
2000  Mekanisk Museum i Hou 

Det startede ofte med en bunke rust…. 

Mange af Mekanisk Museums effekter havde nemlig stået ude i alt slags vejr i 

25-30 år eller mere, men ved ihærdigt arbejde, teknisk snilde og gode 

kontakter lykkedes det museets frivillige at få smukke velkørende maskiner ud 

af det. 

Alle maskinerne havde en historie. F.eks. denne gamle vejtromle var et 

klenodie af en dampmaskine fra 1908, som Jørgen Ehrhorn havde fundet på 

Hvidkilde Gods på Sydfyn, men hverken greven eller andre på slottet vidste 

noget om den, bortset fra at den var lavet på Frichs Fabrikker i Århus. En 

ældre herre på en lille afdeling af Frichs Fabrikker i Horsens kunne med 

stolthed i stemmen fortælle, at dampmaskinen havde vundet en guldmedalje 

på en udstilling i Berlin. 

Hou Mekanisk Museum holdt til i en gammel lagerhal på Hou Havn, hvor der 

tidligere havde ligget et savværk. Museet holdt åbent for offentligheden hver 

weekend fra kl. 13-16 i sommermånederne. Desværre var det allerede fra 

starten på lånt tid, fordi det var et midlertidigt lejemål, som ville blive sagt op, 

når færgehavnen skulle udvides. I 2006 blev lejemålet opsagt af Odder 



Kommune, og hallen blev ryddet og foreningen bag museet opløst. Alle 

effekterne blev spredt for alle vinde, fordi mange af dem var private effekter, 

og dem der ikke var, blev enten solgt eller står hos Entreprenør Ole Mikkelsen i 

Malling. 

 

Foto fra Museet i Hou 

Det var faktisk meningen, at hele museet skulle flyttes ud til Ole Mikkelsen i 

Malling, men bestyrelsen bag museet vurderede, at stedet lå for øde, og for 

langt ude på landet. De besluttede derfor at nedlægge Museet. Elvin Hansen - 

den tidligere socialdemokratiske borgmester i Odder - var meget velvillig 

indstillet overfor projektet og tilbød foreningen bag Mekanisk Museum at købe 

en grund ude ved varmeværket for 1 kr. Dette tilbud kunne bestyrelsen 

desværre ikke tage imod, fordi de simpelthen ikke kunne finde finansieringen 

til en nybygning, ej heller forrentningen af en sådan. 

Pladsen hvor hallen havde ligget, blev i 2012 desværre udstykket til dyre 

byggegrunde ”Klitrosevej”. Og derfor mistede Hou en seværdighed, en 

attraktion, en aktivitet der samtidig var et arbejdende værksted, hvor unge og 

ældre kunne få kultur og teknik til at gå op i en højere enhed.  

  



Hvordan og hvornår startede Mekanisk Museum 

Det hele startede med Jørgen Ehrhorn, som havde lejet hallen, hvor han skulle 

arbejdsprøve unge utilpassede mennesker. En af de unge, en pige, ønskede at 

erhverve sig et kørekort, hvorfor Jørgen skulle teste hende og komme med en 

udtalelse til de sociale myndigheder. 

En gammel grå Ferguson traktor blev gjort køreklar, og pigen øvede sig på 

gårdspladsen. Og det blev starten på Mekanisk Museum og den første traktor, 

der blev gjort i stand. (se foto nedenfor) 

 

 

Her kan man virkelig sige ”Fra skrot til slot” 

  



 

Hvornår startede foreningen bag projektet? 

I 1994 startede foreningen bag Hou Mekaniske Museum med 35 medlemmer, 

det var hovedsagelig seniorer, der mødtes hver tirsdag aften, hvor der blev 

skruet, svejset, boret og malet i og på gamle maskiner. I 2000 var man klar til 

at slå dørene op for publikum. Og i 2003 nåede medlemstallet op på 45 

medlemmer, som skiftedes til at tage vagterne i åbningstiden lørdage og 

søndage fra kl. 13.00 – 16.00 i sommermånederne. 

Foreningens formål var at erhverve motorer, værktøj, transportmidler og 

lignende effekter, enten ved opkøb, donationer eller udlån. 

Ud over arbejdet i museet arrangerede foreningen også udflugter til andre 

museer og foreninger, som havde noget at fremvise, der lå i tråd med 

foreningens egne interesser. Der var også mange foreninger, der gæstede 

Museet i Hou. 

Mekanisk Museum i Hou kunne fremvise, 

- en dampmaskine fra 1908 

- en Hundested bådmotor 

- en vejtromle 

- små marinemotorer 

- 15 stationære motorer 

- et par motorcykler 

- et par knallerter 

- en entreprenørmaskine 

- 3 traktorer 

- flere landbrugsmaskiner 

- forskellige værktøjer 

- maskindele og tilbehør 

- Radio/TV/marineradioer 

- skilte og plakater 

- filmfremviser 

- en gammel telefonboks 

- og meget mere 

 



Jørgen Ehrhorn udtrykte sin begejstring for foreningen således: ”Det bedste 

ved det hele var den fælles interesse for mekanik, og tilsammen kunne vi lave 

alt. Det faglige niveau var højt, det var mennesker, der kunne deres håndværk 

og var stolte over det, de lavede”. 

Der kom også mange sjove ting til museet 

Engang blev museet kontaktet af to personer fra Hovedgård, som ønskede at 

blive optaget i klubben, hvilket de selvfølgelig godt kunne. En dag mødte de op 

i Hou kørerne fra Hovedgård på en Lædersofa – det vakte opsigt. Mange kan 

sikkert huske sofaen, som kørte rundt i Hou, den vakte oven i købet så meget 

opsigt, at den kom i TV. 

 

Foto: Her ses Jørgen Ehrhorn i midten på den kørende sofa. Hvor han sidder 

sammen med ligesindede i den ”maske mekaniske verden” uden for 

lagerhallen i Hou. Den gamle vejtromle ses i baggrunden. 

Jørgen fortalte begejstret og engageret til arkivet om de enkelte effekter, han 

pegede på et billede i fotoalbummet og sagde: ”Her har vi et komplet gammelt 

malkeanlæg, det var fuld funktionsdygtigt - vi manglede kun koen”. Og det er 

Jørgen Ehrhorn i en nøddeskal, humoren ligger lige bag det seriøse. 

  



Foreningens økonomi 

Det må da have kostet en bondegård at gøre alle disse ting i stand! ”Nej, det 

var ikke så galt”, forklarede Jørgen. ”Folk betalte selv for de ting, der skulle 

bruges. Husk på de fleste ting, ejede folk selv, og vi kunne jo selv lave alt, og 

det vi ikke kunne lave, fik vi en god ”museumsrabat på”. 

Det var ikke den daglige økonomi, der lukkede museet, det var fordi lejemålet 

ophørte. Vi fik heller ikke den nødvendige moralske opbakning fra 

lokalsamfundet. Havde vi fået mere lokal opbakning, havde vi nok ikke opgivet 

Museet så let. 

Jørgen Ehrhorn har heldigvis skænket alle foreningens dokumenter og billeder 

til Hou Lokalhistoriske Arkiv. Interesserede kan se materialet i arkivets 

åbningstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

Arkivalier Hou Lokalhistoriske Arkiv 

Bogen ”Hou en by på kanten” 

Skrevet af Gunhild Hoe 


