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Hous udvikling i 1970’erne – velfærdsområdet. 

Ja, ja, så kom vi i 

sidste års årsskrift 

gennem alt det der 

tekniske med landevej 

og havneanlæg. 

Godsejer Sand havde 

fået fredet udsigten 

fra Gersdorffslund, så 

nu kunne Hou vel bare 

ligge i et lille smørhul 

med havudsigt og ro 

på? Det var det, 

troede vi. Men 

virkeligheden skulle 

blive en helt anden. 

 

Udsigten fra Gersdorffslund 2018 

Velfærd – økonomi og befolkningsunderlag skulle komme til at præge 1970’erne. 

VELFÆRD 

Allerede salig Bismarck gjorde sig tanker om velfærd, men vel at mærke en 

velfærdsstat, altså hvor staten bestemte, hvad der var godt for borgerne. Men det var 

ikke den slags velfærd Steincke og Stauning havde i tankerne. De ville skabe et 

velfærdssamfund, hvor velfærden var noget befolkningen ønskede. Og der var mange 

ønsker. Landet var nu i 60’erne præget af industrialisering. Beskæftigelsen i 

landbruget faldt i takt med, at der kom flere og mere avancerede maskiner, og 

befolkningen strømmede til byerne. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, børnene 

skulle passes uden for hjemmet, og de gamle skulle også passes. Det kunne de 

pårørende ikke længere overkomme, og udviklingen krævede længere og bedre 

uddannelser. 

Det var noget, der var i fuld gang i Sverige, hvor Folkehjemmet var blevet bygget op. 

Folkehjemmet handlede om at skabe et samfund, hvor alle skulle give et bidrag, men 

også at den enkelte borger måtte opgive nogle rettigheder for at bidrage til den fælles 

trivsel og fællesskabet. 



Valgplakat fra 1970 



 

BEFOLKNINGSUNDERLAG OG ØKONOMI 

Sognekommunerne, der hidtil i alt væsentligt havde stået for fattighjælp, skole og 

vejforhold, skulle nu også tage sig af opgaver som at passe børn, sikre gode skoler og 

passe de ældre. Det krævede et befolkningsunderlag, der var langt større end det, 

som var det almindelige i de 1380 kommuner. 

I Folketinget var man opmærksom på udviklingen, og allerede i 1958 meldte tanken 

om en kommunalreform sig.  

Efter næsten 10 års arbejde var ideerne bag kommunalreformen på plads, og 1. april 

1970 blev det til virkelighed.  

Hads Herred bestod af 8 kommuner, det der blev kaldt for sognekommuner, idet de 

alle bestod af et eller flere sogne. Op til 1970 skete der flere frivillige 

sammenlægninger, bl.a. blev Torrild sogne-kommune lagt sammen med Odder 

sogne-kommune, og det var starten på den Odder kommune, vi kender i dag. 

Tabel over indbyggertal i sognene 

Det daværende Aarhus Amt nedsatte et udvalg med medlemmer fra amtsrådet, 

sognerådsforeningen og forstadssammenslutningen. Udvalget barslede i 1963 med en 

redegørelse på 77 sider med 77 paragraffer og 20 kortbilag, der beskrev, hvorledes 

den kommende kommunestruktur kunne se ud.  



Redegørelsen indeholdt afsnit om: 

• Indbyggertal 

• Skoleforhold 

• Alderdomshjem og hjemmesygepleje 

• Bygningsmyndigheder og 

• Udgifter og indtægter i alle tilfælde før og efter sammenlægningerne 

I redegørelsen var der forslag til inddelingen af Hads Herred i 3 nye kommuner: 

• Odder - Torrild 

• Saxild – Nølev, Randlev – Bjerager, Gosmer – Halling 

• Ørting-Falling, Gylling og Hundslund  

 

Alrø og Tunø var ikke nævnt 

Forhandlingerne indledtes den 8. januar 1968, hvor sognerådsformanden for Ørting-

Falling, Henry Jensen, indkaldte til møde på Ørting-Falling Centralskole. 

Alle sogneråd var repræsenterede med undtagelse af Hundslund, der allerede havde 

indledt forhandlinger med Odder om sammenlægning. Henry Jensen meddelte, at 

man før havde regnet med, at et indbyggertal på 3.000 ville være bæredygtigt for en 

kommune, men at man nu måtte regne med 4-5.000. 

Den 19. januar 1968 mødtes amtets kommunaludvalg og repræsentanter for de 8 

sogne-kommuner i Hads Herred.  

Der var 3 forslag til inddeling – og til hvert forslag skulle følgende undersøges: 

administrative forhold, skolevæsen, økonomiske forhold og erhvervs- og boligarealer. 

