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FERIEDRENG I HOV 
- 50 ÅR EFTER   af Jesper Friis

Prøv selv at tænke tilbage på de 
tidligste sommerferier i hukommel-
sen. Det regnede aldrig, og vejret 
var altid bedre i gamle dage. Sådan 
husker jeg også mine mange somre 
i Hov.

Fra 1968-69 og frem til 1978-79 
havde jeg fornøjelsen af at holde 
de fleste af mine sommerferier i 
Hov hos min faster og onkel, der 
over 30 år drev Hov El forretning 
fra Lærkevej 31. Feriedreng er 
egentlig et udtryk, jeg aldrig har 
forbundet med mig selv – men det 
er nok den mest passende beteg-
nelse – selvom jeg mere så mine 
somre som ophold hos min paral-
lelle familie i Jylland. Til trods for, 

at jeg er født på Nørrebros runddel 
og vel derfor ikke kan blive ret 
meget mere københavner, ser jeg 
stadig min opvækst som udpræ-
get midtjysk. Der er imidlertid 
ikke mange minder fra Nørrebro, 
eftersom min familie flyttede til 
Midtsjælland, allerede da jeg var 5 
år. Da jeg ofte var på besøg i Hov 
gennem mange uger, føltes det 
ikke som egentlig ferie; men mere 
som et langvarigt ophold i et se-
kundært hjem. På mange områder 
betragter jeg Lærkevej 31 som mit 
andet hjem i de unge år. Det hang 
helt sikkert sammen med, at der 
altid var en helt fantastisk følelse 
af velkommenhed, når jeg ankom.

Hov eller Hou – hvad føles rigtigt?
Min faster og onkel, Bente og Kaj 
Schou, syntes det kunne være en 
god ide at genfortælle mine somre 
i Hov til det lokale arkivs meritter. 
Med der kommer også en refleksion 
på byens nylige navnefastlæggelse. 
Det er med vilje, at jeg skriver Hov og 
ikke Hou. I min verden vil Hov altid 
være stavet med et ”v” i enden. Men 
på den anden side, så tror jeg også, 
at Hov-Odder banen kører lige om 
lidt igen, så det siger sikkert mere 
om  mig end om bynavnet. Jeg hu-
sker tydeligt det røde tog, der syntes 
at køre døgnet rundt – men bedre 
husker jeg baneområdet, hvor der 
var stier, små områder med buske og 

”Oddergrisen”. Det sidste røde tog fra Hov, maj 1977
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jordbunker. Odder-Hov banen var 
ikke afskærmet eller indhegnet. Der 
var fri adgang til hele baneområdet. 
Nogle af beboerne brugte da også 
området til at anlægge nyttehaver 
med bl.a. kartofler.  Det var tydelig-
vis, før alting blev så bureaukratisk 
som i dag, og ånden var anderledes 
dengang – jord var til for at blive 
udnyttet – og hjemmedyrkede kar-
tofler af egen avl  blev nævnt på et 
af ”Prøv Lykken” kortene i datidens 
Matadorspil.

En mindre havn
Samsø og Tunø færgerne havde 
begge anløb inde i den gamle havn. 
En havn der var væsentligt mindre 

end den fremstår i dag. Havnen hu-
sker jeg som et område med meget 
liv fra både færgefarten – men også 
fra bådeværftet og fiskerne. Om 
det var erhverv eller fritidsfiskere, 
husker jeg ikke; men båden ”Tenna 
II” husker jeg tydeligt. Den sejler 
vist endnu. Dengang var det muligt 
at fange både fladfisk, ulk og ål fra 
kajen, og fiskeri med ruser blev ud-
ført med godt resultat. Jeg husker 
både isinger, rødspætter og en 
pighvar i ny og næ som fangster. De 
flade kunne på en god dag ses på 
bunden, og vi kunne ligge på tværs 
af prammen ”Lørine” og fange dem 
på en murersnor, en rusten krog og 
rigeligt med sandorm. 

Min faster og onkels første båd 
”Lør” står meget klart i hukom-
melsen. Det var en hyggelig lille 
båd, som blev brugt flittigt til ferie, 
hygge og fisketure – samt erhverv, 
når der var behov for en elektriker 
på specielt Tunø. Dengang havde 
den hvidt tag over styrehus og 
kahyt, altid meget velholdt. Der var 
lidt trangt, når vi skulle sove tre i 
den. Men der blev sejlet flittigt til 
Samsø og Endelave.

