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1931 De første sommerhuse i Hou 
 
Sommerhusene ved Musmannsvej var blandt de første sommerhuse, der blev bygget 

ved Hou. Musmannsvej blev grundlæggende udstykket i to etaper. Første udstykning 
blev begyndt i 1931, da C.P. Færgemann var ejer af området. Anden del, da hans 

enke, Maren Færgemann, efter Anden Verdenskrig havde arvet området og begyndte 
at udstykke og sælge de resterende grunde. 

 
Området, hvor udstykningen skete, lå ideelt for sommerhusbebyggelse. Det lå lige 

ved en dejlig strand, og tæt ved byen. Der var indkøbsmuligheder og ikke mindst – 
man kunne komme til Hou med tog. Området var i 1930érne bevokset med gyvel, 

men der var også blevet plantet en lille plantage langs kysten i løbet af 1800-tallet. 

Det var altså et oplagt sted at tilbringe sin ferie, som ferieloven af 1938 gav ret til. 
Loven indebar i 1939 ni dages ferie med løn og i 1940 tolv dage, så det var rart at 

have et sted at tilbringe disse nye feriedage. 
 

C.P. Færgemann var en fremsynet mand, så da enkefrue Sophie von Holstein-Rathlou 
efter en umyndiggørelse igen kunne råde over sine jorde fra marts 1931, var C.P. 

Færgemann hurtig til at opkøbe noget jord langs stranden.  
 

På kortet er angivet matrikelnummer på de første udstykninger. 

 

 
 

(1) Villavej (førte til Villa Holsatia)  

(2) er en planlagt vej, der i stedet blev til (3) Nørreled.  

Musmannsvej ligger parallelt med stranden og Villavej. 
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Den 1. juni 1931 købte et selskab bestående af Fiskeeksportør C.P. Færgemann, 

Hou, Direktør Carl Jensen, Odder og Landsretssagfører Morten Agershøj, Odder en 
del af den oprindelige matrikel 24, hvoraf matr. 24a var den del, som 

sommerhusene langs Musmannsvej blev bygget på. 
Den 14. juni 1933 blev C.P. Færgemann eneejer af matrikel 24a, og så kunne 

udstykningen og bebyggelsen af grundene begynde. 
 

De første udstykninger der blev solgt, var strandgrundene i 1. række. 

 

 

Den 29. august 1933 sælger 
C.P. Færgemann den første 

grund 24o, (Musmannsvej 
nr. 14) til lærerinde frk. 
Jakobe Nielsen, Slagelse, for 

2000 kr.  Huset fik hun 
tegnet af arkitekt H.P. 

Nielsen, Odder, og 
murermester Jørgensen, 
Ørting stod for opførelsen. 
 

 

 
 

 

 
Den 31. august 1933 sælger 
C.P. Færgemann en grund 

24n, (Musmannsvej nr. 12a 
og 12b) til Driftsbestyrer ved 
Odder banen M. Nielsen.  
Den 19. juni 1936 
videresælges grund og hus til 

Karen Timm, Bjørnkjær.  
Den 10. maj 1951 købte 
Købmand Harry Jensen, Hou 

sommerhuset og lavede 
stedet om til en 

sommerrestaurant. 
– kaldet Strandkroen. 
Købmand Jensen dør og i 

1958 blev stedet overtaget 
af Ernst Jensen, Gylling 

Hotel, som drev restauranten 
videre til 1970, hvorefter 
huset igen blev til 

sommerhus. 
 
De næste grunde blev solgt i 1935. Det var grunde syd for ”Strandkroen” ved 

stranden 24p+24r (henholdsvis Musmannsvej nr. 8 og Musmannsvej nr.10). Begge 
grundene var oprindeligt udlagt som to selvstændige dobbeltgrunde. For nr. 8´s 
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vedkommende,  blev den købt af fabrikant F.M. Jensen, Hørning den 14. januar 1935 

for 1500 kr. Senere den 1. marts 1944 bliver de købt af J. Ch. Jensen. De to grunde 
har været i sameje lige siden. 

Også nr. 10 var delt i to, hvoraf den ene (24q) var meget lille. Det var tømrermester 
Frands Frandsen, der købte den største grund (24s) på 423m2 for 600 kr. den 14. 

januar 1935. Men han solgte den hurtigt videre med bygninger til garagemester 
Andreas Johannes Schnell for 2500 kr. På den mindste grund (24q) blev der opført et hus 

”Lillebo” 
 
”Lillebo” blev i 1970 flyttet over på Strandkroens matrikel, hvor det blev brugt til udlejning. 

Det blev i 1985 kørt væk på en ladvogn ad et par omgange og er nu i brug som jagthytte et 
sted i Jylland. 
 

 
Yderst til højre øverst Lærer Niels Jensen Gosmer Skole – foran Harald og Hans Justensen 

  

 
Begge grundene (24q og 24s) blev i 1970 overtaget af redaktør Berg, Odder 

Ugeavis, og der ligger nu kun et hus på denne dobbeltgrund. 
 