Resultatet blev en opgørelse over personale i de eksisterende 8 sogne-kommuner og 

særligt omkring skoleforholdene.  

Der var ikke tvivl om, at eleverne skulle samles i større skoler, et nøgletal var, at der 

skulle være underlag for, at elevtallet pr. klasse ikke måtte blive under 18.  Man 

skulle sigte mod tresporede skoler med et årgangstal på 70 i 8. og 9. klasse. 

Der var store forskelle mellem de 8 sogne-kommuner og udgifter pr. indbygger 

varierede meget: 

• Offentlig omsorg: Odder og Saxild- Nølev 169 kr. Gosmer -Halling 213 kr. 

• Skolevæsen:  Alrø 98 kr.  Gylling 222 kr. 

• Vejvæsen:  Odder 69 kr.  Gosmer- Halling 106 kr. 

• Skattepligtig indkomst Ørting- Falling 4559 kr.  Odder 6082kr. 

Efter mange undersøgelser tegnede der sig et billede af een kommune for hele Hads 

Herred eller en Odder kommune og en oplandskommune. 



Den 15.april 1969 kunne sognerådsformand Søren Aagaard på et møde på 

Centralhotellet meddele, at der var de ovennævnte to muligheder. Der blev nedsat et 

sammenlægningsudvalg, og her blev Tunø medtaget. 29. april 1969 holdt 

sammenlægningsudvalget sit første møde, og 24. maj 1969 kunne 

sammenlægningsdokumentet underskrives. Odder kommune, omfattende hele Hads 

Herred, var nu en realitet. 

 

Kommunerne var nu store nok til at løfte de store samfundsopgaver, der ventede. 

Der skulle skabes nye og stærke rammer for børn, unge, ældre og selvfølgelig også 

for det arbejdende folk. 

Nogle af de stærkeste elementer i tanken bag et velfærdssamfund var:  

• Sikre gode forhold for børnene 

• Gode uddannelsesmuligheder for de unge og 

• Sikkerhed for de ældre. 

I Gosmer – Halling sogn kom det i 1970erne til udtryk i markante byggerier som: 

• Børnehaven på Skolegade iflg. lov om børne- og ungdomsforsorg og 

dagtilbudsloven 

• Skolen på Skolevænget iflg. folkeskoleloven og 

• Alderdoms-/Plejehjemmet på Vestergade iflg. lov om alderdomsunderstøttelse 

 

 

 



DEN KOMMUNALE BØRNEHAVE PÅ SKOLEGADE  

Før børnehaven på Skolegade blev etableret, havde Hou en privat børnehave i det 

tidligere alderdomshjem på Havnegade 26. Da skolen flytter til de nybyggede lokaler i 

1971, blev der ungdomsklub i den nedlagte skole. Behovet for børnehave bringes ind 

i den kommunale valgkamp i 1974. 

Børnehaven, der blev vedtaget af byrådet i 1974, fik plads i en gul pavillon, der havde 

huset to klasser ved den gamle skole. Børnehaven startede med 24 børn. 

September 1975 var der åbent hus ved åbningen af børnehaven, og 

byrådsmedlemmerne Bente Trier og Frede Burup kiggede forbi. 

 Da børnehaven bliver udvidet til 40 børn, var tanken, at børnehave og ungdomsklub 

skulle dele lokaler i den gamle skolebygning, men der var for store forskelle og for 

mange stridspunkter til fælles lokaler, så tanken blev opgivet. 

Etablering af Hou Børnehave kostede 312.267,23 kr. I 1976 bevilges 14. 000 kr. til 

etablering af vindfang. 

I november 1979 var der en voldsom debat om prisen for en kommunal 

børnehaveplads. En plads i Hou børnehave kostede 600 kr.pr. måned. Egholm 

børnehave, som var kommunens billigste, kostede 425 kr. Debat om enhedstakst 

afventer svar fra Ombudsmanden og det ender med en enhedstakst, altså samme 

takst i alle børnehaver i Odder Kommune. Men det var svært at få bemandingen til at 

dække åbningstiden, når normeringerne var så forskellige fra den ene børnehave til 

den anden. 

 

Skolen på Skolegade 1968 



 (Det kan være vanskeligt at forholde sig til udgifter i 1970erne i forhold til dagen i 

dag, men det kan oplyses, at det forbrug, der i 1975 kostede 1.000 kr. i 2017 ville 

koste 4.783 kr. 

 

SKOLEN PÅ SKOLEVÆNGET 

Byggeriet af en ny skole var vedtaget af sognerådet i Gosmer-Halling, så det kunne 

heldigvis ikke lade sig gøre for den nye Odder kommunes byråd at sige nej, og det 

gjorde det heller ikke. Den nye skole afløste den gamle skole på Skolegade, hvor der 

blev børnehave, og i årene efter fulgte nedlæggelsen af skolerne i Halling og Fensten. 

