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Barn i Hou i 50’erne og 60’erne 
af  Ditte Margit Uhrenfeldt og Carl Hugo Hoe

Ditte Uhrenfeldt og Carl Hugo 
Hoe har sammen skrevet 
denne artikel om at være barn 
i Hou i  50’erne og 60’erne. 
Både  Ditte  og Hugo er fra 
1955, og er født og opvokset 
på Thunøgade i Hou.

I de gode gamle dag skinnede solen 
altid i vores sommerferie og der var 
altid sne juleaften her i Hou. Sådan 
er vi nogen,  der husker det. Det 
var en tryg og sorgløs barndom, vi 
var ganske uvidende om den 
fremtid,  der ventede os med den 
teknologi vores børn er opvokset 
med. 

Vi boede i en lille havneby, som 
også var vores legeplads. Vi havde 
frihed til at udfolde os fysisk og 
bruge vores fantasi. 

Der var få regler som skulle over-
holdes: Vi måtte ikke bade alene, vi 
skulle komme hjem til spisetider-
ne og der skulle laves lektier, førend 
vi måtte lege med kammeraterne.

De første barneår var legekamme-
raterne især Paul ”Storm” Petersen, 
søn af Gerda og Robert Petersen og 
Mary ”Bille” Sørensen, datter af Ger-
da og Henry Sørensen, som boede 
i ”Sing-Sing” på  Nørreled. Vi havde 
alle en 3 hjulet cykel og på dem 
kunne vi komme langt omkring.

Slæbestedet, hvor ”Falle-Ralle” udlejede sine pramme fra
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Meget tid blev brugt i og omkring 
havnen.  Vi måtte gerne lege ved 
havnen, men vi måtte aldrig være 
dumdristige. Om dagen var der altid 
liv på havnen, så der blev holdt øje 
med os.  Der blev fisket efter krab-
ber  ved Pakhuset eller  man kunne 
få lov til at låne en af Vagners ”Falle-
Ralle” pramme. Hos ham kunne man 
købe orm og leje en pram i nogle 
timer. Det var dengang,  der var 
fisk ved Hou. Vores forældre havde 
aftalt med Vagner, at vi godt måtte 
låne en pram, dog måtte vi ikke 
sejle længere ud end Midtermolen, 
da det skulle være sådan, at Vagner 
kunne holde øje med os. Somme-
tider sejlede vi under molen. Her 
kunne vi finde forfang der havde sat 
sig fast, når lystfiskerne trak snøren 
ind.

Der blev også fisket efter ålekvab-
ber ved bådebygger-broen. Dittes 
bedstefar Anker Jensen (Østergade 
16) havde lavet et interimistisk fiske-

redskab. En pind med fiskeline, et 
blylod, en vinprop og et par kroge. 
Bedstefar gav os ros, når vi fangede 
noget. Han var også sød til at give os 
en ”skilling”, som straks blev omsat 
hos ”Lollipop”.

”Lollipop”, som vi kaldte Lilly, eje-
de ishuset på hjørnet af Nørreled og 
Østergade. Hun var utrolig tålmodig 
med os unger, når vi skulle købe slik. 

Slikket blev opbevaret i forskellige 
plastikbokse, og vi skulle jo have en 
af dem og to af dem osv. 

Når Grønthandler Carlo kom med 
hestevogn til byen rygtedes det 
hurtigt, og vi unger løb ham i møde 
på Vestergade for at sikre os en plads 
ved siden af ham.

Det var også dengang, der skete 
noget på Turisthotellet for os børn. 
Der blev afholdt Fastelavnsfest og 
Juletræsfest. Til Juletræsfesten gik 
Verner  Laursen med en stang  med 
en gulvklud  og holdt  øje med alle 
de levende lys.

Til Fastelavnsfesten var der 
ophængt to  tønder i salen. En 
for de store børn og en for de 
mindre børn.  Hugo  var en af de 
heldige,  der blev  Kattekonge hos 
de mindre børn. Ulla og Alfred 
Sørensens to sønner  bar ham i 
guldstol. Præmien var et legetøjs-
tog.  Lykken var stor! For med fire 
børn og en arbejdsmandsløn fra 
savværket var det vigtigste, at der 
var mad på bordet. Legetøj var der 
ikke til.