I 1937 blev (20m) Musmannsvej nr. 18 solgt for første gang. I 1948 sælges hus og 

grund videre til Firmaet Paasch og Larsen, Petersen A/S, der i nogle år anvendte 

huset til gavn for deres ansatte.  
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Musmannsvej Nr. 16 (24x) blev købt af 
Revisor Kristjan Jarling, Odder med 
overtagelse den 1-5-1939.  
I Kontrakten står der: 
”Grunden må ikke benyttes til hønse-, 

kanin- eller anden husdyravl, medmindre 
der opføres og bebos et hus på grunden. 

Beboelseshuset skal opføres i villastil og 
kun være for en familie”. 
21-5–1940 overdrages grunden til Fru 

Inger Jørgensen født Larsen. Huset 
kommer til at gå under navnet 

”Fætterhuset”, og har været i familiens 
eje lige siden. 

 

Ovre på modsatte side af vejen kommer 

fætrenes kusiner til at holde 
sommerferie i nr. 13 (24ø) fra 1951, da 
deres far, dyrlæge Kaj Larsen, som er 

bror til Inger Jørgensen, køber huset, 
der i grunden har navnet VI-6, men 

oftest omtales som ”Kusinehuset”. 
Dette hus har været i familiens eje siden 
1951.  

 

På Musmannsvej blev der i 1939 og 1940 udstykket og solgt to grunde mere.  
 

 

Musmannsvej Nr. 7 (24v) sælges den 
16-6-1939 til Tømrermester Frands 

Frandsen for 705,50 kr. Han bygger et 
hus på grunden af materialer fra et 

nedrevet jordemoderhus i Halling og 
sælger den videre til Midtjysk handels 
A/S af Århus (Købmands- og 

Håndværkerbanken) – Bankens 
personale kunne derefter benytte huset. 
Huset blev i 1977 solgt til en familie, der 
havde benyttet huset siden opførelsen. 
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Musmannsvej Nr. 11 (24æ) 
”Skovhytten” udstykkes i juli 1940 og 

sælges 23-1-1941 til kriminalbetjent G. 
Næve, bankassistent Claus Woge, 

skotøjsfabrikant H.P. Timm og 
assurandør Daniel Nielsen. Huset sælges 
videre til familien Jørgensen, der har 

haft huset lige siden. 

 
Husene på Musmannsvej 12a, 14,16, 13 og 7 kan der læses meget mere om i bogen 

”Sommer i Hou” udgivet af Hou Lokalhistoriske Arkiv, Hou i 2015. 

 

Efterkrigstiden. 
 

Allerede mens C.P. Færgemann levede, var der blevet bygget huse på parcellen, der 
senere skulle blive til Musmannsvej nr. 4 og nr. 6 (”Hvidøre”). Matriklen med de to 

huse blev den 1. maj 1943 overdraget af Maren Færgemann, med de på 
ejendommen stående huse, ved betinget skøde til slagtermester Ernst Mortensen, 

Ydunsvej 30, Åbyhøj. ”Hvidøre” var da udlejet for sommeren for 5 kr./dag. Da Ernst 
Mortensen ikke betalte sine afdrag, havde Maren Færgemann ret til matriklen i 1945, 

da der kom en sag om Mortensens værnemageri, og derfor blev denne parcel ikke 

beslaglagt!  
 

Ernst Mortensen var i 1945 blevet anklaget efter § 15 i straffeloven. 
 

 
Det havde medført, at nogle af hans ejendomme var blevet beslaglagt. 

 

Ved transport-købekontrakt (juli 1947) sælger Maren Færgemann derefter ”Hvidøre” 
og det andet hus, der ligger på grunden (kommende Musmannsvej nr.4), som har 

været angrebet af fugt, til købmand Harry Jensen, Hou. 
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Efter en udstykning(deling af 
grunden) 23-1-1951 sælger Harry 

Jensen Hvidøre (nr. 6) til 

Savværksejer Chr. Christensen.  
 

26-7-1957 købes ”Hvidøre” af Knud 
W. Sørensen. Huset har været i 

familiens eje siden da. 

 

Harry Jensen sælger den 1-10-1951 

huset Skovly (nr.4) til rejsesekretær 
Poul Høholt, som videresælger det 

den 21-4-1954 til Murermester 
Frederik Blæsild. Dette hus har 

derefter været i familiens eje. 

 
 

Det sidste hus langs vandet, der blev solgt, var det, der nu har adressen Nørreled 2a. 
Dette hus blev den 8-3-1943 solgt af enkefru Maren Færgemann til E. Bonde. Som 

derefter, den 15-5-1943 solgte huset til slagtermester Ernst Mortensen. Dette hus 

undgår ikke beslaglæggelse! Da det bliver muligt, købes huset den 30-4-1946 af 
Fabrikant H.P. Timm, men han må først benytte huset efter den 11-8-1947, da huset 

var stillet til rådighed for Børnenes kontor i Aarhus til feriebørns ophold. 
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Næste ejer af Nørreled 2a var 

Købmand Harry Jensen, som købte 
huset den 1-10-1947. Derefter købte 

Kriminalbetjent Arnold Sejersen den 
1-10-1949 huset, som derefter har 

været i familiens eje. 
 

