
1974  Hou og Omegns Beboerforening 
 

Et planlagt Atomkraftværk på Gyllingnæs i starten af 1970erne lagde 
grundstenen til Hou og Omegns Beboerforening. 
 

Der gik et chok igennem den danske befolkning, da Elsam, et jysk/fynsk 
energiselskab, ville etablere atomkraftværker i Danmark, og det første skulle 

ligge på Gyllingnæs. 
A-kraftværker fik massiv modstand overalt i Danmark, og det fik da også en 

gruppe af Hous borgere aktiveret. Jeanne Laursen, Finn Røkke og Erik Sjørvad 

startede en underskriftindsamling mod A-kraft på Gyllingnæs og fik ca. 90% 
opbakning fra byens borgere. Om det var de mange underskriftsindsamlinger 

og de mange demonstrationer landet over, der påvirkede folketingspolitikerne, 
kan vi kun gisne om, men atomkraft blev i hver tilfælde aldrig aktuelt, for i 

1985 vedtog Folketinget med 79 stemmer mod 67, at Danmark ikke skulle 
satse på atomkraft. 
 

 

Jeanne Laursen, Finn Røkke og Erik Sjørvad i færd med at tælle underskrifter 
 

 



 

Stiftende generalforsamling 

 

Disse personers engagement i samfundsdebatten om A-kraft blev forløberen til 
Hou og Omegns Beboerforening, som blev etableret på en stiftende 

generalforsamling den 22. oktober 1974 med det formål, at Hou borgernes 
ønsker skulle høres og tages med i politikernes planlægning af Houvejen, 

nedlæggelse af jernbanen og ny færge- og lystbådehavn. 
Beboerforeningens bestyrelse var ikke i tvivl om, at nærdemokratiet ville virke, 

borgerne ville blive hørt. 
 

 
 



 

Hou og Omegns Beboerforenings bestyrelse ville arbejde for: 
• at banen skulle bevares. 

• at den planlagte linjeføring af Houvejen på banearealet midt i Hou by skulle 
forhindres. 

 
På den stiftende generalforsamling blev 6 personer valgt ind i bestyrelsen, to 

fra oplandet, to fra den gamle bydel og to fra den nye bydel (Lærkevej og 
Skolegade/Egehovedet) 

 
Flemming Roger Kristensen fra Lærkevej blev valgt til formand og Birgit 

Pedersen, Strandgade blev valgt til kasserer, menige medlemmer blev valgt 
William Holstein-Rathlou senior, Jeanne Laursen, Arthur Nielsen og Flemming 

Ørting. 
Mange andre personer har været involveret i foreningens arbejde, her kan 

nævnes Svend Adsersen, Erik Damgaard, Elsebeth Færgemann, Jane Skov, 

Frank Pedersen, Grethe Kristensen, William Holstein-Rathlou junior, Jørgen 
Elley og Grethe Nielsen. 

 
Høring i Hou om Hou Havn 

 
Den 3. marts 1975 arrangerede beboerforeningen et borgermøde i Hou på 

Hotel La Costa. En høring om Hou havn. I panelet var byrådsmedlemmerne 
Jens Rasmussen, Kr. Thulesen og borgmester Søren Aagaard, samt 

amtsrådsmedlem og formand for havnebestyrelsen Max Johansen og turistchef 
Bente Sørensen. 

150 spørgelystne mennesker fra byen deltog, og bølgerne gik højt. 
Max Johansen redegjorde for havnens økonomi og den dårlige forfatning, som 

havnen var i. Han pointerede, at siden 1901 havde skiftende havnebestyrelser 
haft svært ved, at få havnens økonomi til at hænge sammen. Han bebudede 

da også stigninger på grundlejen til de erhvervsdrivende på havnen pr. 1.april 

1975 og berettede, at når havnebestyrelsen havde sikkerhed for 440.000 kr. 
fra amt og kommune ville ingeniørerne gå i gang med at udarbejde alternative 

projekter til udnyttelse af Hou Havn. Herefter blev banens nedlæggelse og 
vejen igennem byen diskuteret og uenigheden var stor. En gammel Houbo og 

et tidligere sognerådsmedlem i Gosmer Halling sogneråd gennem mange år, 
den 86årige A. Svoldgaard, rettede et skarpt angreb mod borgmester og 

formand for HHJ-jernbane Søren Aagaard og amtsrådsmedlem og formand for 
Hou Havn og medlem af Århus Amts tekniske udvalg Max Johansen. ”Hou 

borgerne ønsker ikke jernbanen nedlagt, og vi ønsker ikke amtsvejen flyttet 
lige midt ind i byen ad den nuværende jernbanestrækning. Fordi nogen i 

fortiden har taget en beslutning, så er der da ikke spor i vejen for, at den 
senere kan laves om, hvis der er et massivt ønske om det”, sluttede A. 

Svoldgaard. Det fremkaldte store klapsalver fra forsamlingen. A. Svoldgaard 
foreslog i øvrigt at lade banen elektrificere. Men der var ingen af politikerne, 

der kom borgerne i møde. De holdt fast ved de planer, der for længst var 

besluttet og forsvarede dem og sagde ”Toget er kørt”, selvom denne beslutning 
var taget ti år forinden af det gamle sogneråd. En meget fastlåst situation, 

men det tog ikke modet fra Hou og Omegns Beboerforenings bestyrelse. Her 



var noget at arbejde med. Bestyrelsen troede fuld og fast på, at 

nærdemokratiet ville fungere og så lang tid, der ikke var noget påbegyndt, 
kunne de nå at påvirke politikerne, troede de, og få dem til at forstå, at den 

planlagte vej ned midt i byen, var en katastrofe for den lille by. 
 

