
1949  Århus Kommunes feriehjem i Hou 

 

Feriehjemmet i Hou startede i 1949 med at modtage børn og uden for 

skoleferien kronisk syge eller invalide voksne. Fra 1977 kun ældre borgere, 

der trængte til ferieophold. Dette fortsatte til 2008, hvor Feriehjemmet blev 

overtaget af Hou Maritime efterskole 

 

 
Feriehjemmet omkring 1954 

 
Matrikelnummer 20 c 

 

I begyndelsen af 1948 kan man af referaterne af Århus Byråds forhandlinger se, at 

der efter Anden Verdenskrig har været et problem med at få skolebørn anbragt i 
ferien. Dette problem ville man gøre noget ved. Man havde i Århus et rådighedsbeløb 

på 175.000 kr. til en feriekoloni, som man havde tænkt skulle være i Fløjstrup skov, 
men et udvalg havde fundet en grund i Hou, der ville egne sig bedre. Udgiften ville 

blive ca. 200.000 kr. hvoraf udvalget havde fået 6.000 kr. til forarbejdet. Kolonien 
skulle ikke alene bruges til skolebørn, men også benyttes før og efter skoleferien til 

børnehavebørn og andre mennesker som trængte til en ferie, f.eks. invalider og 
kronisk syge1.  

 
Den 7. juli besluttedes det, at der blev indstillet til socialudvalget, at et 

rådighedsbeløb på 154.000 kr. skulle overføres til en feriekoloni ved Hou og dette 
tiltrådtes2. 

 
I november 1948 var man kommet så langt, at man lavede en indstilling om leje af 

matr. 20 c, Halling sogn, men den juridiske direktør sagde, at sagen var lidt 

vanskelig. Ejeren, gårdejer Hans Poul Timm, ville gerne udleje arealet, men kunne 
ikke gøre det på normal vis, og nu søgte man at ordne det ved, at kommunen ydede 

ham et lån; men sagen skulle forelægges ministeriet.3 Ministeriet godkendte 
ordningen, og den 27-1-1949 blev ordningen også tiltrådt af byrådet.4 

 
Der var dog nogle problemer angående en kloakledning, som skulle være på plads, 

før feriehjemmet rigtig kunne stå klar til at modtage gæster. 
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 Århus byråds forhandlinger 1948 

2Århus byråds forhandlinger 7.juli 1948 
3Århus byråds forhandlinger 18.nov.1948 
4
Århus byråds forhandlinger 27.jan 1949 

 

 



Som det fremgår af følgende deklaration, 2-10-1950, så skulle man lige blive enige 

om, hvem der skulle betale.  
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Børnene på Feriehjemmet 

Feriehjemmet – Aarhus Kommunes feriehjem ved Hou - blev indviet Sct. Hans Aften i 
1949. Feriekolonien var opbygget af to flygtninge barakker fra den tidligere 

gennemgangslejr i Århus. Udgiften til indretning og montering androg ca. 170.000 kr. 
Der var plads til 60 børn foruden personale. 

Feriehjemmet var i 1951 belagt med følgende hold:6 
 

21/5-2/6: 42 børn fra børnehaven ”Vestervang” 
6/6-15/6: 43 invalider og kronisk syge   

19/6-28/6: 41 invalider og kronisk syge 

2/7-21/7: 63 børn fra fritidshjemmet i ”Vestre Allé” 
23/7-11/8: 70 børn fra fritidshjemmet ”Møllevangen” 

15/8-24/8: 38 aldersrentemodtagere 
28/8 -6/9: 39 aldersrentemodtagere 

 
I 1953 var det børnehaven ”Søndervang”, og fritidshjemmene: ”Skovvang”, ”Vestre 

Allé”,og ”Møllevangen” samt aldersrentemodtagere, invalider og kronisk syge, der nød 
godt af et ferieophold. I 1953 androg Århus Kommunes udgifter til feriekolonier 

96.134,23 kr.7 

 
Børn fra ”Skovvang” 1953 
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Århus Kommunes beretning 153/54 
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Børnene var typisk på ferie i Hou i 14 dage. Efter den første uge måtte de modtage 
besøg, og mange forældre og søskende tog med toget til Hou for at være sammen 

med deres børn og for at få en god dag ved stranden. 
 

