
1932  Hou Møbelfabrik 
 
 

 
 
Der har været en del uoverensstemmelser blandt de forskellige kilder, derfor kan der 
være mindre fejl i artiklen. Samtidig har navnet på fabrikken været forskellig i diverse 

kilder. Vi er stødt på navne som Hou Savværk og Træindustri, Hou Trævarefabrik, 
Hou Træindustri, Hou Møbelfabrik, Hou Stolefabrik m.v., men vi har valgt konsekvent 

at skrive Hou Møbelfabrik. I William Rathlous bog Hou Erhvervsliv og i andre kilder 
står der, at Hou Møbelfabrik er opført af Carl Jensen i 1932. Carl var født i Holstebro 

22/5-1889. Vi har dog fundet forskellige kilder, der dokumenterer, at fabrikken er 
bygget på et tidligere tidspunkt. Vi ved, at Carl Jensen i slutningen af 1920`erne 

købte både Hou Savværk og Hou Møbelfabrik. Man kan læse mere om købet under 
1920 Hou Savværk. Carl, der var en meget dynamisk mand, ejede endvidere 

Jernbanehotellet i Odder, Odder Automobilhandel og Falling Savværk. Senere – 
nemlig i 1936 startede han også Hou Polstremøbelfabrik. I Ning og Hads Herred var 

der i 1922 registreret biler fra X 500 til X 599, og Carl Jensen havde bil nr. X 500. 

Carl, der blev kaldt ”Danmarks Carl” startede møbelfabrikken op i de bygninger vi ser 
på det næste billede. 

 
 

På dette billede ses den første 
stab af arbejdere på Hou 

Møbelfabrik, som Odder 
snedkeren Hans Reinwald 

Jensen startede i det gamle 
pakhus på havnen. Denne 

virksomhed blev starten på det 
senere så velkendte Hou 

Møbelfabrik. Hvornår billedet 
blev taget vides ikke, men i Kaj 

Henning Jensens bog side 83 

kan man se navnene på 
personerne.  

 



Carl Jensen, der var Ford forhandler i Odder, foreslog Ford, at det træ, der blev 

anvendt på Fords Samlefabrik i Sydhavnen i København, skulle komme fra Hou i 
Danmark i stedet for fra Amerika. Tanken blev godkendt i efteråret 1929, bl.a. fordi 

Ford i Danmark havde det gode princip, at der skulle så mange danske materialer og 
så meget dansk arbejde som muligt i danske Fordvogne, og det var en stor fordel for 

byen. Træet blev dampet og lagret inden det med stor akkuratesse blev skåret til og 
afpudset til trædele til karosserier. Det var jo også en fordel, at Carl også ejede Hou 

Savværk. Fra mange dele af landet strømmede det ind med bøge- og asketræ, og vi 
ved, at der i begyndelsen af 1930´erne blev indkøbt træ for kr. 200.000,-. Det svarer 

til ca. kr. 5 mill. dag. 
 

Carl Jensen 

 
I oktober 1930 var der en brand på fabrikken. Brandvæsenet fra Hundslund, Odder 

og Århus deltog i brandslukningen. Vand var der nok af, idet brandvæsenets 
”sugerør” med lethed kunne nå ud i strandkanten. Flammerne stod 15 meter op over 

taget, og alle var forberedte på, at hele fabrikken ville brænde ned. Ved en energisk 

indsats gik det heldigvis ikke så galt. Det var de såkaldte ”gamle bygninger”, der blev 
flammernes bytte. I denne bygning var der bl.a. driftsleder Arnholms lejlighed. 

Arnholm vågnede ved at hele soveværelset var fuldt med røg. I en fart fik han sin 
kone vækket så de kunne flygte ud af den brændende bygning. De boede på 1. sal, 

men det viste sig, at trappen var fuldstændig spærret af ild og røg. Det var dog ikke 
vanskeligt at komme ud, da de fra en altan kunne komme ind i selve fabrikken og 

derfra ud. Endvidere brændte et stort lager af færdige trædele til fordbilerne, og hele 
trælageret blev ødelagt, da man havde sprøjtet med saltvand. Branden var antagelig 

opstået i centralvarmeanlægget, der stod under Arnholms lejlighed, hvor ilden først 
blev opdaget. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Arbejdet på fabrikken kom 

dog hurtigt i gang, og i løbet af kort tid påbegyndte man også et tidligere planlagt 
nybyggeri. 

