
 

1977  Odder-Hou banen nedlægges 

 

Det var fremtiden – mente de, men byen mistede sin identitet 
Sammen med banen fulgte et dynamisk udviklingspotentiale. Banen og havnen 

skabte mange arbejdspladser i byen, Fiskeeksporten, V. Færgemann & Søn, Hou 
Skibs- og bådebyggeri, Møbelfabrikken, Savværket, Holsatia, Hotel Hou, 

Turisthotellet, for blot at nævne nogle. 
Det havde i 93 år gjort byen til noget særligt. Men nu skulle det altså være slut 
 

Hou blev efter den 21. maj 1977 blot en by, hvor færgen sejlede til Samsø, og det 

blev byens nye identitet. Hou er byen, hvor færgen sejler til Samsø. 
 

 
 

Kaptajnen forlod den synkende skude 

 

Odder-Hou banen blev nedlagt den 21. maj 1977. Den dag kørte toget den sidste tur 

på strækningen, men det var ingen festdag for byen. Flere hundrede mennesker 

mødte op på perronen lørdag aften med tændte fakler og gik langsomt foran det 

sidste tog (sørgetog) ud ad skinnerne. 

I avisen stod der, at Kaptajnen ikke var med det sidste tog. En hver kaptajn med 

respekt for sig selv, forlader den synkende skude som sidste mand. Kaptajnen for 

Hads Ning Herreds Jernbane, borgmester Søren Aagaard, Odder var slet ikke med på 

den sidste togrejse fra Hou til Odder lørdag aften. ”Toget er kørt” har ellers været 

borgmesteren fortrukne kliche i de store lokalpolitiske debatter, hvad enten det har 

været atomværk på Gyllingnæs, bevarelse af Raupachs Gård eller nedlæggelse af 

Odder-Hou banen. Han blev væk, da han endelig havde chancen for, at komme med 

det tog, han så tit har talt om. 



 

Toget er kørt 

 

Elever fra Egmont Højskolen standsede veterantoget med deres kørestole ved Egmonts Trinbræt 

 

Nedlæggelsen af jernbanen mellem Odder og Hou gik ikke stille af. Mariager-Handest 

Veterantog havde i samarbejde med Odder Turistforening lavet et stort 

afskedsprogram med veterantog, der lørdag igennem futtede på hele strækningen 

Århus-Hou. Men andre havde også forberedt sig grundigt på det sidste udkald til Hou. 

Eleverne på Egmont Højskolen i Hou, hvoraf en stor del var handicappede i kørestole. 

Havde længe været blandt de største modstandere af banens nedlæggelse. En snes 

elever fra højskolen blokerede lørdag formiddag jernbanesporet ved det lille trinbræt 

”Holsatia”, der lå uden for Hou nær Egmont Højskolen. Syv-otte elever i kørestole 



 

havde taget opstilling på skinnerne, for at være sikre på at veterantoget fra Hou ville 

standse. Den lille flok havde medbragt kranse, som skulle overrækkes togføreren. 

Kransene var bundet omkring hjul fra kørestole. Med digte, opråb og plakater ville 

demonstranterne gøre opmærksom på, at deres muligheder for at komme til og fra 

Egmont Højskolen var blevet alvorligt forringet. En person i kørestol kunne kun ved 

hjælp af andre komme ind og ud af en rutebil. Og HHJ satte ikke specialbusser ind på 

ruten, som kunne erstatte toget. 

Politiet fra Odder blev tilkaldt og der lød fra ordensmagten: ”Hvad er nu det for noget 

pjat? Vær venlig at fjerne jer fra sporet!” Demonstrationen og politiets nærværelse 

samlede hurtigt en tilskuerflok på en ca. 100 mennesker. Demonstrationen var 

bestemt ikke noget pjat og det lykkedes da også at få afleveret kransene til 

togføreren og forsinke toget i en times tid. Journalisten fra Århus Stiftstidende 

kontaktede banens direktør Aagaard Frandsen for en kommentar – som lød: ”Banen 

havde indhentet tilbud fra autofabrikken DAB i Silkeborg på en bus med lift, men de 

havde ikke fået noget svar”. 

Banen havde da ellers haft tid nok til at forudse denne situation. 

 

Forhistorien 

 

Beslutningen blev allerede taget den 9. maj 1965 af det daværende Gosmer Halling 

sogneråd. Sognerådet besluttede at nedlægge banen sammen med de andre 

sogneråd i de omkring liggende kommuner, som Hou–Odder banen kørte igennem. 

Gosmer-Halling Sogneråd, Randlev-Bjerager Sogneråd og Odder Sogneråd. 

1965 stod banen overfor store og nye investeringer. Der skulle investeres i nye tog og 

et omfattende renoveringsarbejde af banelegemet. Sådanne udgifter mente Gosmer 

Halling Sogneråd ikke, at de kunne pålægge deres efterfølgere mange år frem i tiden, 

så efter moden overvejelse og nogen tøven gik sognerådene i 1965 med til at 

forlænge garantien for dækningen af banens underskud i endnu 10 år, men inden de 

10 år var gået, skulle banen nedlægges, så der kunne anlægges en ny landevej på 

banestrækningen i stedet. 

