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Afholdshotellet, som det oprindeligt så ud (huset til venstre) 

 

” … Afholdshotellet, der først er bleven opført for et par Aar siden af 

Afholdsværten Rasmussen, der lejede Afholdsforeningens Bevilling, efter at 

det tidligere Afholdshjem var brændt. … 

En Række Andragender om Gæstgiverbevillinger er blevne slaaede til 

Jorden … 

Samme Skæbne fik et Andragende fra Afholdsværten, der ogsaa søgte om 

Brændevinsbevilling. Her stillede nogle Kontraktforhold med 

Afholdsforeningen sig hindrende for Sagen…” 

Således skrev sognepræsten Magnus Johnsen omkring 1909.  

Ifølge tingbogen fik Søren Rasmussen og Rasmus Rasmussen skøde på matrikel nr. 

22b m.fl. den 26. oktober 1904, i tingbogen benævnt ”Hou Afholdshotel”. Søren 

Rasmussen var slagter i Odder og Rasmus var hans søn. Rasmus havde tidligere 

bestyret sin svigerfars gård i Søby, og nu skulle han så med økonomisk støtte fra 

faderen forsøge sig som hotelvært. 

’Afholdshotellet’ er formodentlig bygget 1905. I Folketællingen fra 1906 står Rasmus 

Rasmussen opført som ’Hotelejer’, og han bor med kone og 3 børn på ovennævnte 

matrikel, hvilket stemmer godt overens med Pastor Johnsens beskrivelse. Søren 

Rasmussen og hans kone, Nielsmine, flyttede senere også til Hou og slog sig ned i 

Søndergade 31. 



Hotellet havde fra begyndelsen foruden krostue og værelser også en sal, der lå på 1. 

sal. Det resulterede i gyngende lamper nedenunder, når der var bal i salen. Desuden 

var der en stor have samt plads til at opstalde gæsternes heste. Formodentlig i 1911 

blev hotellet udvidet med en sal og en keglebane.  

 

Hotellets facade, efter udbygningen 

Søren og Rasmus Rasmussen solgte hotellet til Herluf Christensen i sommeren 1921. 

Rasmus var måske syg allerede på daværende tidspunkt, for han døde få måneder 

senere. 

Provst J.C. Christensen i Odder, der var Herluf Christensens far, skød 5.000 kr. i 

foretagendet ved overtagelsen, og nogle år senere pungede han ud med yderligere 

10.000 kr. Ifølge tingbogen er der også ind imellem tale om ’Fogedudlæg’ og 

’Tvangsauktion’, så Herluf Christensens evner for hoteldrift har formodentlig ikke 

været store. I et forsøg på at rette op på den skrantende økonomi, fik Herluf 

Christensen en såkaldt ’turistbevilling’ til udskænkning af alkohol, hvilket bevirkede, 

at en hel del af byens borgere, hotelværten inklusive, blev ’turister i egen by’.   

Eventyret fik dog en ende, og i 1932 solgte Herluf Christensen hotellet til Enkefrue 

Karen Johannesen, der med fast og kyndig hånd fik sat hotellet på ret køl igen. Hun 

opnåede også at få en helårs spiritusbevilling.  

Det var muligvis Karen Johannesen, der ændrede navnet til ’Turisthotellet’, idet 

’afholdshotel’ ikke passer til ’spiritusbevilling’.  



 
Hotellet set i fugleperspektiv 

 

I 1950’erne arrangerede den daværende 

hotelejer, hr. Kirkegaard, ugentlige dansant’er 

med ’Humørkvartetten’ fra Odder. 

Kirkegaard solgte hotellet til Marie og Aage 

Jensen i 1956, som havde det i 15 år. Efter en 

stabil periode fik hotellet en lidt omtumlet 

tilværelse med forskellige ejere og bestyrere.  

Først blev det overtaget af Grethe og Poul E. 

Therkelsen, der renoverede det og gav det 

navnet ’La Costa’.  

 

I 1975 kom der igen nye ejere. Der blev igen 

foretaget navneforandring, denne gang til ’Hotel 

Hou Færgekro’. 1982 lukkede hotellet pludselig 

og kom på tvangsauktion. Efter flere handler 

blev hotellet renoveret i 1997 og fungerede indtil 

2007, hvor Kvickly i Odder købte hotellet for at 

rive det ned og i stedet bygge en ny forretning til 

Dagli’Brugsen i Hou. 

Færgekroen ’by night’. 1997 

Det blev enden på 100 års hotelvirksomhed i Søndergade 3. Hotellet havde lagt 

lokaler til flere generationers markering af runde fødselsdage, bryllupper og 

begravelser. Der blev holdt generalforsamlinger i diverse foreninger, byens første 

bankospil foregik der, alt imens de faste kunder holdt gang i ’Slyngelstuen’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facade. 2008 
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