Oprettelse af Trafikudvalg 
 

Hou og Omegns Beboerforening oprettede umiddelbart efter borgermødet et 
trafikudvalg bestående af Finn Røkke, Gert Chrillesen og Erik Sjørvad. 

  
Trafikudvalgets arbejde startede med at forsøge at få udleveret en 

hemmeligholdt rapport fra DSB om Århus-Samsø-Kalundborg rutens skæbne. 
Alt tydede nemlig på, at Hou ville blive basishavn for Jylland-Samsø, og hvis 

dette var tilfældet, ville trafikken blive voldsomt forøget på Houvejen også med 
tung trafik. DSB henviste trafikudvalget til trafikministeren, som lovede hurtigt 

at vende tilbage. Hvad han imidlertid aldrig gjorde. Trafikudvalget gik samtidig 

i gang med at udarbejde alternative forslag til vejlinjeføringen i Hou. De 
henvendte sig også til de erhvervsdrivende i byen for at få opbakning for deres 

planer, men ikke alle var enige om en alternativ linjeføring af Houvejen, men 
næsten alle var enige om, at banen ikke skulle nedlægges og sagde: ”at det 

var helt i strid med alle nutidige tendenser”. 
På et bestyrelsesmøde den 23. april 1975 i HHJ’s bestyrelse blev det besluttet 

at kontakte Århus Amt for at få en dato for, hvornår de havde tænkt sig at gå i 
gang med amtsvejen mellem Odder og Hou. Denne dato var afgørende for, 

hvornår banen skulle nedlægges. HHJ’s bestyrelse havde i 1965 besluttet, at 
Odder-Hou banen skulle nedlægges senest 31. marts 1976. HHJ’s formand, 

borgmester Søren Aagaard, sagde efter mødet til journalisten fra Århus 
Stiftstidende: ”At der blot kunne være tale om, at forlænge banens levetid med 

et kvartal”. Han blev også spurgt, om bestyrelsen havde været inde på, at 
forudsætningerne for Odder-Hou banens drift kunne være ændret i de forløbne 

10 år? Hvortil han svarede: ”Jeg har aldrig kunnet finde ud af, hvilke 

forudsætninger, der skulle være ændret”. Journalisten fortsatte: ”Der tales om, 
at al trafikken fra Jylland til Samsø skal udgå fra Hou”. Hvortil borgmesteren 

svarede: ”Det er ikke min opfattelse, at en sådan beslutning vil give den helt 
store forøgelse på Hou-banen, måske 7-10%, men der er også et andet 

aspekt”: fortsatte borgmesteren, ”hvis vi både skal have banen og en ny vej, 
bliver det alt for dyrt”. 

Hou og Omegns beboerforening ville ikke uden videre acceptere, at en 10 år 
gammel beslutning ikke kunne laves om. De udbad sig forgæves indsigt i HHJ’s 

protokoller. De efterlyste også forgæves en samlet plan fra politikerne for vej 
og havn. 

 
Meningsmåling for eller imod banens nedlæggelse 

 
Hou og Omegns Beboerforeningen gennemførte en meningsmåling i Hou i 

forsommeren 1975, hvor borgerne blev spurgt, om de var for eller imod 

nedlæggelsen af banen. Og et stort flertal var imod nedlæggelsen, men det fik 
ikke nærdemokratiet til at virke, politikerne lyttede ikke til borgernes ønsker. 

Beboerforeningens trafikudvalg løb panden imod en mur og blev mødt alle 



steder med ordene: ”Toget er kørt, beslutningen er taget”. De sendte derfor et 

brev til trafikminister Niels Mathiasen med kopier til samtlige 
folketingsmedlemmerne fra Århus Amt, men ministeren svarede blot, at han 

ikke ville blande sig i lokale anliggender. 
Trafikudvalget med Finn Røkke i spidsen kæmpede med næb og klør for at få 

HHJ til at nyvurdere situationen og DSB til at tilkendegive, om al trafik skulle 
foregå fra Hou til Samsø. Begge dele var vitale informationer for at kunne 

træffe en beslutning om banens nedlæggelse og vejens linjeføring midt i byen. 
 

På et byrådsmøde i september 1975, uden nogen parter i sagen var orienteret, 
var der sat to punkter fra Hou på byrådets dagsorden. 

1). Linjeføringen af Houvejen 

2). En ny stor lystbådehavn i Hou. Byrådet havde kort tid forinden spurgt 

beboerforeningen, hvilke punkter de ønskede at diskutere på et borgermøde, 
der skulle afholdes i Hou i september eller oktober måned. Beboerforeningen 

havde nævnt vejprojektet, banens fremtid og havneforholdene, og de havde 

orienteret byrådet om, at de ville komme med alternative forslag til 
linjeføringen i Hou og forventede at være klar omkring 1. oktober. Men 

byrådets dagsorden viste med al tydelighed, at borgermøder blot var 
forelæsninger over fuldbyrdede kendsgerninger. 

