
1990  Hou Havnefest 

 

I 1988 gennemgik Søndergade i Hou en større omlægning. Det skulle fejres på 

behørig vis, at byens hovedgade nu fremstod langt mere præsentabel. 

Søndergades indvielse blev et fornøjeligt og velbesøgt arrangement, og 

succesen blev grunden til, at Hou Hallens Venner 2 år senere startede Hou 

Havnefest. 

 

Indvielsen af Søndergade i 1988 

Anført af Torben Lohmann, Jon Jensen og Søren Erik Nielsen startede 

havnefest-æraen i 1990. Allerede første år forløb havnefesten over al 

forventning med pæn tilstrømning af gæster og et godt overskud. 

 Arrangementet er vokset støt siden den spæde opstart, og afvikles i 2019 for 

30. gang. 

Hvert år siden havnefesten startede er der blevet serveret gratis morgenkaffe 

og rundstykker på Søndergade. Det samler altid mange mennesker. 



Morgenkaffe på Søndergade 

Havnefesten blev hurtigt sat i kalenderen, som en årlig tilbagevendende 

begivenhed - den 2. weekend i juli - for rigtig mange mennesker fra hele 

Odder Kommune. 

Granskninger af stemmesedler fra Hou Drop viser også, at den sydlige del af 

Århus Kommune er rigt repræsenteret, når der lørdag eftermiddag afholdes 

Hou Drop. 

Arrangørerne har fra starten bestræbt sig på at lave et varieret program, som 

indeholder noget for alle aldre og interesseområder.  

Mini-triathlon er en af de aktiviteter, som hvert år tiltrækker mange deltagere 

fra klubber fra nær og fjern. Afviklingen sker i samarbejde med Odder Atletik & 

Motion. Distance: 380 m svømning, 18 km cykling, 4,2 km løb. 

 

Det går stærkt, når der skiftes mellem de 3 discipliner 



 

 



Blandt de mange aktiviteter, der har appelleret til publikum i årenes løb, kan 

her nævnes: Tivoli, mini-triathlon, bagagerumsmarked, havne-derby, 
børnegrandprix og sejlads med Marinehjemmeværnet. Kunstnergruppen 

Synteses puslespils-maleri i stor størrelse, står stadig for mange som en af de 

store oplevelser i havnefesternes historie. 

Med andre ord: havnefesten tiltrækker hele familien, ikke mindst på grund af 

en afslappet og hyggelig atmosfære. 

Havnefesten blev i mange år skudt i gang af Kanonerselskabet Jylland. 

 

  

 

Kanonerselskabet Jylland fyrer kanonen af 

Havnefesten kaster hvert år et pænt overskud af sig, det kan dog svinge 

meget fra det ene år til det andet. Et par gange i havnefesthistorien har 

overskuddet kun været ca. 40.000 kr. Et gennemsnit på alle årene ligger på 

ca. 75.000 kr., mens det hidtil bedste økonomiske resultat blev opnået i 2017 

med et overskud på 123.000 kr. 

Økonomi er dog ikke den eneste faktor, der tæller for arrangørerne. Det 
prioriteres lige så højt at skabe en sommerfest med liv og glade dage for 

gæsterne på havnen, hvor hygge og samvær med andre mennesker skaber 
fællesskab og nye venskaber 

 
Det sidste gælder også for de mange frivillige, som bruger deres fritid på at 

stable arrangementet på benene. Uden dem – ingen havnefest. 
  



 

 

Hou Drop en publikumsmagnet 

Havnefesten er også en god profilering af Hou som et særdeles aktivt 
lokalsamfund. Utallige er de gange hvor TV 2 Østjylland har sendt fra 

havnefesten. Et par gange er optagelser fra Hou Drop også blevet vist i de 

landsdækkende nyheder som dagens sjove indslag. 

 

  

Hou Drop – en publikumsmagnet 



Hou Drop har ubetinget været havnefestens største tilløbsstykke med et årligt 

besøgstal i omegnen af 3000. Hou Drop er en konkurrence, hvor deltagerne i 
deres hjemmelavede fartøjer glider ned ad en rampe og møder havnevandet 

med mere eller mindre succes. På den efterfølgende tur til målet, gælder det 

om at lave bedst mulig underholdning for publikum. 

