
1853  Det første pakhus i Hou 

Godsejeren på Gersdorffslund fik i midten af 1800-tallet brug for at kunne 

transportere korn til eksport, og vandvejen var på det tidspunkt den nemmeste 

og billigste. Så allerede inden Hou havn blev bygget, blev der anlagt et 

udskibningssted på en pynt ved kysten, og et kornpakhus blev bygget i 1853. 

Stedet blev valgt, fordi mindre lastbåde kunne komme helt ind til pakhuset, 

mens større både måtte losses og lastes ved hjælp af pramme.  Efterhånden 

blev det udskibningssted for hele godset, og da trafikken tog til, indså 

Hofjægermester Emil von Holstein Rathlou at det ville være nyttigt med en 

havn. 

 

Pakhuset blev senere en del af anlægget omkring gården ’Bjørnkær’, som 

Hofjægermester Emil von Holstein Rathlou lod bygge ved havnen i 1871 (se 

nærmere herom under 1871 ”Gården ’Bjørnkær’ bygges ved havnen”). 

Da korneksporten ophørte, blev pakhuset hjemsted for byens første 

købmandshandel, der blev startet af købmand Rasmussen og Købmand Georg 

Nielsen, Odder. Efter at købmand Rasmussen i 1906 flyttede sin forretning over 

i Hofjægermesterens ’Sommervilla’, stod pakhuset ubenyttet hen nogle år. 

Senere lejede en nordmand ved navn Kristiansson pakhuset, hvor han 

indrettede frørenseri. Derefter indrettede snedker Anders Jensen fra Odder 

værksted i pakhuset, og det skulle blive starten på Hou Møbelfabrik. Anders 

Jensen var så uheldig at falde i havnen og drukne efter en aften i festligt lag. 



I vinteren 1869-70 blev pakhuset udsat for et stærkt angreb fra naturens side, 

da isen skruede sig op på pynten og kom truende nær bygningen. For at 

standse isen havde man stillet nogle kraftige planker op tæt ved siden af 

hinanden, men de knækkede som tændstikker. Pakhuset undgik dog sin 

skæbne, fordi strømmen vendte, men da lå isen allerede langt op på taget. 

Pakhuset brændte ned til grunden i 1925, og resterne blev kastet i havet. 
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