 
Udstilling af alternative linjeføringer 

 
Fredag, lørdag og søndag den 26.-28. september 1975 udstillede Hou og 

Omegns Beboerforening tre alternative skitseforslag af linjeføringen af vejen i 
Hou i den gamle gymnastiksal. Forslag som borgerne kunne tage stilling til og 

som beboerforeningen ville tage med til borgermødet den 8. oktober. 
Forslagene var sat meget overskueligt op og hele udstillingen kunne ses 

igennem på få minutter. Der var et stort kort over Hou, hvor de tre alternative 
planer samt amtets plan var tegnet ind på hvert sit kort med en kort 

argumentation for og imod den pågældende idé. 

 
17. november 1975 Generalforsamling i Hou og Omegns 

Beboerforening 
  

På Beboerforeningens første ordinære generalforsamling, blev der to 
udskiftninger i bestyrelsen, og der blev vedtaget en ændring af vedtægterne. 

Flemming Roger Kristensen og Birgit Pedersen ønskede ikke genvalg, i stedet 
blev Karen Sjørvad og Erland Jensen valgt. 

Vedtægterne blev ændret, så bestyrelsen kun skulle bestå af 5 personer i 
stedet for 6 og disse kunne vælges frit fra hele området. 

Den afgående formand gjorde forsamlingen opmærksom på, at det var vigtigt, 
at foreningen fortsatte arbejdet, og at der i 1977 ville komme en ny kommunal 

lov, hvor kommunerne skulle sende sager til høring i beboerforeningerne. 
 

Trafikminister Niels Mathiasen gik ind i sagen 

 
Efter et års kamp lykkedes det Trafikudvalget at få ministeren i tale. 

Trafikminister Niels Mathiasen gik i august 1976 ind i sagen. Beboerforeningens 



trafikudvalg var kommet frem til, at det blev færgehavnens placering, der blev 

afgørende for linjeføringen af vejen. Hvor den eventuelt skulle placeres var 
heller ikke afgjort. Derfor var det ikke rimeligt at fastlægge vejens linjeføring 

på dette tidspunkt. Beboerforeningen håbede, at ministeren kunne finde en 
løsning, der ville være acceptabel for Hous borgere. 

 
Nyt udspil fra Byrådet 

 
Hou og Omegns Beboerforening var lykkedes med at råbe politikerne i Odder 

op, for nu var alle i Odder byråd ikke længere helt enige om, hvad der skulle 
ske i Hou med vej, færge og nu også en lystbådehavn. Derfor havde Odder 

Byråds udvalg for byggeri og byplanlægning udarbejdet tre nye forslag til 
landevejens placering ved og i Hou By.  Byplanudvalget foretrak selv en løsning, 

hvor vejen gik vest om byen ind til de kommende havnearealer med 
lystbådehavn og færger. Disse forslag skulle behandles på det næstkommende 

byrådsmøde, hvor byrådet skulle tage stilling til, om den allerede vedtagne 

linjeføring af vejen skulle fastholdes, eller om man skulle forhandle med 
amtsrådet, om at få et af de tre nye forslag gennemført i stedet. 

Med 12 stemmer mod 5 stemte Odder Byråd for en ændring af linjeføringen i 
Hou. Og et flertal stemte for Byplanudvalgets forslag, om at lade vejen gå vest 

om byen. 
 

November 1976 - Amtet fastholdt linjeføringen af vejen 
  

Folk i den berørte bydel med Strandgade og Skolegade var også imod den nye 
plan om at vejen skulle gå vest om Hou til havnen. De ønskede selvfølgelig 

ikke færgetrafikken ledt forbi deres dør, eller udsigten ødelagt af en stor 
lystbådehavn til 400 både. Malermester Poul Andersen på Strandgade havde 

indsamlet 150 underskrifter, som var imod den nye vejføring. Sammenholdet i 
Hou var ved at smuldre, og færgehavnen til Spøttrup kom nu på tale. Denne 

placering af en ny færgehavn ville løse alle problemer for den lille by. 

 
Den 11. november 1976 blev der afholdt generalforsamling i Hou og 

Omegns Beboerforening i Omsorgslokalet. 
 

Konklusionen på generalforsamlingen blev, at der manglede en overordnet 
planlægning for byen. Myndighederne arbejdede med forskellige projekter 

isoleret fra hinanden, og uden koordinering og planlægning. Det eneste man 
viste var, at der skulle investeres 40 mio. kr.  (over 200 mio. i nutidskroner i 

2018). De mange projekter der var i spil – bane, vej, færgehavn og 
lystbådehavn krævede naturligvis en overordnet lokalplan. 

Beboerforeningens trafikudvalg lagde op til en afstemning på 
generalforsamlingen, om der skulle sendes en protestskrivelse til henholdsvis 

Odder Byråd, Århus Amtsråd og DSB. En protestskrivelse som appellerede til 
de ansvarlige om at tage borgernes protester alvorlige og i det mindste 

vedtage en lokalplan for området – hvilket 50 personer på generalforsamlingen 

stemte for og en imod. 
Generalforsamlingen sluttede med et offentligt møde. 

