Samsø. 
Flere vejføringer var i spil. Der var 4 forskellige, der havde uens antal kilometer i 
sig, varierende fra 7,5 til 8,7 km. Priserne varierede fra 21,1 til 25,4 mio. kr. 
De fleste forslag fra foreninger og borgere gik på at undgå vejens direkte indføring 
ad jernbanen. Problemet med alle forslagene var, at de skulle vest om byen og 
føres ind ad Strandgade eller over det fredede areal ved Gersdorffslund. Resultatet 
blev da også, at vejen kom til at følge det gamle jernbanespor gennem byen – en 
katastrofe, sagde mange. Det endte med en 2-sporet vej. Støj er der, ja men de, 
der kom til Hou og købte hus ved vejen, vidste det jo. 

Hou Havn og landevejen set fra søsiden 

 

 

Hvem er så på banen i disse diskussioner? 

Mange har blandet sig i debatterne. Først og fremmest skal nævnes de gamle 
sogneråd i forbindelse med banens nedlæggelse. Aarhus Amt var også tidligt på 
banen ved overtagelsen af landevejen Odder - Hou. Og placeringen af havnen blev i 
realiteten dikteret, da DSB opgav færgefarten fra Aarhus over Samsø til Kalundborg. I 
de sidste to tilfælde gjorde statens indblanding/ diktater udslaget. 



Specielt aktive var Amtsrådsmedlemmerne Max Johansen og Svend Erik Særkjær 
orgmestrene Søren Aagard og Vagn Mikkelsen fra Odder. De førstnævnte var særskilt 
aktive omkring vej og havn. De to sidstnævnte kæmpede en kamp for Hous udvikling. 
Da byrådet havde udarbejdet en færdig plan for byens udvikling, blev denne forkastet 
af Planstyrelsen, idet man ville afvente placering af vej og havn. Det var ikke nemt at 
have gode intentioner, når staten havde fat i den lange ende. 

 

 

Borgermøde på Hotel la Costa i 1974.  

Fra venstre teknisk udvalgsformand 

Jens Rasmussen, Kulturudvalgsformand 

Kristian Thulesen, Borgmester Søren 

Aagaard og amtsrådsmedlem Max 

Johansen 

 

 

Meget blev diskuteret, og meget blev besluttet. Banens nedlæggelse var ikke noget, 
der kom til diskussion. Aarhus Amt fik dikteret overtagelse af vejen fra Odder til Hou 
med staten som dirigent. Vejens forløb blev meget diskuteret, men amtet havde lagt 
sig fast – vejen skulle ned gennem byen. 

Flere private blandede sig. Hou og Omegns Beboerforening var stiftet i 1974 og 
prøvede at påvirke udviklingen. Det viste sig at være skønne spildte kræfter. Som 
den tidligere HHJ-direktør O. Aagaard Frandsen skriver om banens nedlæggelse: 
”Toget er kørt”. 

Har vi da slet ingen indflydelse som borgere i Hou?  Jo, selvfølgelig – vi har en 
enestående mulighed for at påvirke det daglige liv – den daglige omgang borgerne 
imellem i en af Danmarks smukkeste byer. 

Og det var så noget af det der skete i Hou i ´70-erne. En masse hårde tekniske ting – 
næste år får I en tur gennem de mere bløde ændringer, der skete i byen. 

 

 

Artiklen er skrevet af Steffen Rossov og først bragt i årsskriftet 1917 

Fotos:  Kaj Henning Jensen, William Holstein-Rathlou, Hou Lokalhistoriske Arkiv 


