
1884  Holsatia 

 

”Holsatia” blev opført fra 1882 til 1884 af hofjægermester Carl Fr. Emil von 

Holstein-Rathlou. Byggestilen var nærmest italiensk renæssance. Huset skulle 

tjene til bolig for hans mor og far. Faderen var faktisk Carl Fr. Emils farbror, 

idet hans biologiske far døde, før Carl Fr. Emil blev 1 år. Få år efter giftede 

moderen sig så igen. Navnet var ingen tilfældighed, idet ordet er af latinsk 

oprindelse, og på dansk betyder det Holstein. Man kender ikke de oprindelige 

tegninger, men mener, de nogenlunde svarer til de tegninger, der blev 

udfærdiget i 1946, hvor der blev foretaget en opmåling af Holsatia på grundlag 

af brandforsikringsoptegnelser. Huset blev opført i tre plan med fuld kælder. 

Førstesalen rummede Holsatias ”vandværk”. Dengang var der nemlig brønd på 

Holsatia, og vandet blev via håndkraft pumpet ind i to store vandbeholdere, 

der var installeret i et lokale på etagen. Boligarealet var på 620m2 og hertil 

skal lægges et kælderareal på 234,5 m2 Der var 2 opholdsstuer, spisestue, 

mindst 16 værelser og toilet med bad på hver etage. I kælderen var der 

indrettet køkken med mad- og porcelænselevator op til spisestuen, diverse 

lager- og brugsrum, værelser til de ansatte og et toilet. Endvidere blev der 

bygget badehus og en stald på 99m2 til køretøjer. På stalden var der koblet et 

drivhus. 

Villaen var langt ud over det sædvanlige ikke kun i Hou, men for hele den tids 

boligbyggeri, og den var et symbol på stamhuset Rathlousdals økonomiske 

styrke og dets standsmæssige placering i samfundshierakiet. Det er ikke 



mærkeligt, at bygningen af mange i byen blev omtalt som ”Slottet”. C.F.E. von 

Holstein-Rathlous stedfar døde kort før indflytningen i villaen, men moderen 

Julie von Holstein-Rathlou boede der indtil hendes død i februar 1902, 

hvorefter bygningen antagelig stod tom en årrække. 

Af tinglysningsbogen fremgår det, at Poul Sloth ejer ”Holsatia” fra 27/5-1907 

til 1915. Han ønskede at drive badehotel og restauration, men har så åbenbart 

forpagtet ejendommen til C. Skovholdt. Fra 1915 er der forskellige lejere og en 

ny ejer, der i april 1922 sælger til Karen Cecilie Sejersen fra Boulstrup, og nu 

kommer der styr på tingene. Karen Sejersen havde ikke fået nogen uddannelse 

indenfor hotel- og restaurationsfaget, men hun var dog erfaren med hensyn til 

hotelvirksomhed, da hun fra 1909 og antagelig frem til overtagelsen af 

Holsatia drev Højskolehotellet i centrum af Århus. Dette hotel blev 

eksproprieret, og derfor var frk. Sejersen tvunget til at finde nye græsgange. 

Hun starter pension- og restaurationsvirksomhed med åbent hele året. Der 

blev bygget en garage med plads til 3 biler. Der var dengang ikke mange biler, 

men Karen Sejersen, der var ganske velhavende, var ejer af en bil. Hun 

foretog også en del andre ombygninger, bl.a. blev der moderniseret 16-18 

enkelt- eller dobbeltværelser, så der var plads til en del gæster, hvoraf langt 

de fleste kom om sommeren. En bade- og bådebro til sommergæsterne blev 

også etableret, for hun havde fået den ide, at hun ville leje både ud. Den 

kreative frøken Sejersen fik samtidig i 1923 opført en pavillon i det nedre 

parkanlæg, den bygning der i dag kaldes ”Tehuset”  



 

 

Huset skulle være en offentlig restaurant, hvor folk kunne få en bid brød, 

kaffe, te m.v. Trods pavillonens beskedne størrelse på kun 77m2 skal det ifølge 

mundtlig overlevering have været et ganske populært sted. Det forlyder, at 

”de fine”: stationsforstanderen, dyrlægen, m.fl. gæstede hovedbygningen, 

hvorimod Tehuset ved stranden var forbeholdt mere ydmyge eksistenser som 

håndværkere, fiskere, arbejdere og de handlende med deres familier.  