Debatten bølgede op og ned. Beboerforeningen bad politikerne tage 



placeringen af færgehavnen i Spøttrup seriøst, men havnebestyrelsen var ikke 

imødekommende. Færgehavnen skulle ligge ved østsiden af Hou Havn ved 
rallejet, hvis det stod til dem. 

 
Borgmester Søren Aagaard havde ytret på et byrådsmøde, at lystbådehavnen i 

Hou blev forsinket på grund af protester fra lodsejerne på Strandgade og på 
grund af protester fra Hou og Omegns Beboerforening, som fastholdt, at man 

ikke kunne planlægge havneområdet, før man kendte linjeføringen af vejen 
eller omvendt – de efterlyste en overordnet planlægning for byen. 

 
Ny meningsmåling viste at 318 borgere i Hou (80%) bad amtet ændre 

vejprojektet 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hou og Omegns Beboerforening gennemførte en meningsmåling i Hou i maj 

1977 med det formål, at finde ud af hvor byens borgere helst ville have den 
nye vej ført ind i Hou. Odder-Hou banen var blevet nedlagt og toget havde kørt 

den sidste tur på strækningen, den 21. maj 1977. Så løbet om banens 
bevarelse var kørt, nu drejede det sig om vejføringen midt i byen. 80% af 

beboerne var imod amtets linjeføring. Med denne meningsmåling i hånden, 
blev der arrangeret et møde med Amtsborgmester Robert Svane Hansen på 

Amtsgården i Århus den 14. juni 1977. Det eneste, der kom ud af dette møde, 
var en kop kaffe og et stykke kage og en hel del udenomssnak, inden tiden var 

gået og den travle amtsborgmester skulle videre i sin kalender. Frustrationen 
var stor i Hou, men beboerforeningen arbejdede ufortrødent videre. 

 
 



”Spillet om Hou” 

 
 

Plancheudstilling på Hou Bibliotek den 28.29. og 30. oktober 1977 

 

 

 

Den 28.29. og 30. oktober 1977 afholdt beboerforeningen en plancheudstilling 



i Hou, fulgt op af et borgermøde den 31.oktober på hotel La Costa. Forinden 

havde beboerforeningen husstandsomdelt en pjece i Hou, Spøttrup og Halling 
med overskriften ”Spillet om Hou” og den indbød alle beboere til at være med i 

en debat om at forme Hous fremtid. Når Beboerforeningen tog dette 
optimistiske initiativ, skyldtes det, at Miljøministeriet ikke umiddelbart ville 

godkende kommunes planer for Hou, men forlangte at vej- og 
havnespørgsmålet blev behandlet i en samlet planlægning, før ministeriet tog 

stilling. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Husstandsomdelt pjece 

 
På borgermødet den 31. oktober mødte over 200 mennesker op og 

Beboerforeningen tog atter linjeføringen af Houvejen op til debat. Konklusionen 
på debatten blev et udspil fra beboerforeningens trafikudvalg til 

politikerne. ”Stop den nye vej ved Hous bygrænse nær Spøttrup og vent med 
linjeføringen af den sidste del af vejen, indtil der er skabt klarhed over, 

hvordan færgehavn, lystbådehavn og byen skal udvikles de kommende år”. 

Yderligere kom Beboerforeningens forslag om at flytte færgehavnen til 
Spøttrup op til debat og denne ide´ mødte stor modstand fra havnebestyrelsen 

og fra repræsentanter fra sommerhusområdet ved Spøttrup Strand. Ideen var 
ny for mange i forsamlingen og skulle derfor lige fordøjes, men et var givet, 

det var et emne, der ikke var blevet færdig debatteret på mødet. 



 

Fornyet mandat til Hou og Omegns Beboerforening 
 

På Generalforsamlingen den 19. november 1977 fik Beboerforeningens 
trafikudvalg mandat til at gå videre med Færgehavnen ved Spøttrup. DSB 

havde netop meldt ud, at de lukkede ruten Århus-Kolby Kås. ”Trafikudvalget 
ville bede myndighederne lave nogle beregninger over, hvad det ville koste at 

etablere nye færgelejer ved Spøttrup Strand sammenholdt med udgifterne til 
at lave nye lejer lige øst for den gamle havn”, sagde Beboerforeningens 

formand Niels Anker Nielsen. To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt, nemlig 
Annette Bjerregaard og Randi Larsen, som erstattede Karen Sjørvad og Erland 

Jensen. Foreningen havde 145 medlemmer, hvoraf de 25 var mødt op til 
generalforsamlingen. 

 
Hou-projekt behandlet igen 

 

Tirsdag den 21. november 1977 skulle der være økonomiudvalgsmøde i Århus 
Amtsråd og i amtsborgmester Robert Svane Hansens fravær fungerede 

gårdejer Ib Frederiksen som amtsborgmester, og han havde et helt andet syn 
på sagen. 

Hvis en ny færgehavn placeres nord for Hou, skal den nye amtsvej gå dertil og 
ikke nødvendigvis tværs gennem Hou By, men hans holdninger prellede af på 

økonomiudvalget i amtsrådet, som ikke kunne anbefale en ny færgehavn ved 
Spøttrup. 

