
1886  Snedker og Tømrermester Th. Frandsen 
 

Familien Frandsen var træmænd ved byggerier i Hou og omegn i 60 – 65 år 
 

Thomas Frandsen blev født 1/3 1850 på fæstegården Espelund og grundlagde i 
1880’erne begyndelsen til et familiedynasti af træhåndværkere.  

 

Thomas Frandsen blev udlært som tømrer- og snedker. Efter tiden som soldat i 
København og arbejde som snedker i Aarhus vendte han i 1879 tilbage til Espelund 

for at hjælpe moderen med gårdens drift efter faderend død. 
 

Han indrettede værksted på gården, hvor han snart kunne beskæftige 4 – 5 svende.  
I den periode byggede firmaet enkesædet Holsatia, som stod færdigt i 1884. 

 
I 1884 købte Thomas Frandsen et stort jordareal i Hou af hofjægermester Holstein v. 

Rathlou. Han blev derved ejer af det meste af arealerne beliggende Nørregade- 
Søndergade-Vestergade-Skolegade. Nørregade blev ved kommunesammenlægningen 

i 1970 omdøbt til Nørreled. 
 

 
 Familien Frandsen ud for huset i Søndergade nr. 23 o. 1894. 

  Yderst til venstre står Thomas Frandsen, dernæst sønnerne Rasmus og Carl, 

 som holder moderen Cecilie i hånden. Siddende Thomas’ mor Anna Kirstine 

 og foran hende datteren Kirstine. Den lyse dame er lærerinden frk. Nelje. 

 Til hest sidder Frands, som bedømmes til at være ca. 10 år. Så billedet må 

 være taget omkring 1894. 

 



Han byggede huset, som er Søndergade 23. Det stod færdig i 1886. Ud over beboelse 
til sig selv og hustruen Cecilie indrettedes bolig for moderen Anna Kirstine, som 

havde arvet fæstet på Espelund. Gården blev forpagtet ud, og fæstet ophørte ved 
moderens død i 1900.  

 
På grunden opførtes også et snedker- og stolemagerværksted. Træ blev hentet i de 

nærliggende skove og savet op på stranden ud for Nyvej. Her var monteret en 3 m 
lang sav, som blev betjent af 2 personer. 

 
Der var ikke elektricitet i byen dengang, og energi til at drive stolemagerværkstedets 

båndsav kom fra en hest, der i en hestegang gik rundt spændt for en bom, der drev 
en aksel, der igen drev et hjul, som med en rem trak båndsaven.  

 
Først i 1914 fik byen elektricitet, og de rene hestekræfter blev dermed afløst af 

elektrisk frembragte kræfter.  

 
 

 
Billede af hjørnet Søndergade/Vestergade. Hjørnehuset Vestergade 2 blev opført af Thomas Frandsen 

til købmandsbutik for R. Rasmussen, (læs 1898 Købmand Rasmussen) Huset blev senere revet ned 

1971 for at give plads til en sparekasse og nu fysioterapi. 

           

 

Stolemagerværkstedet blev også brugt til skolestue for byens børn, som blev 
undervist af lærerinden Nelje Rasmussen. Hun var svigerinde til Thomas Frandsen. 

Efter et par år blev pladsen for trang og undervisningen flyttede til den nye 
stationsbygning, hvor der blev undervist indtil den ny skole blev taget i brug i 1896. 

 
Thomas Frandsen byggede i de følgende år de fleste beboelseshuse i Hou samt 2 

hoteller, Sommervillaen på havnen, som senere blev købmandsgård, skolerne i 

Halling og Hou og mejeribygningen på Gersdorffslund. 
 



Thomas Frandsen var i sine velmagtsdage en anset mand i sognet. Han var 
sognerådsformand i 12 år og havde desuden mange tillidshverv. Desværre blev han 

ramt af parkinsons sygdom i 1916, og forretningen ebbede langsomt ud. Han havde 
trods sine mange byggerier aldrig tjent de store formuer. Man sagde, at han ikke 

forstod at få nok for sine arbejder. Thomas døde 3. oktober 1925, 7 måneder efter at 
Cecilie gik bort. 

