
 
 Hou–Odder Banen 1884 – 1977 
 

   Ove Mikkelsen (tidligere medarbejder ved Odder banen i Odder, nu arkivansvarlig på Odder Banens arkiv og frivillig medarbejder på Odder Lokalarkiv), har været så venlig, at tænke på Hou Lokalhistoriske Arkiv, da han stødte på gamle papirer vedrørende Hou-Odder banen og Hou Station - ikke alene har vi fået jubilæumsbøger fra banens 100 års jubilæum, men også 2 stk. fra 



banens 125 års jubilæum, disse bøger er uerstattelige, de kan ikke fås eller købes mere. I disse bøger står der mange oplysninger om Hou, som vi kan bruge på arkivet, men vi fik også mange andre arkivalier. F.eks. en køreplan fra 1898 og 3 deklarationer fra begyndelsen af 1900 tallet.  Man bliver helt opstemt, når man sidder med disse gamle papirer, man mærker virkelig historiens vingesus. Jeg kan høre lyden af toget, som rangerede forbi vores hus Havnegade 8 og forbi købmand Rasmussens pakhus og videre ud på havnen i 1950´erne – Vores hus rystede og vinduerne klirrede, men det var der ingen, der tog sig af, man sagde blot: ”Nu har det kørt der siden 1884, og huset er ikke faldet sammen, så hvorfor skulle det gøre det nu!”  

 



 En deklaration fra 1910 som omhandler fisker Rasmus Carl Færgemann, (han boede dengang i det røde saneringsmodne hus ved Alexanderplads). Her kan man læse, at han fik tilladelse til at sætte vinduer i gavlen af sit hus ud mod banearealet, dog med den betingelse, at de skulle fjernes eller mures til, hvis banen fandt det nødvendigt – og de skulle ikke begrunde hvorfor, og en anden deklaration som omhandler Købmand Rasmussen, hvor han afstod det areal med jernbaneskinnerne ned langs købmandsgården og videre ud på havnen ud til fyret til banen. Den tredje deklaration er fra 1907, her fik Købmand Rasmussen tilladelse til at beholde sit skur til kul, som stod på banearealet, men at han skulle fjerne det, hvis banens ledelse fandt det nødvendigt.   

 



Der er korrespondance med Idrætsforeningen HOIF, som søgte om tilladelse til at låne kævlepladsen, der hvor AAB boligerne på Søndergade ligger i dag, til den årlige sportsfest – på denne plads holdt tivoliet til i mange år. Der er korrespondance mellem Odder Banen og Fabrikant Iversen om flyvepladsen ude på Halling Østergaard.  Ja og meget meget mere - her er en guldgruppe af oplysninger.  Arkivalierne kan ses på arkivet – hver onsdag kl. 13.30-15.30 – men bemærk at arkivet holder sommerferielukket fra 15.6. – 17.8.2016.   
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