Der kæmpes om at komme hurtigt frem til klokken 

 

At se andres vandgang vækker også stor jubel hos tilskuerne. Derfor har 

kreative lokale hjerner igennem årene udtænkt og afprøvet mange forskellige 
aktiviteter, med fokus på at deltagerne falder i vandet. Et lille udpluk af disse 

er: Armgang i tov over havnen, tvekamp på balancebom, kan du gå på vandet, 

fald i vandet maskine og klatrevæg i havnebassinet. 

Armgang i tov over havnebassinet 

 



En havnefest er naturligvis også præget af masser af musik i forskellige 

genrer. 

 

De lokale syngepiger gir den gas i teltet 

 

Der serveres øl i lange baner 

Der er dog aldrig satset på de helt dyre indslag fra musikkens verden. 

Det har alligevel ofte været musikken, som har samlet et stort publikum, og 

som har fået teltene til at swinge, når der er blevet skruet op for højtalerne. 

De mest kendte navne, som har optrådt ved Hou Havnefest, er Peter Belli, Ib 

Grønbech, Tørfisk, Henning Stærk og Peter og de Andre Kopier. 

Dem, der har tjent flest penge ind til foreningen, er dog ikke de samme, men 

derimod bands som Charlie Dee and the Twisters, Roger and Over, Fede 80’ere 

samt So90’ere 



Havnegudstjeneste – en kæmpesucces 

Gudstjeneste i det store telt på havnen søndag formiddag blev ikke spået store 

chancer for succes, dengang det blev introduceret. 

Det skulle dog hurtigt vise sig, at under Hanna Nissens kyndige ledelse – og 

medvirken af Hous eget havnekirkekor - blev det en kæmpe succes, som hvert 

år samlede 300 – 400 kirkegængere. 

I forbindelse med gudstjenesterne på havnen har der også flere gange været 

barnedåb. 

Lotte Dalsgaards smukke blomsterudsmykning til det mobile alter 

 

 Havnekirkekoret er på plads 



 

Et propfyldt telt lytter til Hannas prædiken 

 

1996 Hou bys 150års jubilæum fejres i forbindelse med årets 

havnefest 

Hou bys 150års jubilæum blev i stor stil markeret ved årets havnefest i 1996. 

Festen blev åbnet med optog, tale og sang på havnen. Åbningstalen blev holdt 
af Jens Emil Højen, som er direkte efterkommer af Hous første beboer Rasmus 

Færgeman, en lille udklædt familie, som skulle symbolisere byens 
grundlæggere sang duet, og Kanonérselskabet Jylland saluterede med 

kanonerne. 

 

Kanonerselskabet Jylland 



Af andre programsatte indslag i forbindelse med jubilæet kan nævnes 

rundvisning på Hou Skole, hvor lokalhistorien – Sagn og Myter er gengivet i 

vægmalerier på skolens gange. 

 

Ny Hou sang 

I anledning af jubilæet blev der skrevet en ny Hou sang med tekst og musik af 

Hanne Hansen og Bjarne Vestfalen. 

 

 

 

 



 

 

Bagagerumsmarked – et af de nye tiltag 

Et af de nyere tiltag i forbindelse med havnefesten er bagagerumsmarked, som 

afvikles lørdag formiddag på det gamle ralleje. 

Her kan man for et beskedent beløb leje en stadeplads og på den måde få 

solgt sine effekter.  

Der er livlig aktivitet ved boderne, og der bliver lavet mange gode handler. 



 

 

Uden frivillige hjælpere – ingen havnefest 

 

Glade frivillige siger på gensyn efter endnu en succesfuld havnefest 



Havnefestens historie tæller et stort persongalleri af entusiastiske frivillige fra 

lokalområdet, uden dem ville havnefesten ikke kunne gennemføres, så dem 

skylder vi stor tak. 

Gennem årene er havnefesterne flittigt blevet omtalt i medierne. Diverse 

avisudklip med omtale og billeder kan ses på Lokalhistorisk Arkiv. 

 

Kilder: Notat skrevet af Jon Jensen og Rita Kjær, div. materiale fra avisomtaler og gamle 

programmer. 

Billeder: Private fotos og fotos fra Hou Hallens Venners billedsamling. 

April 2019/Rita Kjær 

 


