
1986 Elvin Hansen i Odder Byråd

I Hou har vi i over 30 år kunnet stemme på en langtidsholdbar lokalpolitiker. 
Elvin Hansen, Egehovet 47, Hou har nemlig siden 1986 været byrådsmedlem 
for Socialdemokratiet – og heraf har han siddet 3 perioder som Borgmester.
- det er der ingen andre, der har gjort før ham.

Elvin Hansen, byrådsmedlem i Odder Byråd siden 1986

Selv siger Elvin at årsagen til, at han har været så længe i politik, er, at han er 
godt gift. ”Uden Gerda, min kone, var det slet ikke gået. Hun siger også, at jeg
ikke skal gå på pension, for nu har hun været ”borgmester” derhjemme på 
Egehovet i over 30 år, og det skal jeg ikke komme hjem og lave om på. Der ud
over har jeg aldrig taget ”arbejdet” med hjem – jeg har altid sovet godt og har
ikke ligget søvnløs og spekuleret”. Elvin Hansen har svar på alt og er godt inde 
i stoffet. Han har styr på alt, hvad der sker, rundt om i kommunen - ikke bare i
Hou. Han holder fast i sine meninger og er svær at ”flytte” - påvirke. Nogle af 
de politiske modstandere siger, at han ”tromler” sine sager igennem. Til det 
siger Elvin: ”At han blot bruger sit flertal og ikke forstår kritikken”.
Elvin mener, at det er vigtigt at stå fast på sine holdninger. Som byrådsmedlem
kan man holde den partipolitiske linje, som udvalgsformand og især som 
borgmester, skal man kunne samle hele byrådet, men aldrig glemme sine 
rødder. Hvis der var penge nok i kommunekassen, var Elvin ikke i tvivl om, 
hvad der skulle prioriteres højere. Det skulle de ældres behov for en mindre 
beskyttet ældrebolig, et alternativ til plejehjemmet, som kun er for de få og 
meget syge og dårlige.

Elvin er født i Torrild den 1. maj 1950 på arbejdernes kampdag. Hans far og 
hans bedstefar var begge engageret i politik. Hans far sad i Byrådet og var 
ansat som kontorbestyrer på fagforeningen SID i Odder i 23 år, og Elvins 
bedstefar var aktivt medlem af socialdemokratiet.  Elvin husker tydeligt, at han
som stor knægt har været med sin far til politiske møder, og derfor var det 
også helt naturligt for ham at melde sig ind i socialdemokratiet i Hou i 1975. 
Det var netop i 70erne, at der var gang i udviklingen i Hou, og debatten kørte 
på fulde omdrejninger. Banens nedlæggelse, ny Houvej, Færgehavn nord for 
den daværende eksisterende havn og planer om ny stor Lystbådehavn med 
plads til 600 både og 900 parkeringspladser.



Hous motorvej

Houvejen eller Amtsvejen, som den hed dengang, var det helt store 
samtaleemne i 1974-75, og den var årsagen til, at Elvin gik ind i lokalpolitik. 
Elvin var og er den helt store tilhænger af Houvejen og Samsøfærgen. Han 
mener, at begge dele er årsagen til, at Hou aldrig bliver udkants Danmark. Vi 
havde aldrig fået nogen tilflyttere til Hou, hvis vejen ikke havde været der, og 
hvis vi ikke havde Samsøfærgen, havde vi heller ikke haft nogen busser. 
Houvejen, Samsøfærgen og busserne hænger sammen.
Elvin indrømmer dog, at det ikke var smart, at Houvejen gik ned gennem byen
og delte den lille by, men der var ingen alternativer med Sand (gårdejeren på 
Gersdorffslund) på den ene side og vand på den anden - og som Elvin siger: 
”Så er det jo heller ikke værre”.

Houvejen 2015

Elvins holdning til spørgsmålet:
”Hvorfor skulle og hvorfor skal alting flyttes til Odder?”

Når en virksomhed kan låne 80% i Odder mod 60% i Boulstrup, kan man jo 
ikke fortænke dem i at flytte til Odder. Kommunen har ingen indflydelse på 
lånebetingelserne.  For øvrigt er det meget bedre, hvis folk arbejder udenfor 
kommunen, virksomhederne giver kun omkostninger. Det bedste for 



kommunekassen er, at Kommunens borgere arbejder udenfor kommunen og 
ikke omvendt. Det giver penge i kommunekassen.
Det går mod større enheder, man kan jo også godt diskutere, om det var godt 
eller skidt at nedlægge Hou Alderdomshjem, men nu har vi et moderne 
velfungerende plejehjem i Odder. På Hou skole skal klassekvotienten også 
være mindst 19-21 elever, ellers bliver det for dyrt at undervise. Det samme 
gælder Hou Børnehave, der er 89-117 børn, men der skal helst være 120-135 
børn. Når det kommer til statistikker og tal, så er Elvin i sit es.

