
 

1982  Amtsvejen Odder-Hou åbner 

 

17 år tog det – og selv om protesterne fra Houborgerne var enorme, 

blev den nye vej en realitet. Den sidste del af den nye amtsvej blev 
åbnet den 16. december 1982 i stilhed. 

 

 

Forhistorien 
 

I 1965 stod Sognerådene ikke alene overfor at nedlægge Odder-Hou 
banen, de skulle også anlægge en ny landevej fra Odder til Hou. 

Landevejen var en amtsvej og blev derfor delvis finansieret af Århus 
Amt. Vejen skulle rettes ud og fremtidssikres, og derfor lå det da 

også lige til højre benet, at anlægge den nye landevej på 
jernbanearealet, sådan forlød det i hvert tilfælde. Det er dog en 

sandhed med modifikationer, fordi Byrådet undgik ikke, at 

ekspropriere jord og opkøbe huse for at få plads til vejen. Og vejen 
blev også ledt uden om byerne Halling, Boulstrup og Randlev, 

naturligvis. Det var kun i Hou, at vejen partout skulle føres midt ind i 
byen til færgehavnen. Det skal dog siges, at alle Hou borgere 

glædede sig til at få rettet de mange sving ud, som er på den gamle 
landevej. Med den nye vej kunne der spares køretid. 

I Sognerådsprotokollen fra 1941 står der, hvorfor vejen blev til en 
amtsvej, at det netop var p.g.a. finansieringen og vedligeholdelsen, 

som kommunerne slap for. 

Udpluk fra sognerådsprotokollen 

Den 13. oktober 1941 vedtog Sognerådet at søge vejfondstilskud til 



 

Odder-Hou 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. 

 

85% tilskud og ingen vedligeholdelse. Det lød godt i en lokalpolitikers 

øre. 

 

Gamle beslutninger kan ikke ændres 

 

Amtsvejen blev anlagt midt i Hou og delte byen med en stærkt 

trafikeret vej til færgehavnen. En beslutning, der havde været 
undervejs i mange år, men som endelig blev besluttet på et 

sognerådsmøde den 23. juni 1965. En beslutning som man ikke ville 
omstøde i 1978. De besluttende myndigheder kunne/ville ikke se, at 

linjeføringen midt i byen, var en dårlig løsning. Og på trods af mange 
ihærdige forsøg fra Hou og Omegns Beboerforening og dokumenteret 

af flere meningsmålinger, som viste, at borgerne var imod den 

løsning, blev den alligevel trumfet igennem af politikerne. 

 

Hou fik ændret sin status som stationsby efter 93 år. Byen mistede 
sin oprindelige identitet, som stationsby, som var blevet opbygget 

siden banen blev anlagt 1884. Hou by er vokset op omkring 
jernbanen og det lille fiskerleje. Derfor gjorde det ondt på mange 

borgere den 21. maj 1977, da Hou som sagt ikke længere var en 

stationsby, men blot en by, hvor færgen sejlede til Samsø, og det 
blev byens nye identitet, byen hvor færgen sejler til Samsø. 

 

 

 

Grøfter og beplantning langs amtsvejen 



 

fra Hasselvej til Nørreled 

 

 

Foto 2018 

 

Odder Kommune og Århus Amt var uenige om, der skulle være et 
beplantningsbælte eller en grøft på begge sider af den nye vej. Amtet 

fastholdt, at der ikke var plads til beplantning, fordi der skulle være 

åbne grøfter. Odders borgmester Vagn Mikkelsen sagde på et 
byrådsmøde den 26. oktober 1981: ”Vi må have en 

konsekvensberegning før vi tager endelig stilling”. Sagen blev udsat, 
og de mange indsigelser mod lokalplanen blev end ikke drøftet på 

mødet. 

 

Den 3. marts 1982 borgermøde om stationsarealet 

 

Socialdemokratiet i Gosmer Halling havde inviteret til borgermøde på 

Hotel La Costa om den nye lokalplan for stationsarealet, som byrådet 
havde vedtaget og lagt frem til offentlig debat og indsigelser. 

