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LIVETS GANG I HOU
- der skete meget i 80’erne

af  Steffen Rossov

I USA var Jimmy Carter præsident. 
Han blev efterfulgt af Ronald 
Reagan og George Bush. Sovjet 
blev styret af Leonid Breschnev og 
derefter Andropov og Tjernenko 
og så kom Gorbatjov. Oluf Palme 
blev skudt i 1986 og muren faldt i 
1989. I Danmark havde vi ro under 
AnkerJørgensen, der blev efterfulgt 
af Poul Schlüter. 

I 1986 sagde vi ja til det indre mar-
ked i EU.  Og i Odder var der ro på 
under borgmester Vagn Mikkelsen, 
der blev efterfulgt af Erik Toftegaard.

I Hou skete der meget
Som dreng i Aarhus tog vi én gang 
om året til Hou med jernbanen for at 
bade. Det var en lille by med isbod 
og godt badevand.

Senere lærte jeg Hou at kende 
som ansat ved Odder Kommune. Jeg 
skulle lave en kommuneplan, og det 
kan nok være, jeg lærte de lokale at 

kende. Alle møder om kommune-
planen trak fulde huse, og alle havde 
meninger – det var herligt.

Min beretning om Hou i 80’erne 
vil være en årskavalkade med fo-
kus på større forandringer i byen, 
men det er også en beretning om 
en by, der gennem 80’erne blev 
hel. Hel i den forstand, at byen ved 
årtiets slutning indeholdt stort set 
alt det, en by skal have, for at man 
ikke behøver tage ud over bygræn-
sen hver dag. Byen havde med 
udgangen af 80’erne de fornødne 
institutioner:  Børnehave, skole og 
plejehjem. Der var indkøbsmulig-
heder, der var værtshuse og der 
var kultur. Det er også beretningen 
om en by, hvor der ikke kun blev 
gennemført store projekter men 
også tænkt store tanker om initia-
tiver, der skulle blive til virkelighed 
i løbet af få år.

Måske er det ikke forkert at sige, 

at 1980’erne var den smeltedigel, 
der skabte grundlaget for det Hou, 
vi har i dag.

Landevej Odder-Hou
Endelig blev vejen fra Odder til 
Hou færdiggjort. Det skal siges, at 
der havde været meget snak. Hvor 
skulle den vej dog gå. Skulle den 
ned gennem byen, der hvor jernba-
nen havde været? Ville det ikke dele 
byen helt op? Skulle der etableres 
lyskryds ved Nørreled? Skulle der 
placeres tunnel under den nye vej 
oppe ved Fyrrevænget? Hele byen 
var engageret, men resultatet blev: 
en vej gennem byen, ingen lyskryds 
men stadig en masse snak om 
placering og lokalplaner. Der var 
lokalplaner om vejens føring forbi 
den gamle stationsbygning, om 
placering af boliger tæt på vejen. Jo 
alle disse tanker gav anledning til 
adskillige borgermøder og mange 
vredesytringer. Men vejen kom, og 
trafikken til Samsø blev sikret. Og 
dermed også kollektiv trafik til Od-
der og videre ud i den store verden.

Ny havn
Men det var slet ikke nok, for inde 
i Amtet havde de udarbejdet en 
regionplan, der placerede en lystbå-
dehavn i Hou med flere hundrede 
pladser. Samtidig skulle der bygges 
en ny havn til færgefarten til Tunø 
og Samsø. Det kan nok være, at ge-
mytterne igen kom i kog. Sådan en 
lystbådehavn vil da helt ødelægge 
byens charme, tænk blot på hvilken 
belastning det vil være i form af biler 
og anden trafik, og husene vil falde 
i værdi. Faktisk steg grundværdierne 
ganske meget ved kysten, da hav-
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nen var på plads. Og færgehavnen 
blev bygget færdig i 1982. Nu blev 
der plads til en stor lystbådehavn, 
dels i den gamle havn men så san-
delig også i området mod syd – i alt 
omkring 300 bådepladser.

Nu skulle byen være større
Der blev talt om dette årti som 
fattigfirserne – og ja der var arbejds-
løshed og skyhøje renter. Men i Hou 
skete der alligevel noget. Byrådet 
var i gang med at udarbejde en 
kommuneplan og ifølge den, skulle 
Hou vokse med mange boliger, og 
en lokalplan gjorde jorden klar til 
udbygning mod Odder – over 100 
nye boliger skulle der være. Der blev 

gjort plads til hele udbygningen af 
byen mod nord ved en lokalplan, og 
hele området nord for Egmonthøj-
skolen blev sat på skinner. Den ny 
lokalplan skabte rammerne for Fyr-
revænget og Askelunden. På bare 
10 år skulle områdets boligtal øges 
med over 100 enheder og indbyg-
gertallet stige tilsvarende. 

