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Den 20. september 1974 blev Jørgen 
Jørgensen, som vi ser på billedet, 80 år 

gammel. Han var søn af arbejdsmand Jørgen 
Jørgensen fra Grenå. Jørgen Jørgensen fra Hou 

fik en søn, der også blev kaldt Jørgen Jørgensen 

– altså tre generationer i lige mandlig linje 
lydende navnet Jørgen Jørgensen. 

 
”Gamle Jørgen” som han blev kaldt, når der 

opstod tvivl om, hvem man talte om, kom til 
Hou i ca. 1913. Han blev uddannet fisker og 

blev skipper i 1932 og fører af det gode skib 
”Alvilda” AS 1428, 8,96 t, 10 HK Houmøller 

motor. I mange år drev han fiskeri med stor 
dygtighed, men da tangen forsvandt og dermed 

også fiskene, gik han som så mange andre i 
land og tog arbejde som landarbejder og arbejdsmand. En tid arbejdede Jørgen for C. 

P. Færgemann i fiskeeksporten. Lige meget hvor han arbejdede, blev han afholdt for 
sin flid, hæderlighed og sit afbalancerede sindelag med en lun replik i enhver 

situation. Alt sammen ting, der dannede grundlag for de mange tillidserhverv, han i 

tidens løb har haft. Bl.a. flerårig formand for Arbejdsmændenes Fagforenings Hou 
afdeling. I flere perioder var han også valgt ind i sognerådet i den socialdemokratiske 

gruppe. 
 

    
Jørgen Jørgensens sidste bolig 

var ”Solbakken”, som vi ser på 
billedet. Her drev han sammen 

med sin kone gartneri. Da de 
begyndte at rode i jorden fandt 

de mange pilespidser og 
flinteredskaber fra Hous 

allerførste beboere. Husets 
første ejer var Holger 

Mikkelsen. Han købte grunden i 

ca. 1919 af Alice von Holstein 
Rathlou, som var enke efter 

Chr. Frederik Emil von Holstein 
Rathlou, Mariager.” Solbakken” 

blev opført af byggematerialer 
fra en nedrevet ejendom i Søby.  

I dag her i 2018 ejes huset, der 
ligger Skolevænget 24, af Aase 

og Jens Jensen, der købte det i 
1991. 

Sønnen Jørgen Jørgensen bor i 
Beder, og han er ca. 67 år. 
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