Kommunen præsenterede en 25 m bred vej med et 2,5 m høj 
støjværn mod Havnegade og tæt bebyggelse mod Søndergade med 

boliger og butikker og en stort anlagt parkeringsplads på 

stationsbygningens grund. Det nye byråd havde meldt ud, at de var 
parat til ændringer, de ville imødekomme borgernes ønske, hvis de 

havde ændringer til den fremlagte lokalplan. (denne gang) 

Det fik arkitekt Otto Jessin, Havnegade 14 til at fremlægge sit 

forslag, som var helt forskellig fra Kommunens. Vejen skulle rykkes 
mod Søndergade, så der blev plads til et grønt bælte mod Havnegade 



 

og ikke et ”Jerntæppe”, som kommunen havde lagt op til. Ligeledes 

forslog han, at Søndergade blev udvidet, så der blev plads til 
skråparkeringsbåse til at dække parkeringsbehovet i stedet for en 

parkeringsplads. Og sidst forslog han et grønt område, der hvor 
AABboligerne ligger i dag, en oase, en park, en legeplads. 

 

I juni 1982 købte Odder Kommune Stationsbygningen for kr. 400.000 
og der gik rygter om, at de ville rive bygningen ned. Det fik Hou og 

Omegns Beboerforenings formand Grethe Nielsen til at udtale til 
avisen, at den gamle stationsbygning skulle ikke gerne lide samme 

skæbne, som den gamle købmandsbutik på havnen. Bygningen har 
stor kulturel værdi for byen og ville være et fantastisk kulturhus til 

mange offentlige formål og til billige klublejligheder til unge og ældre. 

Den gamle station blev heldigvis ikke revet ned, men blev solgt til 

private boliger. 

 

Den 1. juli 1982 besluttede Odder byråd at vedtage deres egen 

lokalplan med den lille ændring at vejen blev rykket mod Søndergade 
og derved gav plads til et grønt bælte i stedet for et støjværn mod 

Havnegade.   

 

Den 25. juli 1982 kunne man læse i avisen, at budgettet på Houvejen 

var overskredet med 2,7 mill. - en stor bet til Odder Kommunes 
slunkne kasse. Derfor var forargelsen da også stor over at kommunen 

brugte kr. 400.000 til en tunnel ”In the middle of nowhere”. 

 

Fra ingenting til ingenting 

 

 



 

Her ligger en tunnel på marken langt udenfor byen 

 

Et enormt stort rør i metal 25 m lang og 3 meter i diameter. En 

præfabrikeret tunnel skulle føre cykler og gående under Amtsvejen i 
henholdsvis Eriksminde og Hou. Den økonomiske aftale mellem Odder 

Kommune og Århus Amt omkring anlæggelsen af Houvejen mellem 

Odder og Hou var budgetteret til 25,7 mill. med en fordelingsnøgle 
mellem kommune og amt på 30/70, men i den aftale indgik ikke til 

kommunens overraskelse 2 tunneler og støjafskærmning i Hou by. 
Disse omkostninger skulle kommunen selv afholde. 

 

I 1981 blev tunnelen ved Askelunden totalt latterliggjort. Den førte 

fra ingenting til ingenting kr. 400.000 blev dengang hældt lige ud på 

marken, syntes alle i Hou. Tunnelen havde da også på det tidspunkt, 
gjort mere gavn nede i byen, men i dag er der ingen, der vil undvære 

den. Og godt at Hou og Omegns Beboerforening med Finn Røkke i 
spidsen ikke fik den sparet væk. 

Nu næsten 40 år senere er der ingen, der griner mere af tunnelen, nu 
giver den god mening. Vi kan færdes trafiksikkert under den stærkt 

trafikerede Houvej, som på bedste måde forbinder de nye 
boligområder på begge sider af vejen. 

 

 

Tunnelen ved Askelunden 2018 

 

En tidlig julegave til Hou i 1982 

 



 

Torsdag den 16. december åbnede Houvejen uden bånd og saks. 

Vejen havde kostet 34 mill. hvoraf Odder Kommune skulle betale ca. 
1/3 og amtet resten. 

 

Alle er glade for den nye Houvej 

 

Alle er godt nok glade for den nye Houvej, men alle er også enige 
om, at der burde laves vejchikaner, så hastigheden og støjen fra 

trafikken blev sænket ned igennem byen. Men af en eller anden 
grund kan det ikke lade sig gøre. Byrådet mangler den politiske vilje 

til at imødekomme borgernes ønsker. 

Den tidligere borgmester og byrådsmedlem Elvin Hansen, Egehovedet 

Hou (S) har den holdning til problemet, at hvis man ikke kan 

overholde fartbegrænsningen, skal der bare udskrives nogle flere 
bøder, så skal de nok lære det. 

 

Motorvej Syd 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Motorvej Nord 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

Sognerådsprotokoller 

Avisudklip 

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

Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe 