En del af byens styrke
I starten af 80’erne havde børne-
haven til huse i en pavillon ved 
den gamle skole. Fra 1988 delte 
børnehaven og ungdomsklubben 
den gamle skole, og først midt i 
90erne fik børnehaven hele den 
gamle skole.  Nu havde byen en 
moderne skole, og da plejehjem-
met også blev moderniseret, var 
byen nu fuldt udstyret med ”bløde” 
faciliteter. I spidsen for disse bløde 
faciliteter stod et stærkt trekløver: 
Mette Lüneborg, Anker Bøgholm og 
Tony Magnussen.

Og meget andet gjorde byen 
stærk
I den anden ende af byen voksede 
Egmont Højskolen. En ny elevfløj 
og en ny forstander, Ejvind Mor-
tensen, satte endnu mere gang i 
den del af byen. Den nye elevfløj 
blev indrettet som dobbeltvæ-
relser med eget bad og toilet og 
med plads til 105 kursister. Nu blev 
der plads til, at handicappede og 
ikke handicappede ægtefæller 

Således så havneplanen ud i august 1978
Anker Bøgholm, skoleinspektør

Tony Magnussen, plejehjemsleder

Mette Lüneborg. børnehaveleder



3

Egmont Højskolens nye fløjEjvind Mortensen, højskoleforstander

Bjørnkjær, 1996

kunne bo sammen. Den nye fløj 
blev færdig i 1986 og var tredje 
etape af udbygningen af Egmont 
Højskolen. De to første var idræts-
hallen og undervisningslokalerne. 
Nu forestår foredragssalen. Det hele 
bygges med midler fra statslån og 
diverse fonde. Den nye forstander 
Ejvind Mortensen er svært tilfreds 
med udbygningen og peger på det 
positive i at handicappede og ikke-
handicappede nu bedre kan fun-
gere sammen. Annekset ved vandet 
med 26 sengepladser kan fremover 
udlejes til diverse kurser m.v.   

Der var meget der blev gjort fær-
digt i Hou i 80’erne, men der blev 
sandelig også tænkt store fremad-
rettede tanker. I 90’erne blev disse 
tanker gjort til virkelighed, og vi 
kom frem til den by, vi har i dag. 

Disse nye tiltag vil blive be-
skrevet nærmere i et kommende 
årsskrift.

Sandelig også en ny Odder skole
I flere år havde to lærere fra Parkve-
jens Skole puslet med tanken om at 
starte en efterskole i Hou - en idræts-
efterskole. Efter mange overvejelser 
og ansøgninger både her og der, 
startede Palle Jensen og Peter Lykke 
Hou Maritime Idrætsefterskole i 
1989. Det var et eksperiment, men 
hvor det dog lykkedes.

Hou Hallens venner
Og så skete der også noget med 
ideer om en hal i byen. Hou Hallens 
Venner under anførsel af Torben 
Lohmann blev født. De andre op-
landsbyer havde en hal. Vi måtte 
leje os ind hos Egmont Højskolen. 
Det var fint nok, men det ville være 

bedre at have en hal, der var vores 
egen. Som sagt så gjort - en flok 
glade Hou-borgere startede på 
projektet, som fik støtte hist og her, 
og så havde vi pludselig vores egen 
hal.

Forædling på egnen
I 1986 solgte Godsejer Sand Gers-
dorffslund til Pajbjergfonden. Nu 
skulle der arbejdes med plantefor-
ædling på gården. Leder blev Hans 
Haldrup og pludselig spirede livet 
også i Hous opland.

Det politiske i Hou
Op gennem 70’erne og 80’erne var 
socialdemokratiet i Hou repræsen-
teret i Odder Byråd. En af de mere 
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markante var syerske Aase Jensen, 
der blandt andet gjorde sig til 
talsmand for, at Villavej skulle have 
asfaltbelægning i stedet for at være 
en grusvej. I 1986 kom en teleleder 
ved TDC ved navn Elvin Jørgen 
Hansen i byrådet. Den unge mand 
var 36 år, og mange spurgte, hvad 
sådan en ung mand kunne præstere 
blandt erfarne politikere. Tiden ville 
vise, at han faktisk kunne præstere 
ganske meget – det kan I læse om i 
næste årsskrift. 

Mere end alvor i Hou
Op gennem 80’erne var der 
også plads til morskab i Hou. På 
det gamle stadion optrådte diverse 
aktører hver sommer til byfesten. 
Jeg husker tydeligt Jakob Haugaard 
og Finn Nørbygård, der fremførte 
sketchen om buskontrollørerne fra 
Aarhus sammen med afsyngelse af 
schlageren ”Hun hedder Henny” og 
reklamen for Skoda - ”Den ligger 
godt i svinget- vi så tre i grøften på 
vej herned”

Og som slutning på årtiet fik Hou 
en ny slagsang efter afstemning ved 
en havnefest. Det må siges at have 
været et begivenhedsrigt årti !!

Den nye lade ved Gersdorffslund, 1988Elvin Hansen