Deres gravhund Sussie løb altid 
rundt på dækket, når vi sejlede – til 
min fasters store uro, indtil min 
onkel forbarmede sig over hende 
og trak hunden ind i førerhuset. 
Et år til min fødselsdag holdt vi 

Min faster og onkels båd ”Lør”, 1977
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”skovtur” på vandet. Højdepunktet 
var oplevelsen af en sæl, der lige 
så stille svømmede tæt forbi Lør. Vi 
havde et fint udsyn til sælen, mens 
den undersøgte, hvad vi var for en 
størrelse. 

Sportsfest
Karakteristisk for Hov var det tætte 
sociale sammenhold og meget 
sportslig aktivitet. Et år til den 
altfavnende sportsfest husker jeg 
en meget entusiastisk speaker, der 
i forbindelse med en dykkeropvis-
ning fortalte om en stakkels fisker, 
der ugen inden havde set sin 
grejboks forsvinde udover kanten 
ved slæbestedet, og væk var boks 
med kroge og blink. En af de ven-
lige dykkere påtog sig beredvilligt 
opgaven og forsvandt ned i dybet. 
Husk på at dette var storhedstiden 
for den franske dykkerpioner 
Jacques Cousteau på datidens 
Danmarks eneste kanal - DR TV. 
Jeg sad troligt og lod ”Havets Hem-
meligheder” tryllebinde mig hver 
lørdag eftermiddag. Men tilbage 
til Hovs havnebassin – dykkeren 
er kommet op fra dybet igen, og 
med sig har han den uheldige – nu 
heldige - lystfiskers grejboks. Der 
tog jeg på stedet beslutningen 
om at blive dykker – og jeg har 
haft mange spændende dyk fra 
Holbæk til Rødehavet.

Sportspladsen blev fyldt af 
mange turneringer mellem – som 
jeg husker det - vejene. Fodbold 
og håndbold var de store tilløbs-
stykker. Kampene blev afviklet 
i en hyggelig ånd, hvor det for 
det meste var vigtigt at deltage. 
Et år var der brandmænd med to 
brandsprøjter og en ståltønde på 
en wire spændt ud ca. 3 meter 
over jorden. Konkurrencen gik 
ud på at skubbe tønden ned på 
modstanderens opstander med 
vandstrålen fra en brandsprøjte. 
De gæve brandmænd dystede 
med Hovs udvalgte håndgangne 
svende. Det var lidt usikkert, hvem 
der vandt – men alle fik rigeligt 
med vand, og jeg husker at være 
gennemblødt fra yderst til inderst. 

Torsk og masser af dem – eventy-
ret ved Samsø
Det var en klar morgen, vejret var 
lettere overskyet – men det var en 
varm sommerdag. Min far, hans bror, 
min onkel og jeg selv sejlede ud fra 
Hovs havn imod Samsø. Min onkel 
havde en pejling på vestsiden af 
Samsø. Det var noget med en kirke 
og en skorsten der blev linet op og 
en bestemt dybde. Der var der torsk 
– det var planen. Den første time var 
der ikke mange bid; men pludselig 
begyndte torskene at bide, og de 
næste par timer blev hektiske. Den 

ene torsk efter den anden blev truk-
ket op, og i den sidste halve time vi 
fiskede, havde vi trukket stimen helt 
op under båden – så pirken blev 
taget på 3-4 meter. Der var så stor 
bidelyst, at vi i dag ville være blevet 
kaldt ”kvotekonger” – men sjovt var 
det, og denne tur er til dato en af 
mine helt store fiskeoplevelser. 

Der var vist ingen af os, der var for-
beredt på de store mængder torsk, 
som vi hev op. Fangstspanden blev 
hurtigt for lille, og de mange fisk 
begyndte at fylde rundt i styrehuset, 
og pludselig blev presset for meget 

Torsk, og masser af dem. Eventyret ved Samsø, 1974
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for døren til selve kahytten. En stor 
del af de landede torsk flød frit ind 
på kahyttens dæk. Løsningen blev 
at pumpe en mini gummibåd op og 
bruge den til at opbevare fangsten. 
Målet var dels at holde styr på de 
mange torsk, og at holde båden 
ren. Minigummibåden kommer jeg 
i øvrigt tilbage til.

