
Et bysbarn hædret med 

Ridderkorset 

  
Redaktionen – Ryan – var inviteret til at besøge Gerda og Elvin i 

deres hjem på Egehovedet, tirsdag eftermiddag, hvor Elvin var 

hjemme mellem dagens mange gøremål. 

Anledningen var, at Elvin Hansen er blevet tildelt Ridderkorset efter 

indstilling fra borgmester Uffe Jensen som anerkendelse af at have 

været kommunalbestyrelsesmedlem i 30 år - heraf 12 år som 

Odder kommunes Borgmester. 

Gerda bød indenfor, hvor Elvin afslappet inviterede til en hyggesnak 

i et par bløde sofastole. 

Elvin fortalte, at Gerda og han flyttede ind på Egehovedet i det den 

gang helt nye hus i 1973 og at han netop var nyansat i 

TeleDanmark.  

Ansættelsen varede uafbrudt indtil januar 1998, hvor Elvin kunne 

sætte sig i borgmesterstolen i Odder. Således opnåede Elvin at 

fejre 25 års jubilæum i TeleDanmark. 

Elvin var valgt ind i Odder Byråd allerede i 1986 og kunne således 

fejre 30 års jubilæum her i starten af 2016. 

Flot, flot …….. et stort TIL LYKKE skal lyde fra ”oplevhou” ! 



Der blev serveret en påskebryg, og snakken drejede sig især om 

udviklingen her i Hou indtil nu og i fremtiden. 

Helt sikkert er det, at Elvin har fulgt med i og påvirket udviklingen 

her i Hou, både gennem sit politiske arbejde; men også ved 

personlig frivillig indsats, bl.a. dengang Hou Hallen blev planlagt, 

projekteret og bygget. 

Også bestræbelserne på at udfylde de afstukne byplanrammer på 

og omkring Hou Havn kærer Elvin sig om……”jeg ser meget gerne, 

at der kommer til at ske noget på arealerne, så bebyggelse skyder 

op samtidig med, at havnearealerne fortsat vil blive oplevet som 

rekreativt område”. 

Trafikken gennem byen blev drøftet, og vi (læs: Hou Fællesforum) 

og Elvin er enige om at farten på vejstykkes ønsket dæmpet - først 

og fremmest ved flytning af byskiltet til ”Inter Pressent”-bygningen, 

så hastigheden skiltes med max. 50 km/t, og at alle oplever: ”-her 

begynder Hou By”………Rundkørsel?.......”-det har vi ikke penge til i 

Kommunekassen lige nu” fastslår Elvin; men afvisning af ønsket 

blev ikke fornemmet. 

Tror du, at vi to kommer til at opleve en fast forbindelse fra Hou 

Syd til Sjælland?.......”Ja da, svarer Elvin, jeg tror at der kommer til 

at ske noget i nærmeste fremtid; men vi er nok gamle til den tid”. 

Har du lyst og kræfter til fortsat kommunalbestyrelsesarbejde ved 

næste valg?.........”Ja; men jeg stiller ikke op som 

borgmesterkandidat!” 

Ridderkorset…..er du ikke både glad og stolt?.........”Jo, helt 

sikkert; men det er jo kun til låns. Når jeg ikke er her mere, skal 

det afleveres igen.” 

Så er glassene tømte, der er tid til at tage et par billeder af ”kors 

og knøs” og sige pænt ”farvel og tak for snakken”. 

Snakkede I så ikke om andet?.........jo, jo, meget andet……vi har jo 

kendt hinanden siden vi boede sammen på Egehovedet fra 1974 til 

1986. 

28-04-2016/Ryan Moric 



   

 