     



Vi kan her se uddrag af Tehusets kassebog fra pinsen 1941, og den viser, at øl 

og snaps var lidt mere populært end te. Tænk engang – man kunne dengang 

få 5 stk. lagkage for 1 kr. 

Hvordan krigen har 

påvirket livet på Holsatia 

er noget usikkert, men 

der er ikke noget, der 

tyder på, at krigen og den 

tyske krigsmagt specielt 

har lagt hindringer i vejen 

for livsudfoldelsen på 

Holsatia. Den tyske 

værnemagt var ellers i 

rigeligt omfang 

repræsenteret i Hou, hvor 

den beslaglagde 

forskellige faciliteter, men 

der boede ingen tyske soldater på Holsatia, hvad der også forklarer, at 

pensionsvirksomheden var i drift indtil efteråret 1945.   

Karen Sejersen dør ved årsskiftet 1944/1945, og virksomheden stopper ultimo 

august 1945. Hendes arvinger solgte i april 1946 ”Holsatia” til Samfundet og 

Hjemmet for Vanføre, der kun havde det formål at drive ferieophold, så svært 

handicappede kunne få mulighed for at få et ferieophold. Overtagelsen skete 

dog allerede i november 1945, hvor man begyndte klargøringen. Der gik ret så 

lang tid før feriehjemmet blev en realitet. Årsagen var først og fremmest de 

vanskelige vilkår lige efter krigens afslutning. Der var både byggerestriktioner, 

mangel på arbejdskraft og byggematerialer, og penge havde Samfundet og 

Hjemmet for Vanføre heller ikke for mange af. En anden årsag var, at man 

havde konstateret, at ”slottet” var stærkt angrebet af svamp og ikke stod til at 

redde på længere sigt. I 1947 blev der ved Århus Købstads Civilret ført en 

retssag imellem Samfundet og Hjemmet for Vanføre og arvingerne efter Karen 

Sejersen, fordi de nye ejere ikke mente sælgerne havde været i god tro med 

hensyn til Holsatias ”helbredstilstand”. Retten fandt det bevist, at sælgerne 

ikke havde været i god tro, og derfor blev de sagsøgte dømt til at betale en 

erstatning på kr. 70.000,00 samt betale sagens omkostninger. Alt det var 

grunden til, at de første feriegæster først ankom i sommeren 1949.    

Hovedbygningen var ikke velegnet til handicappede, så den blev brugt til 

opholds- og spisestue, køkken samt bolig for forstander og de ansatte. Alle 



feriegæster boede i træbarakker og beboelsesvogne. Fire store træbarakker 

kom fra Silkeborg Bad, hvor de havde været en del af den tyske værnemagts 

ejendom. Silkeborg Bad var hjemsted for tyskernes hovedkvarter i Danmark, 

men bygningerne blev beslaglagt ved kapitulationen. De fire barakker blev lagt 

sammen til to Den ene barak havde et areal på 257m2, og blev indrettet til 

indkvartering af børn vel at mærke uden ledsager. Der var 4 soverum med 10 

sengepladser i hvert rum, 4 værelser til plejepersonalet, 2 toiletter med 

bruserum, 2 opholdsstuer og 2 overdækkede legepladser. 44 mennesker skulle 

altså dengang deles om 2 toiletter med bruserum. Denne barak hed ”Børnely”, 

og var placeret tæt ved hovedbygningen. Den anden barak, der var på 388m2, 

var indrettet med 25 enkeltværelser, 1 dobbeltværelse, 2 toiletrum med 

badeafdeling, 1 opholdsstue og 1 depotrum, der senere blev lavet om til et 

enkeltværelse. Denne barak var placeret i den del af parken, der lå længst 

nede mod vandet. Begge barakker er stadig i brug her i år 2015. 

Der var endvidere otte beboelsesvogne, der kom fra en tidligere flygtningelejr i 

Gl. Rye. Det specielle var, at vognene var produceret på Hou Savværk for den 

tyske værnemagt under krigen. Når beboelsesvognene mindede om 

jernbanevogne, var det ingen tilfældighed, idet denne konstruktion lettede 

transporten til Tyskland via jernbanen. Blandt byens borgere blev vognene 

omtalt som ”Tyskerbarakkerne”. 

 

Tre af vognene var indrettet som familieboliger for familier med mange børn. 