 
 

 

 



I december 1930 kunne man læse i Odder Dagblad, at møbelfabrikken var betydelig 

udvidet. Kapaciteten var 8-dobbelt, og der var nu plads til 150 arbejdere. Avisen 
skrev bl.a., at Hou var blevet en blomstrende industriby, at flere og flere fik arbejde 

der, og at der blev bygget med amerikansk fart. Det kunne vi godt bruge noget af i 
dag. Nybyggeriet omfattede en stor bygning i to etager med en gulvflade på 575 m2, 

1000 m2 lagerskure til opbevaring af råmateriale, en lagerbygning med høj etage og 
en gulvflade på 320 m2 samt en ny villa til driftsleder Arnholm. Alt blev indrettet med           

moderne maskiner, der naturligvis blev drevet med elektricitet. Fabrikkens kraftkilde 
var en stor dampmaskine, hvis kraft blev omdannet til elektricitet. Brændeslet var 

udelukkende spåner og savsmuld, der kom ind i fyrrummet gennem et vidtforgrenet 
spånsugningsanlæg. Dampmaskinen var anbragt i et nyt maskinhus med tilhørende 

skorsten, som var med til at give fabrikken et storstilet præg. Der blev endvidere 
bygget frokoststuer og tørrestuer til træet. Moderne, iderig og fremsynet, det var Carl 

Jensen.   
 

I den travleste tid i begyndelsen af 1930`erne var der ansat et par hundrede mænd 

ifølge artiklen i bladet Ford Nyt fra september 1931, men mon ikke den gode Carl 
Jensen har overdrevet en smule. Der er dog ingen tvivl om, at det var en meget stor 

arbejdsplads, specielt når man tænker på, at der i 1935 boede omkring 400 
mennesker i byen. 

 
I 1930`erne var der den største økonomiske krise nogensinde. Den ramte Carl Jensen 

hårdt. Både savværket, møbelfabrikken og Odder Automobilhandel gik konkurs i 
1931. Carl skyldte på det tidspunkt kr. 1.199.000,- til Odder Bank – forestil jer, det 

svarer til ca. kr. 30 mill. i dag. Det var mere end banken kunne klare, hvorefter 
Odder Bank gik konkurs i 1932. Det var en stor skandale dengang, men det er klart, 

at i nedgangstider sælges der hverken møbler eller biler. Aarhus Privatbank overtog 
Odder Bank og stillede fuld garant for sparerne. Savværket, møbelfabrikken og Odder 

Automobilhandel blev solgt til automobilhandler Waldemar Jensen, Horsens. Den 
18/1-1936 kunne man læse i Odder Dagblad, at Anklagemyndigheden havde frafaldet 

anke af dommen i Odder Bank sagen, og at Statsadvokaten  besluttede, at der ikke 

skulle foretages videre i undersøgelse mod fhv. direktør Carl Jensen, Odder.  
 

Sikkerheden har åbenbart ikke været i orden, for Odder Dagblad skrev den 27/12-
1932 en artikel om, at der igen havde været en arbejdsulykke på fabrikken i Hou. En 

ung arbejder Evald Jørgensen fra Oldrup fik højre hånds lillefinger skåret af i en 
båndsav. Han blev straks kørt ind på Odder Sygehus, hvor det lykkedes at sy fingeren 

på, således at den unge mand ikke ville få større men. Flot – at man allerede i 1932 
kunne sy en finger på igen. Der var også en anden person, nemlig snedker Aksel 

Nielsen, der for kort tid siden havde fået beskadiget det ene øje. Heldigvis kunne 
synet reddes. Direktøren blev spurgt, om han mente de sikkerhedsmæssige forhold 

var i orden. Hans svar var, at fabrikken for en måneds tid siden havde haft besøg af 
fabriksinspektøren, som mente, at lovens krav var overholdt. Et er sikkert – i dag ville 

kravene fra Arbejdstilsynet være meget skrappere – heldigvis.  
  



 

Her ser vi billede af karosserier til biler 

  

Hou Polstremøbelfabrik blev startet i 1936 af den tidligere omtalte Carl Jensen, 
Odder. Der blev fortrinsvis produceret sofaer og lænestole. Carl Jensen, der var en 

meget dygtig sælger, stod selv for salget. Han rejste rundt i hele Danmark og 

hjembragte mange og store ordrer. Lokale snedkermestrer leverede mange stole til 
fabrikken. Der var beskæftiget ca. 25 – 30 svende. Hvornår Hou Polstremøbelfabrik 

lukkede vides ikke. 
 

