
1868  Hou-leddet 
 

 
Billedet er fra 1922 
 
Hvor mange huse der var i Hou, da Hou-leddet blev opført vides ikke, men vi ved, at 

byens første hus er opført i 1837. Ved folketællingen i 1890 var der 24 gårde, 54 
huse, 220 personer af mandekjøn og 208 personer af kvindekjøn i Halling sogn. 

Hou–leddet var oprindeligt ikke et – men 2 led, der blev lukket om aftenen og først 

åbnet igen næste morgen.  På den måde blev ”indfaldsvejene” til Hou lukket. I 
mellemtiden var al kørende og gående trafik – om ikke forbudt, så dog uønsket i 

byen. 
Det første led, som man kan se på billedet, stod hvor Strandgade ender. Det andet 

stod ca. ud for det hus, der ligger på hjørnet af Skovvej og Strandgade.   
Der var endvidere et led ved Egmont Højskolens strand, der lukkede af for færdsel til 

byen fra strandsiden. På det tidspunkt foregik al indkørsel til byen fra Gersdorffslund 
siden. 

Det kan lyde lidt voldsomt for os, men dengang var det ikke så slemt. Under alle 
omstændigheder var det betingelserne for beboerne, da hele området var privat og 

stort set alt var ejet af familien Holstein-Rathlou.  
Op til århundredeskiftet begyndte man dog at oprette fæsteskøder, og senere skete 

der udstykning af omliggende jorder. 
 

  

           
Kort over Gersdorffslunds jorder                               Kort over Halling sogn 



I forbindelse med hvert salg blev der i lang tid indført i skødet, at stamhuset 

Rathlousdal havde ”herlighedsretten (jagtretten) over jorden året igjennem”. Det vil i 
praksis sige, at de store jagtselskaber, der blev afholdt på Rathlousdal og 

Gersdorffslund, uhindret kunne drive jagt på såvel tilsåede som tilplantede marker til 
fods, til hest og med vogne.  

På ejendommen Villavej 44, der er et almindeligt parcelhus udstykket fra Holsatia, er 
der endvidere 21/1-1907 tinglyst, at ejeren har en forpligtelse til uopholdelig på 

forlangende af besidderen at stamhuset Rathlousdal at opføre jagthegn.  
Disse forskellige servitutter, der i sin tid er oprettet, står stadig tinglyst på diverse 

ejendommene.   
 

Leddenes funktion ebbede ud med årene, men helt op i trediverne stod et led intakt. 
Den sidste frønnede pæl væltede ca. 1960. 

 
Kaj Henning Jensen skrev bl.a. om leddet følgende: ”Nu kan man jo mene om denne 

fordums indhegning af os, hvad man vil. Men efter leddene holdt op med at fungere, 

kunne enhver person uhindret trænge sig ind på vort domæne – drikke vort øl og 
elske med VORE kvinder. En tingenes tilstand vi siden i afmagt har måttet lære at 

leve sammen med”.    
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