
1956 Ferieminder fra Hou Nordstrand 

 

 

Året er 1956, hvor jeg for 

første gang oplevede Hous 

skønne natur ved stranden. 

Nærmere bestemt på 

teltpladsen ved Hou Nord 

strand (ved den nu forgangne 

Hou tjørn). 

 

Mine forældre havde året 

forinden overvejet, om de 

skulle følge gode venner og 

familie på sommerferie til 

Hou, men de mente, at jeg 

var for lille, nemlig 3 år. Det år 

holdt vi ferie i kolonihavehuset i Aabyhøj. 

Mor får en hyggesnak med ældste børn på teltpladsen 

(siddemaskinen ses til venstre) 

 

Året efter drog jeg med mine forældre på cykel fra Aabyhøj til Hou. Min far havde 

forinden taget turen til Viby Station med teltet og køkkengrejet. Begge dele skulle 

fragtes med Oddergrisen til Hou. Resten af bagagen havde min forældre på cyklerne 

og jeg sad foran hos min far. 

 

Vi nåede frem, og fik teltet stillet op inde i skoven. Vores telt var et spidstelt, med 

stropper til lukning af teltet, som mor selv havde syet et underlag til. Vi havde et 

oversejl, som blev trukket tilbage over teltet om natten. Om dagen blev det så rykket 

frem, sådan at det kunne dække indgang og det lille køkken. Min far var klejnsmed 

og havde selv lavet køkkenet ud af en transportkasse i træ, som tidligere var anvendt 

til kød på Slagteriet Jaka. Det skal tilføjes, at det var på Slagteriet Jaka, mange af 

min kammeraters fædre arbejdede. På toppen af trækassen havde min far monteret 

en zinkplade, som skulle udgøre et bord, hvor primussen kunne stå. Min mor lå mest 

på knæ for at betjene sit udekøkken.  

Alle teltene blev rejst i en cirkel, med udsigt til havet. Teltene lå tæt opad hinanden. 

Det var trygt for os børn. 

 

Ved teltpladsen var der et lille toilethus kun med koldt vand. Toilethuset havde ikke 

noget tag, og kun et par toiletter. Udenfor var der en vandhane med adgang til koldt 

vand.  Toilethuset blev straks skrubbet og skuret, når kvinderne ankom. Ungerne 

skulle have det så rent som muligt – og jeg siger jer, der var mange børn, 15 unger i 

alle aldre, når alle var samlet. Den mindste brugte ble.  

Flere på teltpladsen sov på hø og nogle af mine venner sov i store papirposer. Poserne 

var fra Slagteriet Jaka, og blev anvendt til griseudskæringer på slagteriet. Var 

vennerne uheldige at tisse i grise-posen blev den bare udskiftet. Kort proces. 



Vi havde luftmadrasser og soveposer. Min onkel Aksel kaldte os godt nok luksusdyr, 

med en svag mislyd. Det tror jeg egentlig ikke mine forældre tog sig af. De var jo 

bare lidt med på, hvad der var moderne. 

Soveposerne kunne godt være svære at komme hurtigt ud af, altså for min mor, når 

der viste sig en ørentvist eller edderkop på teltdugen. Og det gjorde der tit. 

 

Hvis ikke vi sad på puder lavet af 

marehalm eller på jorden, sad vi 

på ”siddemaskiner”, som vi kaldte dem, 

en form for en lille skammel. De var 

selvfølgelig også hjemmelavede. Min far 

havde svejset et spyd på en rund plade, 

og min mor havde klippet noget 

skumgummi til pladen og syet et betræk 

med elastik. På den måde sad det godt 

fast og ”siddemaskinen” kunne tages 

under armen og hen til en god snak.  

 

Susanne (tv) og jeg er i gang med at lege med vores dukker. 

 

Stranden neden for teltpladsen var det smukkeste syn. Lækkert badevand og flot og 

højt marehalm. Stranden så ikke ud som vi kender den i dag, selvom Høfdeholderne 

gør hvad de kan for at genskabe stranden. Der var rigtig meget sand og næsten 

ingen sten. Stien langs stranden ind mod byen, forbi Strandkroen, var kun en meget 

smal grussti. 

 

Marehalmen var cirka en halv meter højt. Vi flettede marehalmen til puder vi kunne 

sidde på. Når de voksne skulle sole sig, lavede vi ”gryder” i marehalmen. Lå vi der, 

kunne vi ikke ses fra stien. 

 

Hvis vi børn fik lov til at gå 

op til grusvejen (Villavej), 

kunne vi stå og nyde synet 

af Sofus’ ishus, det 

forjættede land, som lå i 

krydset Nørreled og 

Villavej. Dengang var 

træerne så store og 

mange, at de nærmest 

groede over vejen ind i 

hinanden, sådan at de 

dannede en tunnel. 

 

Vi er med til Lenes 1 års fødselsdag. 

 

Når vi unger så fik lov til at følges med vores forældre til byen, skulle vi lige forbi fru 



Rudfeldt ”vandmutter”, som vi kaldte hende. Det blev hun kaldt, fordi hun solgte 

vandkringle. Videre til mejeriet, hvor Willumsen regerede. Der blev hurtigt lavet aftale 

om, at vi kunne bestille og så leverede Willumsen mælk mv til hele teltpladsen. Vi 

afregnede så, når vi tog hjem fra ferie. Sikke en gestus. 

Turen til byen gik også til købmand Harry Andersen i Vestergade, hvor mænnerne så 

tog sig et hvil i haven med en lille bajer, mens deres koner handlede ind. 

 

Jeg husker også en gang hvor Valde, som 

også var slagter på Jaka, hjalp slagter 

Olivers hustru i forretningen. Slagter Oliver 

var blevet forsinket og var ikke kommet 

hjem fra sin landtur. Hun havde ikke mere 

udskåret kød til de mange kunder, så Valde 

trak i arbejdstøjet og hjalp hende med 

kødet. Det var nok ikke gået i disse tider. 

 

Hvor er det bare nogle dejlige minder jeg 

har fra vore ferier på teltpladsen og byen 

Hou. Minder som min mor, Asta på 91 år, og 

jeg har tilfælles. Minderne fra teltferier i 

Hou, er noget vi kan mindes, og snakke om 

og grine af. 

 

Susanne (tv) og jeg er i gang med at lege med vores 

dukker. 

 

 

Jeg mindes, at der altid var mange kammerater man kunne lege med, som jeg kendte 

hjemme fra Aabyhøj og altid glade omgivelser. Og mærkelig nok husker jeg det som 

om, at solen altid skinnede i Hou. 

 

Det skulle vise sig, at min fremtid skulle blive i Hou. 
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