 
Thomas og Cecilie Frandsen fik 3 sønner og en datter. Frands født 11/12 1884, 

Rasmus født i 5/11 1887, Carl født 14/1 1889 og Kirstine født 19/4 1986.  
Alle 3 sønner blev uddannet i træbranchen. 

 
Frands   

Frands, som var den ældste, kom som nævnt til verden i 1884 på Espegården. 
Efter konfirmationen kom han i lære på faderens værksted i 4½ år og fik svendebrev i 

1906. Efter et år som tømrersvend i Horsens vendte han tilbage til Hou og var i 2 år 

skibstømrer og bådebygger ved Hou bådbyggeri. Sjælland trak i ham et halvårstid, 
hvorefter han hjemvendt til fødebyen tegnede og opførte huset på Nørreled 16 i 

1913. Det fine hus med rundt vindue ud mod gaden. Der blev tilkøbt jord til grunden 
flere gange, så den til sidst var på 1.900 m2 

 

 
        Nørreled 16 Foto: William Rathlou 

 

Frands blev i 1913 gift med Esther, og i 1917 blev han bestyrer af Hou Bådbyggeri og 
2 år senere medejer. Bådbyggeriet kom i økonomiske vanskeligheder på grund af 

stagnation i fiskeriet. Dog var der til stadighed 2 – 3 svende beskæftiget. Værftet blev 
solgt i 1927 til Alfred Pedersen (læs 1927 Hou Skibs- og Bådebyggeri ejerskifte)  

 
I 1928 byggede Frands et tømrerværksted bagest i haven Nørreled 16 og anskaffede 

det nødvendigste værktøj. Desuden overtog han noget af faderens efter dennes død i 
1925.   

 



Der kom bedre tider med byggeopgaver rundt i byen, og et arbejde med at bygge en 
lade i Halling fik økonomien på fode igen. I 1931-32 blev der råd til at bygge et nyt 

værksted og anskaffe nye maskiner, og et par år efter kom et lille savværk til, så han 
selv kunne købe og opskære tømmer. 

 
 I 1932 begyndte han at opkøbe strandgrunde og bygge og sælge sommerhuse, som 

han selv tegnede. Salen på Norsminde kro stod Frands også for, og han blev ved med 
at arbejde til langt op i årene. Han døde 09/12 1971, 3 år efter Esther. 

 
Rasmus 

Rasmus blev snedker og overtog familiens værksted Søndergade 23 efter faderens 
død. Da var han stadig ugift, men blev senere gift med Signe. Han lod broderen om 

tømreropgaverne og kastede sig over møbelkunsten. Han blev berømmet i Hou og 
omegn for sine fine kommoder, som står som et minde om ham i mange hjem.  

 

Rasmus havde et bijob som vurderingsmand for Kreditforeningen og havde en stor 
berøringsflade med mange mennesker. 

 
Carl 

Også Carl blev uddannet i træfaget, men ved giftermål med købmandsenken Thea, 
ernærede parret sig som købmandsfolk. 

 

 Foto fra 1939 hvor Harry Jensen overtager butikken 

 

I 1919 åbnede Enkefru Thea Andreasen en købmandsforretning i Vestergade 23. Thea 

havde været gift med en mælkekusk i Holte, med hvem hun havde 2 sønner, Ernst og 
Poul. Da manden døde i 1918, vendte hun tilbage til sin hjemegn. 

Omtrent samtidig giftede Thea sig med Carl Frandsen. Han var oprindelig tømrer, 
men han kom hurtigt efter købmandsgerningen, og forretningen, der var begyndt 

som en lille slikbutik, blev efterhånden til en rigtig købmandsforretning. 
(læs 1919 Købmandsforretning Vestergade) 
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