
1979  Borgmestervalg i Den sorte Firkant 
 

 

 
Den sorte firkant i Hou i 1960’erne. Skolegade 26 er endnu ikke bygget 

 

 
Navnet Den sorte Firkant opstod i 1979, da Bodil og Kaj Henning Jensen boede 

på Søndergade 25, hvor Kaj nedlagde en sort flise i deres baggård. 
 

Borgmestervalget startede så småt omkring 1981, og kun med beboere i 
firkanten, Søndergade 23-35, Vestergade 4-10, Skolegade 22-26 og Nørreled 

9-13. 
 

Senere blev valgkredsen øget med nye medlemmer uden for firkanten.  
Borgmestervalgene blev afholdt enten først på året eller i efteråret på Skuden, 

og en enkelt gang på Hou Færgekro og i Medborgerhuset. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Påmindelse til 

brevstemmerne 

angående valget den 

4. marts 2011 fra den 

stemmeberettigede 

Benth Ravnsbo 



 

 
Borgmesteren for den sorte firkant i Hou, Gert Jespersen, iklædt sin gyldne borgmesterkæde. 

  



Menuen til borgmestervalget 2003, som blev afholdt den 16.februar på Skuden 

var: Lakserulle med mousse af rejer og krebs, gammeldags oksesteg med 
glaserede løg, bønner, hvide kartofler og surt. Desserten var frugttærte med 

creme fraiche og flødeskum, derefter kaffe og the. Pris pr. person var 118 
kroner.  

 
Efter en veloverstået middag kom den mere alvorlige del, nemlig 

borgmestervalget. Den siddende borgmester, Gert Jespersen, var så at sige 

umulig at vippe af pinden. Hans valgperiode blev en del længere end Elvin 
Hansens, hele 32 år. 

 
Ved borgmestervalget i 2011 foreslog den sorte firkants siddende byråd disse 

kandidater til genvalg: 
 

A: Borgmester Gert Jespersen 
B: Viceborgmester Eigil Kastrup 

C: Sekretær William Rathlou 
D: Havnefoged Villy Richardy 

E: Fiskeriformand Tommy Brændstrup 
F: Turistguide Inge Lise Brændstrup 

G: Kulturformand Margit Daugaard. 
 

Der kunne stemmes på alle kandidater og nye kunne foreslås. 

 
Efter stemmeudvalgets gennemgang af de afgivne stemmer, hvor nogle kunne 

risikere at blive kasseret (måske med en smule korruption) blev alle genvalgt. 
Borgmester Gert fik 25 stemmer, en tilbagegang fra sidste valg. 

Viceborgmester Eigil fik 33 stemmer, sekretær William 38 stemmer, 
havnefoged Villy 26 stemmer, fiskeriformand Tommy 35 stemmer, turistguide 

Inge Lise 32 stemmer og kulturformand Margit 29 stemmer. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Borgmesteren for den sorte 

firkant, Gert Jespersen, klipper 

snoren ved Søndergades 

nyrenovering lørdag den 9. juli 

1988 

 

 



Et år blev der trykt valgplakater til fordel for den siddende borgmester, som 

blev hængt op i Hou. Et par spasmagere i foreningen tog til Odder og hængte 
en plakat op i Rådhuset. Det vakte nogen undren, indtil man fandt ud af 

sammenhængen. 
 

Vores borgmester havde selvfølgelig en borgmesterkæde. Den var lavet af 
forgyldte, fladhamrede ølkapsler. Borgmesterfruen Lis skulle sørge for en 

velpudset kæde op til valgene.  

 
Kæden er stadig velpudset og opbevares omhyggeligt af den tidligere 

borgmesterfrue Lis Jespersen på Søndergade 27. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Festlig indvielse af den 

nyrenoverede Søndergade 9. 

juli 1988. Indvielsen varede 

fra kl. 09.00-22.00 

 

Borgmesteren havde en klemme på flere af de valgbare og stemmeberettigede 
medlemmer, hvor han inden afstemningen holdt sin lille valgtale til egen 

fordel. Gert var uddannet VVS-montør og kunne i denne egenskab udpege 
nogle af de tilstedeværende, som havde nydt godt af hans kunnen: Husk du fik 

udskiftet en vandhane, eller du fik opsat et nyt toilet, eller hvad med det 
vandrør, som var utæt, og der var også noget med et oliefyr? 

 
Det gik dog noget tilbage ham da byen fik fjernvarme, men han holdt stadig 

skansen. Der var også noget med plæneklippere og påhængsmotorer, som 

havde betydning for stemmeafgivelsen. 
 

Gert kunne være noget af en spasmager. Engang satte han et temmelig stort 
skilt op uden for Bodils hus i Søndergade 25 med teksten: ”Tvangsauktion”. Da 

Bodil opdagede det, fik Gert læst teksten med MEGET store bogstaver. 
 

I festligt lag ud på de små timer begyndte Gert at snakke en form for russisk, 
som vi aldeles ikke kunne forstå, og langt mindre kunne en russer. 

 



Da Elvin Hansens borgmesterkæde blev stjålet fra Odder Rådhus tilbød 

borgmester Gert Jespersen at udlåne hans borgmesterkæde til Elvin Hansen 
som et midlertidigt udlån. Om lånet blev til noget er uvist, men historien er 

god. Der var og er stadig humor i Hou. 
 

Efterhånden blev tilslutningen til valget for lille. I marts 2013 måtte man aflyse 
valget på grund af for ringe tilmelding. 

 

Efter borgmester Gert Jespersens død den 8. juni 2013 blev borgmestervalget 
opløst efter mange års gode og sjove oplevelser. 

 
Den sorte firkant is still going strong. 

 
 

 
 

 
Artiklen er skrevet af William Holstein-Rathlou 

 
Første bragt i Hou Historier 2018 

 
Fotos: Margit Daugaard, William Holstein-Rathlou og vejviser kort fra 1988. 