Rensning af så mange torsk blev 
klaret på havet, og det meste af 
den sammenstimlede mågeflok fløj 
derfra med fuld mave. Filetering var 
jo en større proces, og hele familien 
med min farmor (Alvilda) i spidsen, 
husker jeg, deltog til ud på de små 
timer. Alle, der kom forbi, fik et par 
torsk med hjem - indtil det til sidst var 
svært at afsætte flere. Den situation 
indrammer også Hovs og måske spe-
cielt Lærkevejs fællesskab ret fint. Jeg 
husker en meget beundringsværdig 
”deleøkonomi”, hvor der blev delt af 
naturens ressourcer – fisk, bær og 
grønsager – på en fin måde.

Den knaldrøde gummibåd
Tilbage til den føromtalte gummi-
båd. Oprindelsen var vist Agfa re-

klame. Dengang havde Agfa en lo-
gofarve, der var knaldrød. 

Gummibåden var en fast be-
standdel af ”Lør”, og på en tur til 
Tunø blev jeg – sikkert efter at 
have været en plage – sat ud i gum-
mibåden iført redningsvest. Båden 
havde to årer og var ret let at tumle 
for en 8-9 årig lyshåret stille dreng. 
Efter at have roet havnen rundt et 
par gange, begyndte jeg at kede 
mig og ville gerne op igen. Men jeg 
var sikkert for stolt til at indrømme 
det, så jeg fik en lys ide. Med et par 
hurtige åretag lagde jeg til ved 
siden af ”Lør” og råbte på klingende 
sjællandsk: ”Faster, må jeg vende 
båden?” Planen var selvfølgelig, at 
jeg ville blive hentet op fra gum-
mibåden. Min faster reagerende 
som ventet og råbte med passende 
bekymring: ”Nej, Nej!” – Men min 
onkel havde gennemskuet bluffet 
og tyssede på hende, mens han 
råbte til mig: ”Ja, gør du bare det!” 
Efter lidt betænkning prøvede jeg 
at komme ud af situationen med 
lidt værdighed i behold og råbte til-
bage ”Nej, jeg venter til i morgen...”.

Drengestreger og mad over bål 
på stranden
Når raske drenge bliver sluppet 
løs, opstår der gennem en naturlov 
situationer, der er på kant med 
samfundets normer. Dette kaldes 
for drengestreger, og jeg husker et 
par, der fortjener at blive nævnt. 
Stakkels Betty (Beck) kunne ikke 
forstå, hvorfor hendes tøjklemmer 
forsvandt fra tørresnoren – næsten 
som dug for solen. Men forklaringen 
kunne findes i en Y-gren, et par kraf-
tige elastikker, et stykke læder og et 
antal sten i passende størrelse. Ja, 
den kvikke læser har gættet rigtigt 
– slangebøssens magi havde spillet 
ind. Vi havde fornuft nok til ikke at 
skyde efter os selv eller andre – men 
tøjklemmerne var jo lønnende mål. 
Specielt dem af plastik gav en fin 
indikation af træf ved at splintres i 
atomer. Da klemmerne blev skiftet 
fra plast til træ – skulle der bare bru-
ges flere træffere – resultatet blev 
det samme – indtil vi blev opdaget 
og fik strenge ordre på at skyde efter 
noget andet.

Når man er et par raske drenge, 
bliver der selvfølgelig lavet ”flits-
buer” i Ravnskoven. Her var der 
masser af unge træer, der nemt 
kunne laves til en ret fin bue. Vi var 
ikke helt tilfreds med længde og 
præcision med de pile, vi selv kunne 
lave af afbarkede grene - så der blev 
indkøbt rigtige sportspile i Odders 
sportsforretning. Heldigvis var vores 
evner som Robin Hood ikke så store, 
og slangedaskerne var lettere at 
have med sig.

Mangen en fugl blev forsøgt 
nedlagt uden det store held - så var 
det mere effektivt at fiske. Dengang 
var der mange krabber i vandet 
omkring Hov. Krabber var derfor 
altid en stor del af fangsten i en ruse. 
Krabberne tog godt for sig af de 
stakkels fladfisk, der fik forvildet sig 
ind i rusen. En aften havde vi samlet 
en god portion krabbekløer, der 
blev tilberedt i en gammel dåse med 
saltvand - over et bål på stranden. Til 
trods for den åbenlyse manglende 
korrekte fødevarehygiejne har jeg til 
dato ikke smagt bedre krabbekløer. 

”Så er der høj sø”, sommeren 1974
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Det er i grunden underligt, at ingen 
af os blev mesterkokke.

