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Allerede i 2010 blev vi, Palle og jeg, enige om at skrive en opfølgende bog til 
Kaj Henning Jensens fantastiske bog om Hou, som udkom i 1975. Kaj Hennings 

bog hed ”En rest af et fiskerleje – begyndelsen til en by”. Det var en titel med 
fremtidsperspektiver i, og vi må i sandhed sige, at denne by eksisterer i dag – 

og i bedste velgående. 
 

Vi valgte at kalde vores bog for ”Hou – en by på kanten”. Denne titel var oplagt 
for os, idet den indikerede for det første, at vi som beboere i Hou altid har 

befundet os på kanten i forhold til Odder Kommune. For det andet så ligger 
Hou på kanten – altså vandkanten, og for det tredje så går vi lige til kanten. Vi 

håber, at læseren vil fatte sympati for denne nye beretning om Hou, og vi 
ønsker jer alle god og forhåbentlig givtig læselyst. 

 
Sådan lyder forordet i store træk til bogen. En bog der rummer lokalhistorie fra 

1975-2015. En periode vi selv har været en del af. Palle flyttede til Hou i 1980 

sammen med sin kone Dorthe og familiens tre børn. Jeg er ikke født i Hou, 
men flyttede sammen med min familie til Hou i 1947, hvor jeg var et år 

gammel og har boet i Hou lige siden. 
Jeg er ofte blevet spurgt ”Er du Houbo” - nej det er jeg ikke, men jeg er gift 

med en, men det synspunkt har jeg ændret, man er ”Houbo”, hvis man synes, 



at man er en ”Houbo”. Det handler ikke om at være født i Hou og måske være 

3. eller 4. generation, det handler om at føle sig hjemme og tage ejerskab og 
være en del af fællesskabet. Et fællesskab som har været og er under pres, det 

er også en af bevæggrundene til at skrive bogen. Vi vil gerne være med til at 
styrke fællesskabet. 
 

Motivationen til at skrive bogen har dybest set været kærlighed til stedet og en 

lyst til at fortælle om de mennesker, der har gjort et stort stykke frivilligt 
arbejde for fællesskabet i Hou. Vores kriterium for, hvem der skulle med i 

bogen, var personer, der ragede lidt op i bybilledet og som havde gjort en 
forskel. Det er selvfølgelig svært at vælge i en by, hvor mange mennesker 

byder ind til fællesskabet, og vi har da helt sikkert forbigået nogle. Vi 
besluttede fra starten, at vi ville forbeholde os retten til at bestemme over 

hvad og hvem, vi ville skrive om, vel vidende at alle ikke kunne komme med. 
Vi ønskede også at vinkle historierne med humor, kød og blod. Bogen skulle 

være informativ, men skulle også underholde læserne. 
 

Lysten til at skrive bogen sammen kom helt naturligt i 2010, da Palle ville 
skrive historien om HMI Hou Maritime Idrætsefterskole, som han havde været 

med til at starte i 1989, og som han har været forstander for, indtil han gik på 
pension i 2011. Vores samarbejde går tilbage til 1990erne, hvor vi skrev 

tekster sammen til revyerne, som dengang blev opført hver andet år i Hou 
Hallen til stor morskab for os og heldigvis også mange andre. 

 

 

Bogen er på 400 sider 
  



Det er et stort arbejde at skrive en bog, og det var da også en stor dag for os 

den 14. november 2015, da vi præsenterede vores bog i Hou Hallen til et 
arrangement, hvor der kom rigtig mange mennesker. 

 

Foto den 14. december 2015 

 

 

Heldigvis blev bogen taget godt i mod. 

 

Bogen omtaler Storfamilien Klarvand, som i dag er Hous storfamilie. Den 
omtaler mange af ildsjælene i Hou - Ole Poulsen, Anna Christensen, Bente 

Schou, Jørgen Ehrhorn, William Rathlou, Kirsten Mørk, Torben Lohmann bare 
for at nævne nogle. 

Vi har interviewet tidligere borgmester Elvin Hansen, og vi har beskrevet 
udviklingen i Hou med Hou Hallen, Færgehavnen, Houvejen og udviklingen på 

lystbådehavnen. Vi har fortalt om HMI Idrætsefterskolens første 25 år, og vi 
har fortalt om forstander Ole Lauth på Egmont Højskolen. Alle har en historie 

at fortælle, og alle har sat deres præg på Hou 
 

Bogen er skrevet på baggrund af interviews og egne oplevelser. Det har været 
et nostalgisk tilbageblik fra en tid fyldt med mange dejlige og sjove minder, 

hvor byens udvikling kan beskrives på følgende måde i overskrifter ”Fra 
rensningsanlæg til guldkyst” eller fra ”Industriby til Institutionsby”. 

 

Palles og mit makkerskab omkring revyerne og Houbogen har givet os mange 
sjove stunder. Der er blevet grint meget og meget er blevet censureret væk. 

 
Vores makkerskab fortsætter, vi har besluttet at opføre en forårskabaret i Hou 

Hallen den 29.2.2020. Vi mener at Hou trænger til en fest...... 
Kabaretten bygges op over Hous Historie, som er beskrevet på arkivets 

hjemmeside under fanen Tidstavle, der er nok af materiale at tage af. 
Glæd jer, det gør vi....... 



 

 
Kilder: 

 
Bogen - Hou en by på kanten 

Avisartikler fra arkivet 
Private fotos 

Bogen kan læses på arkivet eller købes ved forfatterne. 
Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe 