De øvrige vogne var delt op i to boligafsnit hver med plads til en familie med et 

eller to børn. Først i 1965 kom der elvarme i vognene. Hele beboelsesvognen 

var på kun 22m2, og når vi sammenligner med Hou Søsportcentrets feriehuse, 

der er på 100m2, må vi sige, at der heldigvis er sket en god og lykkelig 

udvikling siden 1949. Vognene blev fjernet i sommeren 1984, da de 



efterhånden ikke mere blev anvendt til deres formål, og de var i en elendig 

forfatning.  

I sommeren 1951 påbegyndtes der anlæg af en mini-golfbane. Anlæggelsen 

skete udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og banen stod færdig den følgende 

sommer til stor glæde for gæsterne. Banen blev placeret i parkanlægget nær 

huset i den nord-østlige ende af grunden. På Holsatia var der tradition for, at 

græsset blev holdt nede ved får, der om dagen græssede i parkanlægget, 

mens de om natten havde plads i et stald- og garageanlæg, der var bygget i 

1953. Feriehjemmet havde udover ca. 10 får også en islænderhest, der blev 

brugt til havearbejde og til at hente feriegæster ved jernbanestationen i Hou. 

Selv om Hou kun var et fattigt fiskerleje, havde den en jernbanestation.     

Højskoleforstander Ole Lauth har hvert år fra 1952 til 1956 holdt ferie med sin 

mor og far i en af tofamiliesvognene, og han fortæller følgende:  

 ”I 1952 besøgte jeg for første gang feriehjemmet Holsatia. Jeg var knapt 4 år 

gammel. Vi ankom til trinbrættet ”Holsatia” – ca. 500 meter fra stationen i Hou 

– faktisk der, hvor busstoppestedet befinder sig i dag. Min fars trehjulede 

kørestol blev lempet af godsvognen og ned på trinbrættet, og kort efter var vi 

installeret i en af hytterne ved stranden. Vi havde kun et værelse, hvor der var 

et bord med 4 stole og en håndvask. Længere inde var der på hver sin side to 

køjesenge. Ikke just en særlig handicaptilgængelig indretning. Morgenmad, 

frokost og aftensmad blev indtaget i spisestuerne på ”slottet”. Maden blev 

produceret på et kæmpe komfur i kælderen og sendt op med en snoretrukket 

elevator. Den var lige nøjagtig så stor, at en dreng på 4 år kunne mases ind på 

den nederste hylde. Ud over måltiderne var sommergæsterne overladt til sig 

selv. Det kunne ske, at der skulle bælges ærter eller, at bær skulle nippes og 

renses. Ellers var det ren vegetation. I godt vejr opholdt de fleste sig ved 

stranden og badebroen, som var meget privat, hvilket var angivet med store 

skilte. Kun sommergæster måtte benytte strand og bro.    

 

  

 



 

Skitse fra 1951 af landinspektøren over de 8 barakkers placering (gl. pavillon 

er Tehuset)   



       

Skitse fra 1997 

 

Feriehjemmet holdt åbnet i perioden fra 15/5 til 15/9, og der var plads til 110 

handicappede personer incl. 40 børn. Den gennemsnitlige opholdstid for 

feriegæsterne var 15 dage. Tildeling af feriepladser foregik gennem 

Ortopædisk Hospital i København, og der var mulighed for at få tilskud til 

opholdet fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre. I det store og hele betalte 

Samfundet og Hjemmet for Vanføre samtlige ferieophold, der skulle dog 

indsendes ansøgningsskema for at opnå støtte. Fra 1949 til efteråret 1956 blev 

”Holsatia” udelukkende anvendt i sommerperioden. Tehuset blev anvendt til 

servering af gæsternes eftermiddagste m.v.  

1/11 1956 solgte Samfundet og Hjemmet for Vanføre Holsatia til Den 

selvejende Institution Holsatia Højskolen for godt kr. 680.000,- og herefter 

startede højskolen (nu Egmont Højskolen) sin undervisningsvirksomhed som 

høj- og efterskole, men ferieformålet om sommeren blev bibeholdt. Højskolens 

første forstander var Oluf J.C. Lauth, der er forstander Ole Lauths far. Ole 

Lauth tiltrådte som forstander i 1991.  



I september 1960 sker nedrivningen af hovedbygningen Holsatia, men 

navneskiltet bliver ”reddet” og overført til villaen beliggende Villavej 42. 

Villaen, der lå og fortsat ligger overfor indkørslen til Egmont Højskolen, blev 

opført af Karen Sejersen i 1943, købt af Egmont Højskolen i 2009, og er her i 

år 2015 forstanderbolig. 
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