Den nye skole i Hou fik i lyset af den nye folkeskolelov en smuk målsætning: 

Skolen skal skabe glæde for alle involverede i skolens hverdag, glæde til at udvikle og 

skabe sammenhæng mellem hverdag og undervisning, eleverne skulle uddannes til at 

blive gode mennesker i et demokratisk samfund. Store tanker, men det stod der 

faktisk i forarbejderne til den nye folkeskolelov. 

Skolen, der har Anker Bøgholm som leder, tages i brug i 1971.  

I april 1971 vedtager byrådet at bevilge 387.000 kr. til inventar på den nye skole. 

Montering af skolekøkken vil koste 160.000 kr., men dette bevilges ikke. Senere 

følger bevillinger dog til fx græsslåning 23.000 kr., inventar til bibliotek 14.000 kr., 

indretning af skolekøkken 120.200 kr. 

I april 1979 vedtager byrådet også, med henblik på at sikre skolevejen fra de nye 

boligområder øst for amtsvejen, at man vil søge forhandling med amtet om etablering 

af lysregulering ved Nørreled/Amtsvej , Hasselvej/Egehovedet/Amtsvej samt niveaufri 

krydsning ud for Spøttrup Strandvej. 



 

Den fri opdragelse af børn og unge, som var fremherskende i 70’erne, blev fulgt op af 

oprettelse af en forældre-læreforening. Det styrker tilliden mellem skole og hjem, 

siger Anker Bøgholm. 

Skolen er faktisk aldrig blevet indviet. Byrådet gav en kop kaffe ved åbningen, og det 

var så det. 

I 1977 var der 234 børn i børnehaveklasserne i kommunen, heraf 22 i Hou 

I 1978 optages skolestien ved Skolevænget som offentlig sti. 

FRA ALDERDOMSHJEM TIL ÆLDRECENTER PÅ VESTERGADE 

Behovet for udbygning af plejehjemmet tages op, ligesom sagen om børnehaven, i 

valgkampen i 1974. 

Plejehjemmet havde rum/ værelser på 8m2 med tørkloset, men det ville den nye 

leder Tony Magnussen ikke finde sig i. Det, der virkelig betød noget for Tony 

Magnussen, var, at der skulle være ordentlige forhold for beboerne. Det skulle være, 

så hans familie og han selv kunne tænke sig at bo der. 

Tony Magnussen havde selv udført murerarbejde, da der i 1973 blev givet tilladelse til 

ombygning af køkkenet. Det, han havde muret, faldt ned i hovedet på ham selv. I 

den nye fløj kom noget så moderne som en kartoffelskræller og en kaffemaskine. 



 

Alderdomshjemmet på Havnegade 

 Byrådet vedtager i 1975 at bygge alderdomshjemmet om for 2,2 mio. kr. Der bliver i 

den ny fløj plads til 30 beboere, og der kommer to handicaptoiletter. Byggeriet endte 

med at blive ½ mio. kr. dyrere end projekteret. 

Som kuriosum kan nævnes, at da den nye fløj i 1975 kunne indvies, vestfløjen blev 

den kaldt, blev spisestue og dagligstue lagt sammen, for nu skulle der være plads til 

30 beboere. Dette betød, at øst- og vestfløjen skulle enes om måltidskulturen. Reglen 

blev et kompromis. Ingen fra de to fløje gik til bords, før der blev ringet. Ingen gik fra 

bords, før én fra hver fløj, som sad for hver sin bordende, havde rakt en arm i vejret 

og derefter kunne der siges tak for mad. Når en fra køkkenet kom ind og sagde 

velbekomme, kunne beboerne rejse sig. 

Den slags regler ville ikke overleve ret længe i 2018. 

De tre institutioner, jeg har nævnt her, var gode repræsentanter for det stigende pres 

og krav til den fælles velfærd. Men tiderne skifter, så nu er alderdomshjemmet/ 

ældrecentret lukket og bygget om til lejligheder, børnehavepavillonen er fjernet og 

børnehaven har hele den gamle skole, inklusive en lejlighed på loftet, til sin rådighed. 

Men børnehaven er lagt ind under skolens ledelse i 2016, så den selvstændige 

børnehave er sådan set også forsvundet. 

Tilbage er skolen, som dog i 2017 mistede sin selvstændige leder og sin selvstændige 

bestyrelse til fordel for fælles ledelse og fælles bestyrelse for de 4 skoler ”på landet” i 

Odder Kommune: Hou, Gylling, Hundslund og Saksild. 

 

Artiklen er skrevet af Steffen Rossov 

Først bragt i hæftet Hou Historier 2018 

 