Marsvin og sæler ved 
badeanstalten
Jeg husker en såkaldt badeanstalt 
mellem Nørreled og havnen. Bade-
anstalten bestod af to broer, der gik 
ud imod vandet. Halvvejs ude var der 
en tværgående bro, og der dannedes 
således et H, hvorfra der kunne 
bades, uden at man skulle igennem 
den stenrige kant. Derimod gav den 
direkte adgang til både 1. eller 2. revle 
samt dybere vand for svømmere. Det 
var ikke unormalt, at der kom mar-
svin helt ind til broen, når de jagede 
i vandet. Det var før ”Dødens Gab/
Jaws” havde haft biograf-præmiere 
og skabt urimelig frygt for store 
svømmende dyr. Der var derfor stor 
interesse for at svømme med dette 
spændende dyr. Det var selvfølgelig 
helt umuligt, da marsvin er ret sky og 
ikke opsøger mennesker. 

Sælerne havde nok at spise, så 
de holdt sig ligeledes på behørig 
afstand af mennesker. Det var sjovt 
at se deres hoved poppe op og med 
stor interesse iagttage disse under-
lige badende mennesker.

X-Factor lang tid før det blev et 
tv-program
Hvem skulle have troet, at den 
gamle sang ”Oppe i Norge, der 

boede tre trolle” skulle blive et hit. 
Men jeg husker tydeligt et lokalt 
Lærkevej-band, der med kroket-
køller som substitutter for elguitarer 
og målpinde som mikrofoner havde 
alt det udstyr, der var behov for på 
datidens X-factor scene. En hel flok 
unger, der skrålede med på ”trolle-

far og trolle-mor og lille Olle-bolle 
...”og en fotograf, der var helt færdig 
af grin. I den grad X-factor på et højt 
fantasifuldt plan.

Oldtidsfund på stranden
Min fasters evne til at spotte de 
rigtige sten var helt fantastisk. Hun 
kunne gå med raske skridt hen ad 
stranden og alligevel se lige netop 
den forstenede søpindsvin eller 
vættelys, som jeg lige var gået forbi. 
Jeg havde en hel kasse fuld med 
forstenede søpindsvin og andre fos-
siler, hvoraf jeg selv havde fundet en 
eller måske to, resten kan tilskrives 
faster Bentes falkeblik.

El-forretning, fotograf og orto-
donti
De fleste kender Bente og Kajs pro-
fession som henholdsvis fotograf 
og El-installatør. Min fasters billeder 
har glædet mange gennem årene, 
og jeg var selv fotomodel med cow-
boyder og indianer som tema. Disse 
billeder blev udstillet i atelieret til 
min store forundring og efterføl-

Tandudtrækning af en rokketand, 1968

Husorkestret med X-faktor på Lærkevej, 1974
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gende glæde over at kunne kalde 
sig ”fotomodel”. Der er imidlertid få, 
der har viden om, at Kaj har virket 
som frivillig amatør ortodont eller 
på klart sprog – tand-udtrækker. I 
perioden fik jeg stort set alle mine 
rokketænder trukket ud med sytråd 
og hurtige ryk. 

Er du fra Sjælland – kender du ...?
Det spørgsmål får man gentagne 
gange, når ens accent ikke er klingen-
de jysk. Der var en sjov opfattelse af, 
at alle fra Sjælland kendte hinanden. 
Jeg boede ved Roskilde fjord; men 
fik spørgsmål om fætre fra Slagelse, 
venner fra Amager, og om jeg kendte 
Hans-Peter, der også var fra Sjælland 
og tilfældigvis også var på ferie i Hov. 
Hans-Peter var en flink fyr – men jeg 
kender ham nu kun fra mine somre i 
Hov.

De ca. 10 års gentagne sommerbe-
søg i Hov har været med til at forme 
min barndom og givet masser af ufor-
glemmelige oplevelser. Tak til Hov, 
Marsk Stigs hedengangne iskiosk, 
Bente og Kaj, Betty og Emil, Lars og 
Niels, Rita og Preben, Carsten, Peter, 
Tina og deres lillesøster -og alle dem, 
jeg ikke kan huske navnet på. Endvi-
dere alle de andre, der har bidraget til 
nogle indholdsrige somre. Hvor det 
altid var solskin og aldrig regnede.

”Sitting Bull”

Hygge med mine indianere og soldater


