
1871  Gården ”Bjørnkjær” 

 

 

Gården Bjørnkjær og det gamle pakhus (foto udlånt af William Rathlou) 

I 1871 lod Hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou gården ”Bjørnkjær” opføre ved 

siden af pakhuset på havnen. Ifølge Kaj Henning Jensen skulle gården tjene som bolig 

for Skipper Hansen. Samtidig blev der indrettet et par værelser, som stod til rådighed 

for Hofjægermesteren, når han var i Hou. Herfra kunne han holde øje med sit gode 

skib ”Echo”. 

 

Bjørnkjær 1899 (foto udlånt af William Rathlou) 

 



Købmand Rasmussen åbnede forretning i Hou i 1898 og benyttede i en årrække en 

tilbygning til ”Bjørnkjær” som lager, men da Rasmussen i 1906 købte 

hofjægermesterens villa ved siden af, flyttede han hele forretningen derover.  

 

 

Kur- og Rekreationshjemmet Bjørnkjær. 1909 (postkort udlånt af William Rathlou) 

 

I 1913 blev der indrettet kurhotel med diverse former for helsebringende kurbade – 

10 øre pr. bad. Kurhotellet overlevede dog ikke 1. Verdenskrig. 

Senere indbød Hofjægermesterinde Sophie von Holstein-Rathlou ældre mænd og 

kvinder fra Ensomme Gamles Værn til gratis landophold. Dette stod på nogle få år. Et 

andet, kortvarigt forsøg på at drive pensionat sluttede i 1924. 

Gården blev revet ned i 1935, vel sagtens for at give plads for nye aktiviteter omkring 

havnen. 

 

Lidt fakta om Skipper Hansen: 

Han var født i 1837 på Femø i Smålandshavet nord for Lolland og døbt Jørgen. I 1866 

giftede han sig med den jævnaldrende Maren Johanne Marie fra naboøen Fejø.  

Ifølge folketællingen fra 1870 boede de to i en gård i Spøttrup. I 1880 var de flyttet 

til Hou og havde to plejebørn, der begge var født på Fejø. I begge folketællinger står 

Jørgen Hansen opført som ”Skipper”.  

Det yngste plejebarn blev konfirmeret i Halling i 1885. I den anledning anfører 

kirkebogen, at Jørgen Hansen er havnefoged, formodentlig den første havnefoged i 

Hou. 



På et udateret billede på side 105 i Kaj Henning Jensens bog ”En rest af et fiskerleje, 

begyndelsen til en by” står ”Marie (skipper) Hansen” i bageste række mellem andre 

gode Hou-borgere – en rank kvinde med smil på læben. 

Herefter glider Skipper Hansen og hans familie ud af Hous historie. 

 

Kilder: 

• Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker (Udg. af Odder Dagblad 1908-1909, genoptrykt af Orla 

W. Bogtryk/offset i 1977) 

• Kaj Henning Jensen: En rest af et fiskerleje – begyndelsen til en by. (1975) 

• William Holstein-Rathlou: Træk fra Hou og omegn på godt og ondt (Hou 2002, eget forlag) 

• Gunhild Hoe, Kirsten Mørk, Vibeke Reinhardt: Sommer i Hou (2015) 

• Folketællinger for Halling Sogn 1870 og 1880 

• Kirkebog for Halling Sogn 

 

2017 og 2021. Karen Rasmussen 