Begivenheder under opholdet 
Yrsa Sjørup fortæller, at da hun var sytten år, så var hendes tre små søskende på 

ferie i Hou, og hendes mor havde ikke tid til at besøge dem, så hun tog af sted alene. 
Under besøget mødte hun en ung mand, som hun senere blev gift med. Han var 

sammen med sin bror, som var der for at se sine børn. Hun indrømmer, at der blev 
sendt et par hede blikke hen over eftermiddagskaffen i haven, hvor de glemte både 

søskende og nevøer. Men før dagen var omme, havde de da også aftalt at gå i cirkus 
sammen hjemme i Aarhus.8 

 
I 1956 skete der en begivenhed på sommerlejren, der blev husket af mange. 

Begivenheden blev omtalt sådan i Junioravisen: 
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Senere blev begivenheden også omtalt i en sang det efterfølgende år: 

Når vi tar til sommerlejren er det en glæde, kan I tro 

Ud til strand og sol og sommer- dér er vældig godt at bo. 

Sidste år ved midnatstide, ja, I tror, at det er lyv, 

men da fanged´ hele holdet en formummer nattetyv.10 

 

Overgangen til ældrecenter 

I 1975 besluttede Århus Byråd at forbedre og udvide Århus Kommunes feriehjem i 

Hou. Der var nu færre børn, der trængte til et ferieophold, så kommunen ønskede at 
lave feriehjemmet om, så det bedre kunne modtage ældre. Der skulle alligevel laves 

en del arbejde på bygningerne, da brandmyndighederne havde stillet krav om nogle 
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Junior-Avisen 25. jan.1956 
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Sang 5-12-1958 



brandværnsforanstaltninger. Forbedringerne og ombygningen blev opdelt i tre etaper, 

så man undgik lukning, mens arbejdet stod på. Første ombygning var af østfløjen, 
hvor en 30 sengs sovesal blev ændret til 12 dobbeltværelser med håndvask, toiletter, 

brusebad og depoter. Udgiften blev beregnet til 390.000 kr. Første etape 
påbegyndtes i efteråret 1975.  

For at bevare feriehjemmets kapacitet på ca. 70 personer skulle der opføres en 
tilbygning på 160m2 med 7 dobbeltværelser, depoter og opholdsrum. 

Køkkenafdelingen skulle også moderniseres, og der skulle indrettes kørestolstoiletter. 
Regningen for det hele var anslået til 1.250.000 kr.11 

 
Tredje og sidste etape blev vedtaget i 1977 og startede 11 oktober og var klar til 

indflytning i maj 1978. Denne sidste del kom til at koste 2,4 millioner kroner.  
Det blev også til en omfattende ombygning af midt-og vestfløjen og en nybygning 

(sydfløj) på 306 m2.I sydfløjen kom der syv dobbeltværelser og otte enkeltværelser. I 
forvejen var der i østfløjen 13 dobbeltværelser. Og som noget helt nyt blev der 

installeret kaldeanlæg til vagtstuen fra samtlige værelser og toiletter. 

 

 
Jytte, Tove og Laila i det nye køkken i år 2000 

 

Køkkenfaciliteterne og forholdene for personalet blev også væsentligt forbedret. 

Tømrerarbejdet blev udført af Niels Hoe.12 
 

Som reklame for Feriehjemmet udsendte Århus Kommune en brochure, Hvor der stod 
følgende: 

Feriehjemmet i Hou ligger i smukke omgivelser ved skov og strand med udsigt til 

Tunø og Samsø. Der er 20 dobbeltværelser og 8 enkeltværelser. Der er håndvask på 
alle værelser og bad og toilet på gangene. 