 
 

Kapløb om Hous fremtid 
 

Kommunalfolk fra Odder, Samsø og Århus amt var til møde med trafikminister 
Kjeld Olesen den 17. august 1978. Alt tydede mere og mere på, at kommune 

og beboerforening blev løbet over ende af amts- og havnebestyrelsen, som 

med hinanden i hånden pressede på, for at få startsignalet til deres projekter. 
Odder byråd havde støttet Hou og Omegns Beboerforening i den betragtning, 

at en ny færgehavn ved Spøttrup var værd at overveje, men intet tydede på, 
at det gjorde indtryk på ministeren. Beboerforeningen sendte derfor en 

invitation til ministeren om at lægge vejen forbi Hou, vedlagt et skitseprojekt 
for en færgehavn ved Spøttrup. 
 

Tidligere socialdemokratisk amtsrådspolitiker og sognerådsmedlem Harry 
Nielsen fra Hou noterede sig i et læserbrev i avisen den 27. august 1978 med 

stor tilfredshed, at alt bliver ved det gamle, som han mente, at flertallet i Hou 
var glade for. 
 



Sognetrådet 1962-1966 fra vs. Vilh. Andersen, Gunner Sørensen, Vagn Jensen, kæmner Orla 

Larsen, Harry Nielsen, Børge Petersen, A. Bjørn og Ebbe P Nielsen. Bagerst fra vs. Alfred 

Pedersen, kommuneingeniør Bøgild Pedersen, Godtfred Andreasen. 
 

På billedet ovenfor ses de sognerødder inkl. Harry Nielsen, som besluttede at 
Houvejen skulle anlægges på jernbanearealet, men ingen af dem havde næppe 

forestillet sig den massive færgetrafik, der ville komme 20/40 år senere. 

 
Ti arkitekter fra Aarhus Arkitektskole udarbejdede et spændende 

udkast til et hyggeligt miljø på jernbanearealet midt i byen. 
 

Hvis det skulle lykkes at stoppe planerne om en vej ned midt i byen, hvad 

skulle jernbanearealet så bruges til? Det gjorde 10 arkitektstuderende fra 
Århus arkitektskole til en eksamensopgave, og det kom der et spændende 

udspil ud af. De mange plancher fyldte 60 m, så der var mange tegninger og 

skitser at kikke på, da arkitekterne udstillede deres plancher på Hou Skole den 
6.-8. oktober 1978. Udstillingen omfattede også et forslag til ny færgehavn ved 

Spøttrup, som var udarbejdet af Hou og Omegns Beboerforening. Der kom 207 
besøgende forbi udstillingen, og diskussionslysten var stor. 
 

AOF studiekreds under ledelse af arkitekt Leif Hoffer 
 

En gruppe borgere fra Hou arbejdede vinteren 1978/79 i en studiekreds under 
AOF og med arkitekt Leif Hoffer som studievejleder. De arbejdede med emnet 

byplanlægning og det nære samfunds problemer. 
Gruppen regnede med at fremlægge en samlet lokalplan for Hou i begyndelsen 

af 1979, og som et led i planen gennemførte gruppen en lille 
meningsundersøgelse i forbindelse med de 10 arkitekters udstilling på Hou 

Skole den 6.-8. oktober, hvor studiekredsen fremlagde et spørgeskema med 10 



spørgsmål. 75 ud af de 207 besøgende udfyldte skemaet. Størsteparten af 

besvarelserne syntes, at det var en god idè med boliger til pensionister og 
klublejligheder for unge og enlige og med et stort grønt område mellem 

bebyggelserne på banearealet. Mange mente også, at der var behov for flere 
parkeringspladser af hensyn til de handlende, og alle syntes, at 

stationsbygningen skulle bevares. ”Sammenholdt med alle de senere års 
diskussioner om amtsvejen gennem Hou, kan jeg konstatere, at der kun var én, 

som gik ind for at anvende arealet til vej”, sagde Leif Hoffer, der betegnede 
amtets planer om at føre en vej ind midt gennem byen til havnen på 

banearealet, som en miljømæssig katastrofe for Hou. 
 

 
Fra. Vs Frank Pedersen, Svend Adsersen, Jeanne Laursen, Karen Sjørvad, Leif Hoffer, Gert 

Chrillesen, Elsebeth Færgemann, Jane Skov 

 

 
Den 14. august 1978 besluttede Odder Byråd at tilslutte sig amtets afgørelse. 

 
Naturfredningsudvalgets formand i Odder kom i klemme 

 

I oktober 1978 udtalte Fredningsnævnet til avisen, at de ikke ville blokere for 
en færgehavn ved Spøttrup. Planen er uheldig i landskabelig henseende, men 

der er så meget, der taler for en havn nord for Hou, at fredningsplanudvalget 
ikke vil blokere for den, sagde formand for fredningsplanudvalget amtmand N. 

Møllmann. 
Formanden for Naturfredningsforeningen i Odder Ebbe Teibel havde i en 



skrivelse om Spøttrup-projektet erklæret, at fredningsplanudvalget var imod 

projektet, men det skete før udvalget havde haft et møde om sagen. Ebbe 
Teibel havde fremsat udtalelsen på opfordring af amtsrådsmedlem og formand 

for Hou havnebestyrelse Max Johansen, Odder og borgmester Vagn Mikkelsen, 
Odder, der begge var fortalere for færgehavnens forbliven i Hou by. 