Det lykkedes ikke for Waldemar Jensen at gøre virksomheden rentabel. Han gik 
konkurs, hvorefter Erhververnes Laanefond overtog trælasten og møbelfabrikken i 

1936 eller begyndelsen af 1937.  
 

Den 17/11-37 og de følgende dage kunne man læse i Odder Dagblad, at der for 
anden gang havde været en stor brand I Hou. De ramte virksomheder var 

møbelfabrikken, polstrefabrikken og stolefabrikken, og der var ødelagt værdier for ca. 
kr. 200.000,-. Normalt var der ansat 50 – 60 mænd på de ramte fabrikken, men i 

højsæsonen var der 70 ansatte. Bygningerne var af Erhververnes Laanefond lejet ud 
til fabrikant Bonde, Hou, der drev Hou Savværk og Hou Møbelfabrik. Han producerede 

blandt andet karosserier til de små D.K.W. automobiler. Det lykkedes at redde 

størstedelen af disse karosserier, men maskinerne til forarbejdning af træ var blevet 
ødelagt. Bonde, der havde 30 ansatte, havde igen udlejet øverste etage ud til Carl 

Jensens polstrefabrik med 20 ansatte. Her fik man reddet en del af færdigvarerne, 
hvorimod et stort lager af råvarer og maskinerne brændte. På øverste etage var der 

yderligere en virksomhed – nemlig snedkermestre brødrene Sørensen, Hou, der 
producerede stole til Carl Jensen. Både færdigvarer og råvarer gik her op i røg. Hos  

Brødrene Sørensen var der beskæftiget 5 – 6 mænd. 
 

     



 Billede fra 1937 kort efter branden 

 

Af fabriksbygninger blev den 2 etagers hovedbygning, kontorbygningen og det gamle 
pakhus lagt i aske, og en masse maskiner m.v. blev ødelagt. Ilden opstod i 

polstreriet, hvor der var beskæftiget er par arbejdsdrenge. Flammerne bredte sig så 
hurtigt, at de unge mennesker havde nok at gøre med at redde sig selv ud og 

alamere de øvrige ansatte. Heldigvis kom der heller ikke denne gang mennesker til 
skade. Både fabrikant Bonde og fabrikant Carl Jensen var udrejst, hvorfor de blev 

efterlyst i radioen. Det har været et stort samtaleemne i Hou dengang.   
 

Falck fra Odder, Odder Brandvæsenet og Zonebrandvæsenet fra Hundslund blev 
alarmeret. Det var Odder Brandvæsenet, der tog den største tørn, idet brandfolkene 

fra Hundslund først kom 1 time efter alarmeringen. Der var naturligvis stor 
utilfredshed og diskussion om, hvor fejlen var, men der blev ikke placeret et ansvar. 

Branden gik værst ud over det gamle pakhus, der gik op i luer. Pakhuset, der var 
opført af svære egetræsbjælker, tjente i mange år som sømærke for byen. Huset var 

stort, hvidlakeret og kunne ikke undgå at blive set af de søfarende. Pakhuset var en 

af byens ældste bygninger, og der var en historisk stemning over bygningen, der i ca. 
1850 var opført af hofjægermester F.C.E. von Holstein-Rathlou. I Pakhuset brændte 

mange maskiner, idet den nederste del tjente som værksted. 
 

 

Pakhuset på havnen           
 
 



I pakhusets øverste etage havde enkefruen Sofy von Holstein-Rathlou lejet et par 

værelser, hvor hun opbevarede en del møbler – antikviteter mente hun, og andre 
syntes, det var noget gammelt ragelse. Der blev skrevet en del om værdien af disse 

møbler var det kr. 15.000,- eller kr. 100.000,-, men der var ingen afklaring i 
avisartiklerne om beløbets størrelse. Spændende ville det have været, at være ”fluen 

på væggen”, der kunne overhøre samtalen mellem forsikringsfolkene og fru Sofy, der 
gik for at være en meget bestemt og speciel dame.  

 
Statspolitiet fra Odder foretog en række undersøgelser og afhøringer, der mundede 

ud i, at sagen blev betragtet som opklaret. Der havde ikke været strøm på de 
elektriske ledninger til det rum, hvor ilden opstod, men en 17 årig ung mand havde 

tændt sin pibe, og ilden opstod straks, efter han havde smidt sin tændstik. Den unge 
mand benægtede, men flere vidner bekræftede det. Der var forbud mod rygning på 

fabrikken, men det blev langtfra overholdt af alle. Retten i Odder forventedes at 
tiltale flere af de ansatte for overtrædelse af denne regel, og samtidig forventedes en 

del bøder ifølge avisen.  