På hjemmet er der en stor spisestue med klaver og en hyggelig opholdsstue med 
radio, TV og video. 
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 Avisudklip 12-6-1975 
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 Avisudklip 1-11-1977 



 
Spisestuen i 1997 

 
Udendørs er der en overdækket terrasse og en stor have med en dejlig petanquebane 

og seks gynger.13 

 

 
Udendørs i 70’erne 

 

Det var ældre, der havde behov for rekreation – fx efter sygdom – eller fordi de var 

ensomme eller isolerede i hverdagen. Personalet var behjælpelig med toiletbesøg, af- 

og på-tagning af støttestrømper, hjælp til påklædning og andre lette opgaver14. Det 
var ikke et rekreationshjem, så pensionisterne skulle være i det store og hele 

selvhjulpne. 
Man kunne alt efter behov få tildelt fra en til fire ugers ophold. I 1998 betaltes der 

740 kr. for en uges ophold med fuld kost og logi. 
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Hvad lavede man under opholdet?  

Pensionisterne kom typisk til Hou om mandagen, hvorefter de fik præsenteret 
ugeprogrammet, der omfattede både bankospil, festaften, en bustur, en musikaften 

og ved godt vejr en grill aften. Ingen gæster var dog tvunget til at deltage i noget 
som helst. Personalet var meget opmærksomme på, at man var der for at holde ferie, 

de skulle ikke tvangsaktiveres.  
 

 
Hyggestund 

 
En pensionist, der var med på et ophold på feriehjemmet beskriver opholdet sådan i 

et brev til sine børn: 
 

Vi blev afhentet præcis med bussen kl. 10 og kørt til Hou, hvor vi straks blev 
indlogeret og fik et kongresemblem med navn, så vi kunne lære hinanden at kende. 

Derefter blev vi sat ved seksmandsborde og fik en dejlig middag: karbonader med 
grønærter og gulerødder. Programmet lød hver dag på morgenmad kl. 8 -9½, 

saftevand kl. 11, middag kl. 12, eftermiddags kaffe kl. 3 og kl. 6.30 aftensmad 

efterfulgt af aftenskaffe kl. 9 med kage.Der blev holdt to fester for os under opholdet. 
Den første var en sangaften og den anden en grillaften på græsplænen. Vi fik hver 

dag øl og snaps til maden, men til grillaftenen også et glas hvidvin. Til aftenkaffen fik 
vi flødekager og portvin. En eftermiddag, da der var så mange hvepsefluer, at det var 

svært at sidde udenfor, foreslog bestyrerinden, at vi spillede banko, og vi måtte tage 
alle de plader, vi ville for 5 kr. Det var et meget dejligt ophold og mange tak til det 

søde personale. 
Mange andre udtrykte også deres taknemmelighed over opholdet. 

-Det er hyggen og samværet, der betyder noget. 
- En aflastning fra at skulle besøge min demente kone. Opholdet giver mig 

overskud,når jeg kommer hjem - Man får nye venskaber, der også varer ud over 
ferietiden. 

 
Lederen fortæller, at nogle pensionister glemmer at tage deres sovemedicin eller 

hovedpinepiller. De synes slet ikke det er nødvendigt, fordi der sker så meget.  

 



 
Sti til stranden 

 
Nede ved stranden 

 

Det var et dejligt sted for både unge og ældre ikke mindst fordi beliggenheden var 

god med meget nem adgang til både by og strand. Desuden var der gjort meget for, 
at de ældre kunne komme rundt i kørestole, fordi der var lavet en flisebelagt sti helt 

ned til stranden, hvor der også var sat bænke op. 
Til at sørge for de 48 liggende gæster, var der i 1992 ansat 5 på fuldtid og 1 på 

halvtid. 
Men det varede kun til 2006, hvor kommunen kom med spareforslag. Ved salg af 

centeret kunne Feriehjemmet indbringe godt 7 mio. kr. og en besparelse ved at lukke 
på 2,3 mio. kr. om året. Så Feriehjemmet blev sat til salg til trods for at det kraftigt 

frarådedes med begrundelse i, at det kunne komme til at betyde større efterspørgsel 
efter midlertidig pleje og praktisk hjælp.15 

I 2008 blev Feriehjemmet købt af Hou Maritime efterskole. 
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