Efterfølgende sagde Ebbe Teibel: ”At han var rasende over at blive misbrugt 
politisk, og at han aldrig havde sendt dette brev, hvis han havde kendt den 

fulde sandhed” og han fortsatte: ”Vi ønsker ikke at være med til at ødelægge 
miljøet i Hou”. 

 
Havnedebat startede med et personligt angreb på Finn Røkke 

 
På byrådsmødet den 23. oktober 1978 indledte borgmester Vagn Mikkelsen 

byrådsmødet med et voldsomt angreb på Trafikudvalgets formand Finn Røkke, 
som var citeret i Århus Stiftstidende, for at kritisere, at kun havnebestyrelsens 

projekt var lagt frem til byrådets udtalelse, og han beklagede, at byrådet på 

samme møde ikke fik lejlighed til at behandle det alternative forslag fra 
beboerforeningen til en færgehavn ved Spøttrup. Finn Røkke antydede 

yderligere, at det lignede en tanke, at borgmesteren ønskede at gøre Hou-
sagen så uoverskuelig for de enkelte byrådsmedlemmer som muligt. 

På det efterfølgende byrådsmøde den 13. november besluttede et flertal på 12 
mod syv medlemmer i byrådet, at sige nej til en ny færgehavn ved Spøttrup. 

 
Sagen er ikke afgjort endnu – ny meningsmåling for eller imod vejen 

midt i byen 
 

Alle husstande i Hou fik besøg mandag, tirsdag og onsdag den 20-22. 
november 1978 af Studiegruppen under AOF, som havde besluttet at 

gennemføre en meningsmåling i Hou. En meningsmåling om for eller imod 
vejen, en meningsmåling som beboerforeningen ikke kunne få Odder Byråd til 

at gennemføre. 

Typograf Kaj Henning Jensen og borger i Hou gennem 25 år opfordrede alle 
Hous borgere til at give deres mening til kende – dette var sidste chance, og 

han påpegede at studiegruppen havde fundet så mange vilkårligheder i de 
planer, som amt og kommune gjorde alt for at fremskynde. 

 
Danmarks Naturfredningsforening ville bevare miljøet i Hou og i et brev 

opfordrede de Århus Amt og Odder Byråd om at bevare miljøet i Hou. 
 

Den 22. november 1978 anklagede tidligere amtsrådsmedlem og 
sognerådsmedlem Harry Nielsen i et læserbrev i Århus Stiftstidende, Hou og 

Omegns Beboerforening for at være dyr for samfundet. Hvis beboerforeningen 
ikke havde protesteret, ville vejen og færgehavnen for længst være anlagt. 

Han beskyldte også Hou og Omegns Beboerforening og Finn Røkke i 
særdeleshed for at være ensidige, manipulerende og egoistiske, og at 

foreningen ikke var repræsentativ for Hous befolkning. Harry Nielsen kunne 

dog strække sig til at indrømme, at man kunne klandre Odder Byråd for ikke at 
have udarbejdet en samlet plan for Hou Bys fremtid. 

 



 

Den 21. november 1978 arrangerede Hou og Omegns Beboerforening 
et debatmøde 

 
Foreningen havde inviteret fem nyvalgte byrådspolitikere til Hou og havde bedt 

dem fortælle, hvilke forventninger de havde haft til byrådsarbejdet. Ivar 
Tesdorpff (K), Gerda Pedersen (S), Frank Vammen (R), Bente Grønfeldt (V) og 

Frede Andersen (Z). 
Det var på forhånd aftalt med politikerne, at man ikke skulle snakke vej og 

havn, selvom det var det, forsamlingen helst ville snakke om. 
Der var især en udtalelse, som gik igen fra alle fem politikere: ”Det var for sent 

at komme med sin uforgribelige mening i byrådssalen, for da var afgørelsen 
truffet. Vi kender udfaldet inden sagerne kommer i byrådssalen”. Frede 

Andersen kunne fortælle, at han var skuffet, fordi han troede, at man blev 
valgt ind i de forskellige udvalg efter evne og interesse, men alle 

udvalgspladserne blev besat efter partifarve. 

 
Borgernes ønsker 

 
Den 25. november 1978 kunne man læse i Århus Stiftstidende, at mens 

amtsråd og byråd havde travlt med at fremskynde afgørelserne, der stred 
imod Hou-beboernes ønsker, havde en studiegruppe under AOF udarbejdet et 

debatoplæg, hvor både mangeårige Hou-beboere og tilflyttere havde ytret sig 
om, hvordan de kunne tænke sig, at Hou By skulle udvikle sig. 

Borgerne ønskede ikke, at den nye amtsvej skulle føres gennem byen, og de 
ønskede at den nye færgehavn skulle anlægges ved Spøttrup. Disse 

tilkendegivelser var udgangspunkter i studiegruppens arbejde. 
 

1. Ved at flytte færgehavnen til Spøttrup, vil det give flere pladser til lystbåde i 
Hou havn, samtidig med at det gav bedre forhold for de erhvervsdrivende, der 

brugte havnen. 

2. Stationsarealet inddrages til boliger for pensionister, unge og enlige og et 
grønt område. 

3. Mod havnen tænkes bebyggelser med forretninger, og med boliger på 1. sal 
4. Stationsbygningen indrettes til offentlige formål 

 
Studiegruppen mente ikke, at slaget var tabt endnu, fordi Miljøministeriet også 

havde noget at skulle have sagt, og Hou-borgernes ønsker faldt nøje sammen 
med moderne byplanlægnings idealer. 