 
Få dage efter branden startede Carl Jensen sin polstremøbelfabrik igen, og materiale, 

der havde været anbragt i Hotel Hous store sal og på Jernbanestationen, kom tilbage 
til fabrikken. Det betød, at 36 mænd direkte og indirekte kom i arbejde med det 

samme. Den 25/11 kunne man læse i Odder Dagblad, at fabrikant Bonde havde købt 
grund og resterne af bygningerne for kr. 100.000,-. Erstatningssummen efter 

branden skulle udbetales til Bonde, der forpligtede sig til af genopføre alt. På det 
tidspunkt var der 26 mænd i gang med oprydning og fremstilling af skabeloner til 

biler. Samtidig blev der udarbejdet planer og overslag over genopbygningen, da 
bygningerne naturligvis skulle være så moderne og tidssvarende som overhovedet 

muligt. Det var konstruktør og bygningshåndværker Christian Hoe, der stod for 
genopbygningen. Det var for øvrigt også ham, der stod for byggeriet efter branden i 

1930.                   
     

Emil Bonde var ejeren, der under krigen samarbejdede med tyskerne. Derfor findes 

der på nettet i Rigsarkivet under Statens Arkiver nogle politirapporter m.v., 
korrespondance vedr. værnemagerleverancer og en del andre dokumenter. Det er 

dog ikke muligt at få adgang til papirerne uden en særlig tilladelse, men der er ingen 
tvivl om, at der kom et retsligt efterspil for Emil Bonde. 

Under 1920 Hou Savværk kan man læse om savværkets leverancer til Tyskerne 
under krigen. 

Hou Møbel- og Madrasfabrik, som det dengang hed, producerede kasser til landminer, 
derfor udførte modstandsbevægelsen sabotage den 1. marts 1945 mod fabrikken. 

Både ledere og arbejdere havde gentagne gange fået advarsler gennem frihedsrådet 
om at nedlægge arbejdet. En af advarslerne lød sådan: 

”Da du aabenbart ikke selv kan finde ud af det, maa vi gøre dig opmærksom paa, at 
det er paa høje Tid, at du hører op med at virke i Fjendens Tjeneste. Det er Gang paa 

Gang i den sidste Tid blevet fastsslaaet, at Tyskerarbejde er Landsforræderi, det har 
den engelske Radio, de frie Blade og de Plakater, som vel ogsaa har været opslaaet 

på din Egn, tydeligt fortalt dig. Hvis derfor du og dine Arbejdskammerater ikke straks 

ophører med at arbejde paa din nuværende Arbejdsplads, kan det faa alvorlige Følger 
for dig. En gang i denne Uges Slutning sender vi vor Kontrollør ud, og erfarer han, at 

du og dine Arbejdsfæller stadig er i Arbejde, kan vi ikke undlade at anmelde jer til 
Frihedsrådet. For din egen skyld anmoder vi dig om straks at nedlægge dit arbejde på 

Hou Møbel- og Madrasfabrik.” 
Brevet var underskrevet af FRIHEDSKAMPENS VENNER – Arbejdersektionen. 



 

Billede fra krigen fra Hou – taget nede fra havnen            
 

 

Vi er så heldige, at vi har et øjenvidne til sabotagen, idet Henry Christensen, Villavej 
2 blev fanget i krydsilden denne dag. Henry Christensen, der er født i Hou i 1938, var 

mælkebud og kom for at aflevere mælk efter skoletid til møbelfabrikkens ansatte. 
 

Henry fortæller bl.a., at han kom gående hen ad Havnegade på vej mod 
møbelfabrikken. Frihedskæmperne kom 8 mand i to biler, som de parkerede på 

Thunøgade, hvorefter de fortsatte til fods mod fabrikken. En tysk soldat, der kom fra 
fabriksområdet, opdagede frihedskæmperne og åbnede ild. I forbifarten greb tyskeren 

den syvårige Henry og brugte ham som skjold. Da tyskeren kom til banearealet, 
gemte han sig bag nogle togvogne og slap herefter Henry fri. Der kom flere tyskere 

til, og i skjul af togvognene udspillede der sig en voldsom skudkamp. I dag kan vi 
stadig se skudhullerne i ejendommen, der ligger på hjørnet af Søndergade og 

Vestergade. Der er tale om ejendommen, hvor Hotel Hou, Hou Møbel- og 
Madrasfabrik m.v. har været. 