Noget rigtigt legetøj kan jeg nem-
lig  ikke huske, at jeg har haft. Med 
fire børn var det ikke noget man fik 
så ofte. Min far ”spandt” jo ikke guld 
som arbejdsmand på savværket. Det 
var vigtigere for  mine forældre,  at 
der var mad på bordet.

Der var ikke mange i Hou der var 
rige. Men hvor der var hjerterum, 
var der også husrum. Det skal siges, 
at alle holdt sammen, ha, ha! Vi var 
jo stort set i familie med hinanden.

Midtermolen, hvor vi fiskede fra
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Vi kunne gå til dans på ”turisten” 
hos fru Dolleris, og vi kunne f.eks. gå 
til DUI. Vi gik i samme klasse i den 
”stråtækte”. Vi mindes at vi havde 
nogle fantastiske lærere: Svend Ad-
sersen, Anker Bøgholm og Jeanne 
Laursen.

Søndergade var ofte vores mø-
dested om aftenen. Her legede vi 
f.eks. ”Den flækkede træsko”, som 
gik ud på at dele os op i to grupper. 
Den ene skulle så finde den anden. 
Nogle gange lykkes det såmænd 
ikke at finde hinanden før det var tid 
at komme hjem. Men sjovt var det.

Vi legede også med hønseringe. Vi 
bar dem omkring halsen som en hals-
kæde, og vi spillede med dem op ad 
muren ved købmand Nielsens 
butik. Vi gik på stylter, spillede med 
marmorkugler, hoppede i elastik og 
svingtov og legede dåseput. 

Om sommeren badede vi ved H-
broen. Her lærte vi at svømme. Om 
efteråret lavede vi roelygter, som 

vi gik rundt med i byen og skræm-
te folk med. Om vinteren skøjtede vi 
på engen og legede tag fat.

  En gang om året kom Tivoli til 
byen med luftgynger. Så var der liv 
i byen!

I 1965 fik vi sort/hvid TV hjemme 
hos  Ditte. Inden da var vi børn fra 
gaden samlet hos min moster Jonna 
om lørdagen i Østergade 15. Vi så 
Maverich, Cirkus Buster, Lucy Show 
og Flintstone.

Æblerov var også en yndet akti-
vitet. Mange i Hou syntes det var 
sjovt og havde ikke noget i mod 
det. Andre satte kasser ved vejen 
med nedfaldsfrugt. Vi unger syntes 
det var sjovere at gå på æblerov, 
selvom om nogle syntes vi var nogle 
skarnsunger.

Ditte husker en sød historie, som 
handler om klassekammeraten Car-
sten ”Vino” og hende.  Ditte  var  en 
rigtig drengepige, der kunne lide at 
klatre i træer. En dag så hun fra top-

pen af et fyrretræ, at fru Kaas solba-
dede nøgen i haven.  Hun  hentede 
”Vino” så han kunne få syn for sagen. 
Det endte med, at  de  havde en 
lille gesjæft, hvor  kammerater blev 
inviteret til at se fru Kaas’ mås. Den 
forretning lukkede, da forældrene 
opdagede det. 

Ditte flyttede tilbage til Hou efter 
30 år, og bor nu sammen med 30 
vidunderlige mennesker i ”Hav-
glimt”, og kunne ikke ønske et bedre 
sted at nyde sit otium. Da hun flyt-
tede hertil, spurgte hendes to piger, 
som bor i København, om hun skulle 
bo i ”udkants Danmark”? Efter de 
har besøgt og oplevet Hou, må de 
erkende, at der er dejligt i Hou.

Hou er et  helt vidunderligt sted 
– og man glædes over hvor mange 
aktiviteter og ildsjæle, der findes her 
i byen. 

På Fejø færgeleje står der, at der 
er hilsepligt på øen. Det har vi også i 
Hou. Alle skal føle sig velkomne.

Baneterrænet mellem Søndergade og Havnegade var et yndet mødested
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