 
Inhabilitet 

 
Den 26. november 1978 rejste Fremskridtsmand Frede Andersen, Odder et 

spørgsmål til byrådet om inhabilitet. Han spurgte om de tre byrådsmedlemmer, 
der også var medlem af Hou Havnebestyrelse ikke var inhabile i spørgsmål 

vedr. Hou Havn. Men Frede Andersen stod alene med det spørgsmål.  John 

Arentoft, MF, ville stille ministeren for offentlige arbejder Ivar Hansen følgende 
spørgsmål: Finder ministeren, at seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer fra Hou 

Havn, hvoraf de tre er valgt blandt Århus Amtsråd og tre blandt Odder Byråd 



er habile i sager om Hou Havn og de trafikale forbindelser til lands og til vands 

i Hou, når der i de to råd skal træffes beslutninger, der går imod et meget stort 
flertal af beboerne i Hou By?” 

 
Nogle var tilfredse med afgørelsen 
 

Den 9. december 1978 bragte avisen et indlæg, hvor flere Hou borgere 
ønskede at vise deres tilfredshed med, at Amtsrådets endelige havde besluttet 

at gennemføre vejprojektet Odder-Hou uden ændringer. 
 

Elvin Hansen (S) skrev: Hele den vej sag har totalt stoppet udviklingen i Hou. 

Vi skal have den vej påbegyndt nu, helst til januar. Når vejen går direkte til 
havn og lystbådehavn, bliver der ikke meget trafik på de andre veje, fordi 

flertallet af de biler, der kommer til Hou, skal ned på havnen. 
Samfundsmæssigt spares der også ressourcer, da vejen bliver tre kilometer 

kortere end den nordlige linjeføring. Alle der skal på arbejde hver dag, sparer 

kr. 400 om året. (forkortet) 

Tidligere formand for Spøttrup Strand Grundejerforening Bengt Seinhus skrev: 
Der var sikker flere end 99 ja stemmer i Hou By, for mage til pågående, men 

dygtig agitation fra Beboerforeningen i Hou findes vist ikke i Hads Herreds 
historie. I Spøttrup Strand Grundejerforening var der mindst 110, der kunne 

stemme og der var gårdejerne i Spøttrup og ved stranden. Var de blevet 
inviteret med i meningsmålingerne, var der sikkert kommet et helt andet 

resultat. (forkortet) 

Harry Nielsen (S) fastholdt sin kritik af afstemningen. Han fik bevist, at der 
ikke var kontrol med den og derfor var den ikke troværdig. Jeg kan kun 

sammen med mange andre være tilfreds med, at fornuften sejrede og 
pressionen mislykkedes. (forkortet) 
 

Konklusion på Hou og Omegns Beboerforenings arbejde: 
 

5 års seriøst arbejde i Hou og Omegns Beboerforening flyttede ikke et komma i 

lokalplanen. Dette sagsforløb satte dybe spor i tilliden til vores politikere. Hvad 
hjælper det, at det offentlige sender en sag i høring, når de ikke skal eller vil 

rette sig efter, de indsigelser folk måtte have. 
 

Nærdemokrati – hvad er det egentligt? 

 

Det havde borgmester Vagn Mikkelsen et bud på. Han skrev i et læserbrev den 
11.12.1978 i Århus Stiftstidende: 

 

”I 8 år har Odder Byråd diskuteret Hovvejens linjeføring. I 8 år har en række 

alternative forslag været til debat i Odder Byråd uden at opnå enighed. Hou og 
Omegns Beboerforening har haft foretræde for Byggeri- og byplanudvalget og 

har inviteret byrådet til en orientering i byrådssalen. Det er for mig at se en af 
de ting, der ligger i begrebet nærdemokrati”. 

Han skrev yderligere: ”Hovvejen skal til afstemning i Byrådet. Byrådet har, 
som eneste lovlig valgte forsamling, truffet en demokratisk afgørelse”. 

(forkortet) 

 

Den ene hånd vasker den anden 



 

Den 19.10.1980 skrev Århus Stiftstidende om sagen, under overskriften ”Den 

ene hånd vasker den anden”, heri udtalte Leif Hoffer: ”Politikernes interne 
solidaritet betød mere end solidariteten med befolkningen. Hvordan forklares 

politikernes stædighed og fanatiske holden fast i nogle beslutninger, der går 
imod lokalbefolkningens ønsker, og som strider mod saglighed og sund fornuft”. 

Arkitekt Leif Hoffer kom også ind på i artiklen, at måske var nøglepersonerne i 
sagen en stor del af problemet, og han nævnte følgende personer, der i en 

årrække har tegnet den offentlige planlægning i lokalområdet: 

 

Max Johansen, Socialdemokratiet. 
Tidligere medlem af Odder Byråd. 

Amtsrådsmedlem. 
Medlem af amtets udvalg for teknik og miljø. 

Formand for Hou Havns bestyrelse. 
Medlem af banens bestyrelse. 

 

K.E. Særkjær, Venstre. 
Amtsrådsmedlem 

Formand for amtets udvalg for teknik og miljø. 
Medlem af Hou Havns bestyrelse. 

Medlem af banens bestyrelse. 
 