                                                                                           

 Skudhullerne Søndergade 19 

 

 

Frihedskæmperen, der var blevet såret i armen ved skudvekslingen, tog Henry ved 
hånden og førte ham hen til mejeriet på Thunøgade. Tyskerne sænkede bommen for 

at spærre flugtvejen, men frihedskæmperne løftede bare bommen op og kørte over 
banen. Der blev yderligere en skudveksling for enden af Vestergade ved skoven, men 

det lykkedes heldigvis frihedskæmperne at undslippe. De gemte sig på Rodsteenseje, 
hvor de fik hjælp af læge Vejby Christensen fra Odder, inden de kom til ortopæd 

kirurgisk afdeling i Århus. Her måtte en af frihedskæmperne have armen sat af, og en 

anden mistede det ene ben. 



Man kan læse om frihedskæmpernes egen beretning i Sjak Svenstrops bog 

”Frømandskorpset”.  
 

Efter krigen blev Emil Bonde nødt til at sælge, og A/S Hindenburgs Eftf., København 
blev 1/1-1946 den nye ejer.  I 1947 solgte A/S Hindenburgs Eftf. Hou Savværk fra, 

hvorefter de to store arbejdspladser ikke mere havde samme ejer. Fabrikken fik 
herefter en omtumlet tilværelse, idet der var 5 ejere inden familien Fritz Hansen 

købte møbelfabrikken i begyndelsen af 1958.        
 

Der er ingen tvivl om, at Hou Møbelfabrik har betydet meget for byen, da fabrikken 
var langt den største arbejdsplads i mange år. Mange fiskere, der på grund af færre 

og færre fisk, ”gik i land” har gennem tiderne arbejdet på møbelfabrikken. Den var 
også senere arbejdsplads for mange kvinder. Fabrikken har endvidere uddannet 

mange dygtige møbelpolstrere.  
 

Billede fra sidst i 1940`erne 

 

 

1960  Hou Møbel- og Madrasfabrikken flytter 

 
27/12-1958 købte Hou Møbel- og Madrasfabrik A/S Søndergade 4 af Charles Jensens 

konkursbo. Efter nogen ombygning flyttede en stor del af produktionen fra havnen til 

Søndergade 4, der hvor Hotel Hou havde holdt til i næsten 80 år. Der blev her 
primært produceeret sofaer og lænestole, og mange Hou-borgere bl.a. Judith og 

William Holstein-Rathlou har købt deres første møbler der. Den 29/3-1973 blev der 
tinglyst skøde til P.E. Terkelsen fra Randlev Boligmonteringen. Therkelsen byggede 

senere en mere tidssvarende fabrik i Odder, og efterhånden blev produktionen flyttet 
til Odder. I 1975, da der kun var en enkelt, der arbejde i Hou, blev ejendommen solgt 

til Else og Knud Erik Jensen, der åbnede kiosk og grillbar i noget af bygningen.   



                                                                                        

 
Dette postkort er lavet i 

begyndelsen af 
1960`erne til Elin 

Holstein-Rathlou, der 
solgte kortet i sin 

bladkiosk, beliggende 
på hjørnet af 

Søndergade og 
Vestergade. Dengang 

kom der nemlig også 
en del turister til byen. 

Elin er William Holstein-
Rathlou juniors mor.    

 

 
 

 
 

 
1963 Hou Møbelfabrik på havnen lukker 

 
Da en stor del af fabrikkens produktion flyttede til Søndergade 4 i 1960, blev noget af 

produktionen i bygningerne på havnen. Produktionen blev dog mindre og mindre, og 
efter at alt havde ligget stille i nogle måneder, solgte den daværende ejer Familien 

Fritz Hansen bygningerne til fabrikant Thorvald Jensen, Gern Møbelfabrik i juni 1963. 
Under familien Fritz Hansens ejerskab hed fabrikken Hou Stolefabrik A/S. 

Gern Møbelfabrik gik desværre konkurs i 1975, hvorefter Jyske Bank overtog 
ejendommen. Odder Kommune og Århus Amt købte senere Gern Møbelfabrik, og 

bygningerne blev revet ned for at give plads til den nye færgehavn, som blev indviet 

den 26. september 1981.   
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