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HER HAR JEG ROD -
HER HAR JEG HJEMME
af Marianne Hansen

Gunhild Hoe vil ikke kaldes hjem-
mefødning, for hun er jo ikke født i 
Hou – kom først til byen, da hun var 
10 måneder gammel. Men de må-
neder har hun siden taget revanche 
for. Hun slog rod i den lille by, blev 
en engageret Hou-bo. Her har hun 
tilbragt sit liv. Her er hendes egne 
børn vokset op.

”Det dårlige selskab”
Gunhild Hoe var barn i Hou, den-

gang ungerne var berygtede for 
at være nogle halv-banditter, som 
forældrene fra andre landsbyer 
advarede deres børn mod. Også 
landsbyens unge var berygtede, 
når de tog rundt til bal i omegnen. 
De ville slås. Specielt de unge 

fiskere var berygtede. De var som 
i Kim Larsens sang dem, ”de andre 
ikke må lege med – vi er det dårlige 
selskab”. 

For Gunhild var Hou et godt sted 
at vokse op. Et lille overskueligt 
samfund, hvor alle kendte alle – og 
hvor ungerne havde legeplads over 
det meste af byen.

Gunhild Hoe, 2019
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Men også en landsby, hvor det 
tog tid for tilflyttere at blive betrag-
tet som Hou-boere. ”Et par genera-
tioner”, siger hun med et stort grin. 
”Hvis det da kan gøre det. Sådan er 
det ikke nu. Jeg oplever, at folk her 
er åbne over for andre, men det kan 
da dukke op blandt dem, der har 
boet her altid”.

Lokalhistorisk arkiv
Med rødderne solidt plantet i Hou, 
har Gunhild Hoe om nogen været 
med til at fortælle byens historie. 
Hun var med til i 2011 at starte 
Lokalhistorisk Arkiv og var i mange 
år formand. Med en fortid på 35 år 
i reklamebranchen lever hun op til 
arkivets slogan ”Vi samlet ikke støv, 
men historier”.

Nu er hun holdt op som formand 
og er også gået ud af bestyrelsen. 
Men hun fortsætter med at arbejde 
for arkivet – med at få endnu flere 
til at interessere sig for, hvad det 
kan give.

En by på kanten
”Lokalhistorien handler jo om vores 
identitet”, siger hun. ”At kende 
historien om det sted, hvor man 
bor, er med til at skabe en lokal 
identitet. Altså følelsen af, at det er 
hér, man bor – at man så at sige kan 
slå rod og befinde sig godt”.

Sammen med Palle Jensen udgav 
hun for fire år siden bogen ”Hou – en 
by på kanten” – som følger op på Kaj 
Henning Jensens bog om Hou med 
titlen »En rest af et fiskerleje, begyn-
delsen til en by«, som udkom i 1975.

Palle Jensen var med til at stifte 
Hou Maritime Idrætsefterskole, 
som han også i en årrække var 
forstander for.

En lang række personer fortæller 
Hous historie. Og bogen rummer 
også historien om bl.a. Hou Revyen, 
skolen, færgen – og ikke mindst 
om Egmont Højskolen og Lauth-
familien. Det tog de to fem år at 
lave bogen, og de var involveret i 
alle processer med at lave bogen.

Gunhild Hoe har også en finger 
med i hjemmesiden ”Oplev Hou”, 
som blev lanceret i januar 2014 i et 

samarbejde mellem Lokalarkivet 
og Hou Fællesforum, og som for-
tæller om stort og småt om livet i 
Hou. Også på Facebook.

Ideerne står i kø
Andre siger om Gunhild Hoe, at det 
karakteriserer hende, at hun er god 
til at få ideer – og god til at få andre 
med på dem. Når projektet så kører, 
får hun straks en ny idé – et nyt skib 
skal sættes i søen.

Og aldrig så snart er hun gået ud 
af bestyrelsen for Lokalarkivet, før 
hun er i gang med en Hou Cabaret, 
der kan opleves i Hallen 29. februar 
2020, og bagefter skal der være 
fest.

Også den laver hun sammen med 
Palle Jensen. Cabaretten vil også 
have afsæt i lokalhistorien. Nemlig 
i begivenheder hentet fra den tids-
tavle med artikler om forskellige 
begivenheder i Hous historie, der 

Cabaret 29. februar 2020
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er bygget op på hjemmesiden. Hun 
vil gerne inspirere endnu flere til at 
læse artiklerne. Og det vil hun gøre 
med underholdning og fest.

Min argentinske familie
Men Gunhild Hoe har også bedre-
vet slægtsforskning. Og det kom 
der en lille bog ud af – ”Min argen-
tinske familie”.

”Min bedstemor havde en bror, 
der var udvandret til Argentina 
og var etableret. Så i 1907 solgte 
mine bedsteforældre alt, de ejede 
og tog afsted sammen med min 
moster, der da var 10 måneder”, 
fortæller Gunhild. ”De blev i syv år 
men vendte tilbage til Danmark, 
da min moster skulle begynde i 

skolen. Flere tog hjem igen på det 
tidspunkt – sikkert på grund af 
ustabile politiske og økonomiske 
forhold. Anden gang de tog afsted 
var i 1927 med endnu en datter, 
der dengang var fire år – og blev 
væk i tre år. Men min bedstemors 
bror blev. Han var gift med en 
dansker og de havde en gård. De 
fik tre børn. Og det er dem og deres 
efterkommere, jeg fik opsporet. Vi 
har besøgt dem – og de har besøgt 
os. For dem er Danmark det rene 
slaraffenland med et system, der 
fungerer og ordnede forhold”.

Her har jeg rod
Det kan godt være, Gunhild Hoe 
ikke er hjemmefødning, for der 
mangler jo de 10 måneder. Men 
Hou blev den lille by, hvor hun altid 
har følt sig hjemme. Det er her, hun 
har rod – det er her, hun har familie. 
Og det er her, hun lige nu er ved 
at skrive teksterne til den cabaret, 
der 29. februar 2020 skal inspirere 
endnu flere til at sætte sig ind i den 
lokalhistorie, som hun selv kan til 
fingerspidserne.

Min argentinske familie i Tandil 
marts 2019, da Dronning Margrethe 
var på besøg i Argentina


