
1922 Holsatia Kur- og Rekreationshjem 

I april 1922 købte Karen Cecilie Sejersen fra Boulstrup Holsatia og startede 

pension- og restaurationsvirksomhed med åbent hele året. 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. 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. Stilen 

måtte dog ikke helt gå tabt, og vel vidende hvilke fiskere og arbejdere, der 

ikke kunne tåle de stærke drikke, førte frk. Sejersen justits – og Gud nåde den 

servitrice, der skænkede for netop sådan en tørstig sjæl. 

Vi kan her se uddrag fra 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. 

I midten af 1950`erne blev der foretaget en renovering af Tehuset, idet huset 

fik nye vinduesfacader og døre, og der blev installeret toiletter. I 1970`erne 

blev husets vinduer udskiftet med de nuværende. Egmont Højskolen har et 

ønske om på et tidspunkt at kunne skaffe midler til restaurering/ombygning af 

selve Tehuset, så det fremtræder mest muligt, som det så ud i 1950`erne. 

Huset bruges i dag delvis som undervisningslokale for højskolens elever og 

delvis som opholds- og spiseplads for skolen og for grupper, der lejer sig ind i 

Hou Søsportscenter. Der er plads til ca. 50 personer.   



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 døde ved årsskiftet 1944/45, og virksomheden stoppede ultimo 

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

Hjemmet for Vanføre.  

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk i 2015  
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En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen 

Fra fæstegård til højskole af Karsten Andersen 

Sommer i Hou  

 

 

 


