
1976 Branden på Egmont Højskolen 

                

  

Den 4. december 1976 blev Egmont Højskolen hærget af en brand, hvorved 

scene, foredragssal eller festsalen, som den også kaldtes, bibliotek og 

lærerbolig på 1. sal blev ødelagt. Desuden blev en del af de øvrige bygninger 

brandskadet. Branden opstod i scenerummet bag festsalen, men heldigvis kom 

ingen mennesker til skade. Skolen måtte nedrive et bebygget areal på 478m2 

svarende til et bruttoareal på 814m2.  

 

 

 

                                                         Hele bygningen til venstre brændte ned. 



 

Odder Brandvæsen modtog alarmen kl. 1,18 natten til lørdag, og 20 mand, 4 

slukningskøretøjer og 2 ambulancer fra Falck i Odder blev omgående sendt til 

Hou. 

  

Forstander Erik Andersson viser, 

hvad der er tilbage af 

foredragssalen efter branden. 

 

 

 

Alle elever blev vækket, da branden blev opdaget, men allerede en time efter 

brandvæsenets ankomst var alt under kontrol, og skolens personale kunne 

meddele eleverne, at de roligt kunne lægge sig til at sove igen. Heldigvis 

kunne skolen fortsætte sin undervisning og daglige arbejde – selv om det blev 

under lidt trange og vanskelige forhold.  

 

 

Her ses de sørgelige rester af skolens bibliotek. 

 

Branden var den direkte årsag til de omfattende ny- og ombygninger, der blev 

påbegyndt i 1978, og som fortsatte de følgende år. Efter branden blev der 

udarbejdet en langsigtet plan for skolens udbygning. Etape 1 af planen 



startede i januar 1978, og omfattede ny idrætshal med tilhørende depoter, nyt 

indgangsparti med toiletafsnit og udvidelse af administrationen. Hallen bruges 

også som festsal.  

 

Det nye afsnits bebyggede areal var på 540m2, og med den nye loftsetage 

kom bruttoetagearealet på 880m2. Denne etape kostede 3,5 mill. kr., og ca. 2 

mill. kr. blev dækket via brandforsikringen. Det store erstatningsbeløb viser, at 

skaderne ved branden var omfattende, for 2 mill. kr. var mange penge i 1977, 

da skaderne blev vurderet.  

 

 

Bygningerne til venstre er 

nybyggeriet (etape 1). 

Bygningen til højre er den 

gamle bygning, der overlevede 

branden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Aarhus Stiftstidende fra 5/12-1976 

Fra fæstegård til Højskole af Karsten Andersen  

Klædt på til livet af Hanne Klitgaard Larsen 
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