Borgmester Elvin Hansen

Takket være Finn Thranum blev Elvin borgmester i 1998

I 1998 søgte Socialdemokratiets formand og borgmesterkandidat Gerda 
Pedersen ind i organisationen i Odder Kommune, og derved var vejen banet for
Elvin Hansen. Han blev partiets spidskandidat og blev borgmester i 1998, 
takket være Finn Thranum, som dengang var valgt ind på Kommunelisten.  
Elvin blev borgmester og Finn Thranum blev Socialrådsformand.  

Genvalgt, genvalgt, genvalgt!

Både i 2002 og i 2010 blev Elvin genvalgt som borgmester. I 2010 var opgaven
meget enkel”, siger Elvin: ”Det var bare at rydde op efter de borgerlige”. I 
2006 var de borgerlige kommet til med venstres Niels Ulrik Bugge som 
borgmester, og de havde skabt et stort hul i kommunekassen. ”Jeg overtog i 
2010 en kassebeholdning på minus 7,5 millioner kr. og afleverede i 2014 en 
kassebeholdning på 101 millioner kr. og ikke nok med det, der var også 
vedtaget, hvad størsteparten af pengene skulle bruges til”.

Uheldige bemærkninger fra Borgmesteren.

I 2007 kan man læse i Odder Avis, at Elvin udtaler i forbindelse med at 
tennisbanerne ude i oplands byerne ikke fik samme kommunale service, som 
banerne inde i Odder. ”Den kommunale service kan ikke være lige så høj ude i 
oplands byerne, som i Odder”. Det var Hundslund, Ørting og Hou 
idrætsforeninger og mange andre ikke enige med ham i. 



Elvins selvtillid har aldrig fejlet noget, heller ikke da han i 2010 gjorde sig 
uheldig bemærket i en anden sag ved at udtale til sig offentligt om, at han fik 
for lidt i løn. Han mente, at han skulle have lige så meget eller mere i løn end 
kommunaldirektøren. Det gav genlyd i hele landet og alle aviser og blade var 
fyldte med negative kommentarer. I Ekstrabladet var der endda en 
dobbeltsidet artikel med overskriften ”Gi´ mig 439.692 mere i løn” og 
rubrikken fortsatte: ”Griske Elvin - Bykongen i Odder sparer på de gamle, fyrer
126 ansatte, lukker skoler og hæver skatten, men kræver gigant lønforhøjelse 
til sig selv”. Det vakte harme også i egne rækker. Men den slags praller af på 
Elvin, som følte sig misforstået – det han mente var, at kommunaldirektøren 
fik for meget i løn.

Et stort øjeblik i Elvins borgmestertid var, da han og Gerda blev inviteret til 
Dronningens 40 års regentjubilæum i 2012. Det var et stort øjeblik for ham og 
Gerda at hilse på alle de kongelige.
Elvin er både glad og stolt over at have været borgmester i de mange år og 
havde gerne fortsat, men vælgerne ville noget andet. Ved kommunevalget i 
2013 måtte Elvin tage til takke med formandsposten for teknisk udvalg, hvilket
han var godt tilfreds med, når han nu ikke kunne blive borgmester. I 2017 faldt
kommunalvalget heller ikke ud til fordel for Elvin, og han måtte tage til takke 
med nedenstående udvalgs- og bestyrelsesposter.

2013 Formand for Teknisk udvalg
2017 Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Andre tillidshverv:Bestyrelsesmedlem i Renosyd, Odder Spildevand, HMN 
Naturgas I/S, OK Fondens.

Elvin Hansen har sat sit aftryk mange steder i Hou i kraft af sit politiske virke 
som byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Odder Byråd siden 1986, både 
som borgmester, formand for teknisk udvalg og i de nævn og bestyrelser, som 
han har siddet i og stadig gør. Han har haft stor indflydelse på f.eks. 
udviklingen på Hou Havn, Hou Lysbådehavn, Hou Hallen og Hou Varmeværk.

På Kommunes hjemmeside, står der følgende beskrivelse af Elvin Hansen:

Civilt erhverv: Pensionist, tidligere Produktionsleder TDC 1992 - 98, 
Borgmester 1998 – 2005, igen 2010 – 2013, MTU formand 2006 – 2009, igen 
2014 -, Uddannet Maskinarbejder i 1969, BF – Tekniker TDC, Enetekniker hos 
teletjenesten GTO, Jacobshavn Grønland 1979 – 81, Teleleder.

Lidt om mig selv: Jeg er medlem af Odder byråd i min niende valgperiode, 
Heraf har jeg været Borgmester i tre perioder. Mine interesseområder er Teknik
og miljø, energiområdet, økonomi og ledelse. Det betyder ikke, at jeg ikke 
følger med i byrådets andre opgaver. Jeg har også et helhedssyn på de øvrige 
opgaver vi beskæftiger os med i byrådet og det omkringliggende samfund.
Mine fritidsinteresser: Politik, camping, lidt håndbold og fodbold.



Kilder:
Bogen ”en by på kanten”
Avisudklip fra arkivet
Odder kommunes hjemmesider
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