Vagn Mikkelsen, Socialdemokratiet. 
Borgmester i Odder Kommune. 

Medlem af Hou Havns bestyrelse. 
Medlem af banens bestyrelse. 

 
Søren Aagaard, Konservativ. 

Tidligere borgmester i Odder Kommune. 
Amtsrådsmedlem. 

Formand for banens bestyrelse. 

 
Leif Hoffer udtalte videre i artiklen: ”Det er disse fire ”tunge” drenge, 

lokalpolitisk set, som beboerne i en årrække har danset med, og det er disse 
fire, der den ene dag med havnebestyrelsens kasket har fremført, at de ingen 

indflydelse havde på vej og bane, og næste dag i udvalget for teknik og miljø 
fremførte, at de ingen indflydelse havde på bane og havn osv. Leif Hoffers 

konklusion blev da også: ”at disse fire nøglepersoner med deres embedsmænd 
i ryggen, havde fastholdt deres planer for lokalområdet alt for længe og ville 

ved at indrømme, at Hou og Omegns Beboerforenings planer var bedre end 
deres egne, miste politisk prestigetab i både byråd og amtsråd. Og det var 

årsagen til deres fanatiske kamp. (forkortet) 

 

Sådan maner man beboer-meninger til jorden, var en overskriften på 
en artikel i Århus Stiftstidende. 

 

Forskningsleder Marika Kolbenstvedt fra Norsk Institut for By- og 
Regionsforskning havde analyseret Hou og Omegns Beboerforenings aktioner, 

og fandt følgende 11 metoder, som det offentlige havde anvendt, der giver håb 



men ingen indflydelse. 

 
1. Argumenter med beboerne og bed dem forelægge deres synspunkter. Imens 

gør teknikerne detailprojekterne klar. 
 

2. Når de omstridte projekter vedtages, hævdes, at de ikke vedkommer 
beboerhenvendelsen. 

 
3. Man sender henvendelsen videre til andre instanser, imens politikerne 

træffer beslutningen. Den taktik kan trætte beboerne til tavshed, men ikke i 
Hou. 

 
4. Spørgsmål besvares ikke nøjagtigt. Når beboerne i Hou-sagen talte om miljø 

og støj, svaredes på helt andre spørgsmål. 
 

5. Man forsikrer de protesterende om, at deres synspunkter vedtages, men 

alligevel gennemføres den offentlige myndigheds plan. Hou borgerne fik at vide, 
at en realistisk plan om en ny færgehavn nord for Hou ville blive brugt, men 

flertallet i Odder Byråd ville ikke bevilge penge til den endelige undersøgelse af 
økonomien i projektet. 

 
6. Yde hjælp og information til de protesterende. Her halter det lidt i Hou-

sagen. Odder Kommune med borgmesteren i spidsen modarbejdede 
afstemningen om vejprojektet ved at nægte, at give navne på de 

stemmeberettigede i Hou, og embedsmændene måtte ikke kontrollere 
optællingen. 

 
7. Protester hævdes at komme for sent eller for tidligt. Det er hørt mange 

gange i Hou: Toget er kørt, planerne er vedtaget i 1965 osv. 
 

8. Andre gange hedder det, at lokalpolitikernes planer er i ”byens” interesse. I 

Hou hed det, at havnen og byen ville dø uden amtsvejen tværs igennem byen. 
 

9. Så hævdes det, at de protesterende er uansvarlige. Politikerne siger: Vi har 
det økonomiske ansvar og er valgt til at bestemme. Det er netop 

nærdemokrati. På den anden side står Hou-beboerne og føler ansvar for deres 
børn, der i fremtiden skal krydse færgetrafikken. 

 
10. At sætte forskellige beboergrupper op mod hinanden, hører også med til 

taktikken. I Hou-sagen har politikerne sagt, at beboerforeningen ikke 
repræsenterede byen, men det gjorde derimod det kvindelige 

socialdemokratiske byrådsmedlem, der bor i Hou. 
 

11. Vi laver en række alternative planlægningsmuligheder, der kan berolige de 
protesterende, men som ikke er tænkt realiseret. På det punkt er de 11 

metoder ikke fulgt i Hou-sagen. Det har været op til beboerne selv at 

fremlægge deres alternativ. 
  

I Hou-sagen var der to fremtidsmuligheder: Den trafikvenlige, som blev 



presset ned over beboerne, og den menneskevenlige, som flertallet af 

beboerne stod for. I 60erne blev det accepteret, at for eksempel trafikkens 
behov skulle dækkes for enhver pris. I 1980 prioriterede lokalpolitikerne stadig 

trafikkens behov på bekostning af andre værdier. (udpluk fra artiklen) 
 

Motorvej Syd 

 

 

Motorvej Nord 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

Beboerforeningens papirer, som er skænket til arkivet af Gert Chrillesen 
Avisudklip fra arkivet, som vidner om stor pressedækning af sagen 

Studiekredsens arbejde nedskrevet i 3 bøger, som Gert Chrillesen også har 
skænket til arkivet 

De mange mennesker, der var med i projektet for 40 år siden, kan ikke huske 
ret meget og har ikke gemt hverken vedtægter eller billeder fra foreningen, 

måske fordi vi mennesker har det med at fortrænge dårlige oplevelser. 
Alle er velkommen til at besøge arkivet og læse i materialet. 


