
1881  Sommervillaen  

 

Fra venstre: Skipperboligen fra 1874, Sommervillaen under opførelse 1881, Bjørnkær fra 1871 og 

yderst til højre Pakhuset fra 1853. (foto udlånt af William Rathlou) 

I 1881 byggede Emil von Holstein-Rathlou en sommervilla til eget brug. Den lå med 

udsigt over den havn, han samtidig anlagde. Han fandt dog andre steder at tilbringe 

somrene, så i nogle år omkring århundredeskifte drev hans halvsøster Philippa Wahl 

et sommerpensionat for bedrestillede københavnere.  

Der var allerede blevet bygget en badebro til familien, og den blev nu gjort længere, 

så den kunne benyttes af feriegæsterne. Broen var 100 meter lang med badehuse. 

Det var nødvendigt, at den var så lang dengang, for bændeltangen bredte sig overalt 

i en afstand af 50 til 100 meter fra kysten. Først ude omkring de 100 meter stødte 

man på den fine sandbund.  

 

Sommervillaen, Bjørnkjær og pakhuset. O.1895 (foto i Hou lokalhistoriske Arkiv) 



Badebroen var forbeholdt det bedre borgerskab, som kunne blive medlemmer af Hou 

Søbadeanstalt. Houboerne var ligeglade, de brugte kun havet til at fiske i. 

I 1906 blev sommervillaen solgt til Købmand Rasmus Rasmussen, som flyttede sin 

forretning derover fra nabohuset.  

 

Pakhuset 1929 (foto udlånt af Ole Bjørn 

Rasmussen) 

 

Købmand Rasmussen havde 

allerede i 1898 startet en 

kolonialforretning på hjørnet af 

Søndergade og Vestergade. 

Dernæst flyttede han ind i en 

længe af Bjørnkær på havnen, 

hvor han også lejede det gamle 

pakhus og udvidede til også at 

have en grovvareforretning. 

 

 

 

 

Købmandsforretning med pakhus 1974 

(foto: Bente Schou) 



Da Rasmussen havde overtaget Sommervillaen byggede han et omfattende 

pakhusområde til. Stort set alt, hvad man kunne have brug for, kunne man købe hos 

Rasmussen – fra knappenåle til byggetømmer. Rasmussen havde desuden 

Hofjægermesterindens bevågenhed og fik store beføjelser som Rathlousdals 

korneksportør.         

Da den gamle købmand døde i 1953, overtog hans søn Jens forretningen og førte den 

videre i faderens stil med hjælp fra sin søster Ellen. Jens Rasmussen døde i 1973, og 

Ellen Rasmussen drev så forretningen, til den lukkede i 1974. (Læs mere herom i 

artiklen ”1898 Købmand Rasmussen”) 

 

Købmandsforretningen ved højvandet i 1973 (foto: Bente Schou) 

Odder Kommune og Århus Amt havde i fællesskab købt ”Den gamle Købmandsgård” 

med overtagelse den 1. januar 1974. Ejendommen lå i vejen for en amtsvej, der var 



projekteret til at gå fra Odder til Hou. Vejen skulle munde ud på selve havnepladsen, 

hvor købmandsgården lå. Billedet er fra den 29. marts 1974.  

 

I byen var der et stort ønske om at bevare købmandsgården, der var megen 

modstand mod nedrivningen, og flere mennesker arbejdede på alternative 

anvendelsesmuligheder, men lige pludselig i marts 1974 blev bygningen revet ned. 

Det undrede mange Houborgere, at det skulle gå så stærkt med at få ”Den gamle 

Købmandsgård” revet ned. Mange mener stadig den dag i dag, at beslutningen om at 

rive købmandsgården ned var en fejldisposition. Desværre har Odder Kommune 

forsat med nedrivning af de oprindelige bygninger på havnen, så efterhånden er der 

kun toiletbygningen tilbage – TRIST. 

Der hvor Sommervillaen/Købmandsgården lå, har grunden siden ligget ubenyttet hen, 

kun i sommersæsonen er den fyldt med parkerede biler. I skrivende stund (2022) er 

der stadig diskussion om, til hvad og hvordan den skal benyttes. Det er noget, der 

stadig sætter sindene i kog i byen. 
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