
1896  Drikkevandets historie fra de første beboere til vore dage 

 

De første beboere hentede vand ved Ravnskoven 

De første beboere i byen havde svært ved at skaffe ordentligt drikkevand på grund af 

byens lave beliggenhed og havet på 2 sider.  

 

 

 
 

Kilden ved udkanten af Ravnskoven o. 1850 

 

I udkanten af Ravnskoven nede ved kysten lå en kilde fint muret op med kampesten. 

Her kunne byens borgere hente vand til forbrug. Kilden er der stadig, men stenene er 

for længst taget ned og anvendt til andet formål. 

 

1896 Den første vandboring i Hou 

I 1896, da Hou var ved at udvikle sig til en lille by, indså Hofjægermester Emil v. 

Holstein-Rathlou nødvendigheden af at skaffe vand til byen. Han fik foretaget 

boringer flere steder, og ved det der i dag er Egehovedet, stødte man på en righoldig 

åre, og en brønd blev etableret. Vandet blev ledt ned til byen i en vandledning, som 

forsynede en fælles vandhane, der stod ved hjørnet af Vestergade og Skolegade.  

 

Der blev tegnet en ”vandværksforening” og man kunne for et beskedent beløb tegne 

sig som medlem og få udleveret en nøgle til pumpen. Det var en stor lettelse for de 

enkelte husholdninger, men ved vintertide med hård frost frøs rørene, og man måtte 

atter ty til den gamle kilde og hente vand hjem i spande.  



Allerede i 1896 fik stationsbygningen som det første hus indlagt vand. I de følgende 

år blev rørsystemet ført rundt i byen og vand ført ind til husene, oftest med en 

pumpe udendørs. Ved fællespumpen på hjørnet af Vestergade og Skolegade blev der 

installeret et pumpehus for bedre at få vandet til at løbe over hele byen.  

 

      
 

Jesse, Bager-Christian og Hans Peter Mortensen                        Vandtårnet bygges. 1926 

tager de første spadestik til vandtårnet i 1926. 

Som det fremgår af billedet havde det ungdommens  

store bevågenhed. 

 

1926 Hou Ny Vandværk 

I årene der fulgte, voksede byen, og vandværksforeningen besluttede at ansøge om 

opførelsen af et nyt vandværk. I 1926 påbegyndtes opførelsen af et vandtårn 

beliggende i udkanten af Halling Skov, i det der siden er blevet til Hou Søpark. 

I kolde vintre var bakken neden for vandværket en god kælkebakke. Og var der koldt 

i lang tid, blev hele engen oversvømmet og gjort til skøjtebane. 

 

Da det nye vandværk var færdigt, fik det betegnelsen ” Hou Ny Vandværk” i 

modsætning til det gamle, som hed ”Hou Vandværk”. Byen havde nu 2 vandværker. 

Det var dyrere at være medlem af det nye vandværk med vandbeholder og pumpe, 

men kvaliteten af vandet var også bedre.  

 



Hou Ny Vandværk med 

vandtårnet fra 1926 

 

 

I de følgende år 

begyndte folk at få 

indlagt vandskyllede 

toiletter med deraf 

følgende større 

vandforbrug. 

 

Byen udviklede sig 

stille og roligt i årene 

før, under og efter 2. 

verdenskrig, men 

vandforsyningen kunne 

stadig følge med 

udviklingen.  

 

En del bebyggelser 

havde dog stadig egen 

brønd. 

 

 

I 1959 ønskede Holsatia, hvor der var startet en højskole, og Aarhus Kommunes 

Feriehjem at blive tilsluttet vandværket, hvilket betød, at vandværket skulle udvides 

med nye vandindvindinger. 

I 1963 var der stadig 2 vandværker, idet værket ved Egehovedet stadig leverede 

vand til nogle husstande, men der blev aftalt en sammenlægning af værkerne og 

etableret de nødvendige rørforbindelser.  

 

I 60’erne kom velstand også til Hou og vandforbruget steg samtidig med, at byen fik 

stadig flere huse. Nye ledninger skulle etableres, og den del af ledningsnettet, der var 

anlagt i begyndelsen af århundredet, trængte også til udskiftning. Disse arbejder stod 

Bent Færgemann og hans 1. mand Kaj Overgård for. Gravemester var i mange år 

Arne Borgbjerg.  

 

I 1977 fik et ingeniørfirma til opgave at rentegne alle byens vandledninger. De 2 

håndværkere havde optegnelserne liggende forskellige steder og for at få et samlet 

overblik, blev oplysningerne samlet et sted. I dag er den slags digitalt. 

 

Betaling af vand for de enkelte husstande blev udregnet efter, hvor mange vandhaner 

de enkelte beboelser havde. Det gav lidt utilfredshed blandt enlige eller husstande 

med få beboere, som følte de betalte for familier med stor husholdning. Vandure var 

endnu ikke på tale. 



 
 

Byens sidste vandværk, bygget i 1976. 

 

1976 Nyt vandværk endnu en gang 

Byen voksede med udbygning af Lærkevej og udstykning af Egehovedet samt den 

nye skole, og der var brug for endnu en gang at forøge mængden af oppumpet vand. 

Det blev besluttet at bygge et helt nyt værk, som stod færdig i 1976.  

 

På landsplan var der vedtaget en bestemmelse om, at alle skulle pålægges 

vandafledningsafgift efter forbrug. Det betød, at alle forbrugere fik installeret vandure 

til aflæsning en gang årligt. Nu fandt folk ud af, at det var kostbart at fråse med vand 

til f.eks. havevanding og forbruget faldt faktisk de første år. 

 

Havevanding blev i øvrigt rationeret senere. Da undertegnede flyttede til Hou i 

begyndelsen af 1990’erne skete det i tørre somre, at der dumpede en besked ind ad 

brevsprækken, hvori Hou Ny Vandværk meddelte, at der på ulige datoer måtte 

vandes haver vest for landevejen, og tilsvarende måtte man vande øst for landevejen 

– eller var det omvendt? Sidenhen har de stigende vand- og især vandaflednings-

priser lukket helt for de sidste sprinkleranlæg på græsplænerne. 

 

1999 Hou by må opgive sine egne vandboringer  

Byen voksede støt i årene fremover og vandværket fulgte med og leverede de 

nødvendige mængder vand.  

Men i 1997 blev der konstateret forurening over de fastsatte grænseværdier i vandet. 

Det skyldtes års forbrug af sprøjtemidler for tæt på boringerne. Det var ikke muligt at 

etablere nye boringer, og i 1999 blev værket tilsluttet Odder Vandværk, som 



fremover leverer vand til byen. Odder kommune købte vandværket for 1 kr. mod at 

sammenlægge grunden med den eksisterende park. Betingelsen for at overdrage 

vandværket for en symbolsk krone var, at alle tekniske anlæg skulle fjernes 

indbefattet den 90 m3 store vandtank. 

 

I/S Hou Vandværk eksisterer i 2022 stadig som forsyningsselskab, men vandet 

leveres af Odder Vandværk, så Hou får derfor sit vand fra boringen ved Boulstrup. 

 

 

 
Så smukt lå byens vandværk, indtil nedrivningen i 1999. 
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