 

De to sidste parceller mellem Musmannsvej og havet, var Musmannsvej 2 og 
Nørreled 2b. Begge stykker jord var blevet købt af Købmand Harry Jensen, Hou, ved 

samme lejlighed, som han købte de øvrige i området. De bliver nu solgt videre til 
snedker Arne Olesen, Hou, i april 1952. 

Arne Olsen forpligter sig til ”snarest at flytte en træbygning fra Strandkroens område 
til det nykøbte areal og udbygge samme efter udarbejdede tegninger”. Han formår 

dog ikke at indfri sine forpligtelser, så Harry Jensen må tilbagekøbe arealet i august 
1952, hvor der er et halvfærdigt træhus på Nørreled 2b. 

 

 
Nørreled 2b 
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Begge parceller Musmannsvej 2 og Nørreled 2b sælges videre den 6-4-1955 til 
Landforeningen af Vanføre og Lemlæstede, Aarhus Amts Afdeling, som bygger et hus 

på Musmannsvej 2 og færdiggør huset på Nørreled 2b. Landforeningen af Vanføre og 
Lemlæstede brugte husene frem til 2006. 

 

1950 – efter tømrermester Kousgaard konkurs 

 
Der var i 1950 ikke meget tilbage af det oprindelige jordstykke, som C.P. Færgemann 

købte i 1931. Det sidste stykke, der endnu ikke var udstykket, var jorden mellem 
Musmannsvej og Villavej.  

Maren Færgemann solgte den 15-4-1950 denne del til tømrermester Aage 
Kousgaard. Han ønskede at bebygge området med små sommerhuse på små grunde. 

Husene var ikke præget af stor kvalitet, men for at gøre husene mere attraktive som 
sommerhuse, blev der anlagt en sti i forlængelse af den nuværende sti mellem 

Musmannsvej og stranden. Stien fulgte skellet mellem Musmannsvej 7 og 5. Men kort 
derefter gik Kousgaard konkurs, og de huse der ikke var færdigbyggede forfaldt, og 

resten blev solgt med tab. 
Da det ikke var rart med så meget færdsel tæt på Bankhuset, købte Købmands- og 

Håndværkerbanken efter konkursen Musmannsvej nr. 5, og slog de to parceller (24v 
og 24y) sammen. Stien blev nedlagt, og det halvt opførte hus på nr. 5 blev revet 

ned. Senere blev parcellen 24y delt mellem nr.3 og nr. 7, så nr. 5 findes ikke mere. 

 
 

 
Musmannsvej 9 

 

 

 

Enkefru Maren Færgemann solgte den 

14-4-1950 en grund på 687 m2 

beliggende på Musmannsvej 9 (24z) til 
tømrer Chr. F. Christensen, Ørumsgade 

12, Aarhus for 2.267,20 kr. med hegn og 
beplantning. Det hele overdroges til 

sønnen tømrermester Aage Kousgaard 
nu med bygninger og nagelfast tilbehør. 
 
Den 31-10-1951 efter Aage Kousgaards 
konkurs sælges huset til værkfører 

August F. Jensen, Hou for 23.500.kr. Der 
medfølger nu også indbyggede skabe og 

blomsterzinkkasser!  
Boet efter August Fibiger Jensen sælger 
den 2-10-1973 til Gunnar Nielsen. 
Siden 21-10-1949 har huset kun været 
anvendt til helårsbeboelse. 
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Musmannsvej 1  

Musmannsvej nr. 1 var blevet udstykket 

den 2-12-1950  
 
Efter Kousgaards konkurs sælges nr. 1 
den 20-3-1953 til Kriminalassistent 

Frederik A. Bruun.  
 
Den 14-4-1959 sælges huset videre til 

Fru Ellen Foged Jannik. Huset har status 
af sæsonbeboelse til 1953 derefter 

helårsbeboelse. 
 

 

 

Musmannsvej nr. 3 blev udstykket den  
2-12-1950. Ved auktion efter Åge 

Kousgaards konkurs den 21-11-1952 
sælges grunden til tømrerhandler E. 

Løchte for 1250 kr. 
Den 18-8-1953 sælges den til 
Kommunelærer J.C.Leth for 2650 kr. Der 

findes da en bygning på grunden. 
Familien Leth har haft huset lige siden. 

 

 

Nørreled 4  
Ved auktion efter Åge Kousgaards 

konkurs sælges grunden til Aage Secher 
og Erling Isager i forening. 
17-6-1960 blev grund med hus solgt til 
ekspedient Preben Jørgensen for 8700 
kr. 
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Musmannsvej 12b. 
Grunden 24n hvor strandkronen lå, 
blev i 1979 opdelt i to grunde. 
Flemming Jensen overtog den 

mindste af grundene, der hvor 
”Lillebo” lå nærmest vejen, men da 

det blev solgt i 1985 og kørt bort, 
blev der på grunden bygget et 

helårshus.  

 

 
Kilder: 

● Ringbind på Hou Lokalhistoriske arkiv med baggrundsmateriale til husene på Musmannsvej. 

● Sommer i Hou, Hou Lokalhistoriske arkiv, 2015 

 