Den kommunale 10 års garantiperiode ville udløbe den 31.3.1976. 

 

Udpluk fra sognerådsprotokollen 

 

Den 9. maj 1965 søgte HHJ sognerådet om fornyelse af garantiperioden i 10 år, og et 

tilskud på kr. 37500. 

Den 23. juni 1965 fornyede sognerådet garantiperioden med 10 år og udbetalte de 

37500 kr., men samtidig besluttede et enigt Sogneråd, at afvikle banen så hurtigt, 

som det kunne lade sig gøre. (her blev den endelige beslutning truffet om banens 

nedlæggelse) 

 

Privatbanerne mærkede allerede i begyndelsen af trediverne konkurrencen fra bilerne 

og Sagfører Waage fra Odder Sogneråd, sagde allerede i 1938, at man burde indføre 

rutebiler på strækningen mellem Hou og Odder og slippe af med den 



 

underskudsgivende jernbane. Det var derfor en drøm, der gik i opfyldelse for ham, 

som i mellemtiden var blevet amtsråds politikker i Århus Amtsråd, da beslutningen 

blev truffet i 1965 om at nedlægge Odder-Hou banen. Det skal også nævnes, at 

Odder-Horsens banen led samme skæbne, den blev nedlagt i 1967. Flere og flere fik 

biler og person- og godstransport skete via biler på landevejene og ikke via 

jernbanestrækningerne. Sognerådene var derfor under et stort pres fra privatbilerne, 

lastbilerne og rutebilerne, og de så derfor ingen anden udvej, end at tilslutte sig 

nedlægningen af den underskudsgivende jernbane og få etableret en ny landevej fra 

Odder til Hou. Det var fremtiden, mente de. 

 

Udpluk fra sognerådsprotokollen 

Den 25. oktober 1938 fik Sognerådet en skrivelse fra Hads Herreds Jernbane om 

nedlæggelse af den underskudsgivende jernbane Odder-Hou. På dette tidspunkt 

havde sognerådet ingen planer, om at nedlægge banen og skrev da også i 

protokollen, at de havde oplyst HHJ, at Sognerådet ikke var interesseret i at anlægge 

en vej på banelegemet for nuværende, og at de for øvrigt havde modtaget en 

protestskrivelse med 213 underskrifter fra Hou Håndværker- og Borgerforening mod 

nedlæggelse af banen. 

 

I 1938 kunne Sognerådet godt bruge en meningsmåling imod nedlæggelse af banen. 

 

Baggrunden for at nedlægge banen 

 

Odder-Hou banen havde kørt med underskud siden 1920, bortset fra nogle få år i 

40erne under krigen, hvor der var benzin mangel og igen nogle få år i 70erne under 

oliekrisen. 

Sognerådene stod også overfor en anden stor kommunal opgave, 

anlæggelsen af en ny landevej fra Odder til Hou. Der var et stort ønske fra borgerne, 

om at få rettet nogle af de mange sving ud på landevejen fra Odder til Hou. 

Landevejen var allerede i 1941 blevet til en amtsvej og blev derfor finansieret og 

vedligeholdt af Århus Amt. Da landevejen skulle rettes ud og fremtidssikres syntes 

politikerne da også, at det lå lige til højrebenet, at anlægge den nye landevej på 

jernbanearealet. 

 

Ingen eller kun få udenfor den politiske verden tænkte over, at der var mange 

”kasketter” der gik igen i de forskellige organer, i Banens bestyrelse, i Sognerådet, i 

Havnebestyrelse og i Amtsrådet. 

 



 

 

Udpluk fra sognerådsprotokollen 

 

Den 13. oktober 1941 vedtog Sognerådet at søge vejfondstilskud til Odder-Hov vejen 

(den gamle landevej med de mange sving) Amtsvejinspektions kontoret havde 

udarbejdet et prisoverslag på kr. 595.000, hvoraf vejfondens ville yde et tilskud på 85 

%. I Gosmer Halling kommune var amtsvejens længde 3900 m. 

 

Den nye Houvej blev åbnet den 16. december 1982 

 

Vejen blev anlagt midt i den lille by og delte byen med en trafikeret vej til 

færgehavnen. En beslutning der havde været undervejs i mange år, men som blev 

endelig taget på et sognerådsmøde den 23. juni 1965, og som, til trods for mange 

forsøg og meningsmålinger fra borgerne, ikke kunne omstødes. 

 

Banearealerne 

 

Odder Kommune købte stationsbygningerne i Hou, Halling, Boulstrup og Neder 

Randlev. Arealerne blev overtaget af dels Århus Amt, Dels Odder Kommune. I Hou var 

der et betydeligt areal, idet der var både stationsplads, remisebygning, oplagsplads 

og havnespor. 

Der var tidligere lagt byggelinjer for parcelhusarealerne langs sporet, arealer der 

allerede var bebygget. En lille del af arealerne mellem Odder og Boulstrup blev udlagt 

til cykelsti. 

 

 



 

Privatbilismen sejrede. Vejen blev dog ikke en firesporet motorvej 

– det føles bare sådan 
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Sognerådsprotokoller Gosmer Halling Sogneråd 

Avisudklip 

Bogen ”En egn – et spor gennem tiden” HHJs 125 års jubilæum 

Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe 


