
1898  Købmand Rasmussen 

 

Foto fra 1930 

 

Købmand Rasmus Rasmussen kom til Hou i 1898 med sin hustru og startede 

købmandsforretning på hjørnet af Søndergade og Vestergade, hvor der nu er Hou 

Fysio. Forholdene blev hurtigt for trange for den driftige købmand, så han lejede sig 

ind i en sidebygning til gården ”Bjørnkjær”, der var ejet af godset Rathlousdal i 

Odder. Gården lå på havnen, og blev revet ned i 1930erne. Her blev indrettet lager 

med grovvare- skibs- og byggematerialer. Dengang skulle man ikke til Odder for at 

købe f.eks. træ, søm, skruer, tov, betonvarer eller isenkram. Naturligvis var der også 

alt til den daglige husholdning. Det var en rigtig købmandsgård. 

I 1906 købte købmand Rasmussen af Rathlousdal gods den store sommervilla ved 

havnen, der oprindelig var opført omkring 1881 som sommerresidens for godsets ejer 

hofjægermester Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou. Det var denne villa, der 

senere i folkemunde blev kaldt ”Den gamle Købmandsgård” 

 

 
Pakhus og lastbil – foto fra 1929 

 

Her byggede han endvidere et omfattende pakhusområde, og forretningen voksede 

stille og roligt, og blev en af Hads Herreds største købmandsgårde. Folk fra oplandet 

handlede der, og nu og da blev der sendt materiale til Odder. Købmand Rasmussen 

var også korneksportør og storkøbmand for godset Rathlousdal. 

 



  

  
Fra venstre: Jens Bjørn, Anna og Rasmus Rasmussen. Siddende 

Harald R. Foto fra 1929                 
Fra venstre: Rasmus R, Ellen og Anna R, 

stationsforstander Mikkelsen, maler Albreksen og Jens 

Bjørn R. Foto fra 1929         

 

Trediverne og krigen var som for andre handlende en hård tid for ”Den gamle 

Købmandsgård”. Tyskerne lagde beslag på forretningens lastbiler, vareknaphed tog 

til, og der skete en stor udviklingen i Odder. Alt det bevirkede naturligvis, at 

omsætningen faldt.  

Tage Skovgaard Madsen fra Halling kom i foråret 1946 i lære hos købmand 

Rasmussen, og han skrev 16/6 1999 en beretning om sin læretid, der varede i 4 år. 

Arbejdsdagen var lang og lønnen lav. Det første år fik han 20 kr. om måneden, men 

lønnen steg med 10 kr. pr. år, og det sidste år fik han 50 kr. om måneden.  

Han skrev bl.a.: ”Jeg var ”svajer” på en " Long John” og cyklede til Holsatia, Bjørnkær 

samt adskillige sommerhuse og private i Hou. Jeg samlede også ordrer ind i Højby, 

Søby, Fensten, Gosmer, Halling, Spøttrup og Halling Mark. Chauffør Jens Anton og jeg 

leverede varerne pr. lastbil og fik æg og flasker med retur. Samtidig leverede vi bl.a. 

brændsel og foderstoffer. Foderstofferne hentede vi i Århus, brændsel (tørv og 

brunkul) fik vi i togvogne. 

Da stort set alt var i ”løs vægt” brugte jeg megen tid på at veje varer af. Kg. og 

meter systemet var ikke rigtig trængt igennem på den tid, så vi brugte pund, potter, 

quint, tommer og alen i rigt omgang. F.eks. var der 1 quint (5 gram) i et brev peber 

og 3 quint i et brev kanel. Vi ”drejede” selv kræmmerhuse, idet poserne var dyre og 

svære at skaffe – jeg kan stadigvæk dreje et kræmmerhus. 

Vi fik flere sorter kaffe hjem som rå bønner. De var blandet på en bestemt både og 

blev sendt til Århus til brænding. Vi malede selv kaffen i forretningen, og det duftede 

herligt. Der kom kaffekunder langvejs fra. Næsten alt kunne købes hos os f. eks.: 

klipfisk, sirup, petroleum, fernis, sprit samt tovværk i ”løs” vægt. Klipfiskene bankede 

vi for støv sammen med måtterne på muren udenfor forretningen. Lampeglas solgte 

vi mange af bl.a. til Tunøboerne, der handlede hos os. I isvinteren 1947 kørte de over 

isen med hest og kane for at handle. 

 



 
Købmandsgården set fra bedding – foto 1972 

 
Oversvømmelse foran ”Den gamle Købmandsgård” – foto 1973 

 

I forretningen arbejdede ud over købmand Rasmussen også sønnen Jens Bjørn 

Rasmussen, datteren Ellen Rasmussen, en kommis og mig. Endvidere havde vi Jens 

Anton som chauffør og altmuligmand” 

Tage Skovgaard Madsen sluttede med at fortælle, at købmand Rasmussen havde en 

særdeles god forretningsmoral, idet han aldrig mærkede priserne op i takt med 

stigende priser. Alt var fortsat indkøbspris + 20 % indtil varerne blev solgt.  

 



 
                                   Indkørsel fra Søndergade – foto1974                 

 

Jens Møller, der arbejdede som kommis fra 1952 – 54 hos købmand Rasmussen har 

fortalt, at forretningen var noget særligt. Varesortimentet var mange gange større 

end hos købmand Mølkjær i Odder, hvor han var udlært. Der blev solgt tømmer, søm, 

tromler med tjære, tovværk, haveredskaber, spegesild, klipfisk, blåsten, jernvitriol, 

kul, koks, foderstoffer og alt muligt indenfor almindelige dagligvarer. Disse varer blev 

næsten alle opbevaret i kasser, tønder eller sække, det vil sige, at de fleste varer 

stadig skulle vejes af til kunderne. Det tog tid, men endnu vejede man stadig mange 

varer af. 

Det, der også havde gjort indtryk på Møller var, at når der kom nye varer, blev de 

bare sat på loftet eller i kælderen uden den store oprydning. Der var heller ikke, som 

tidligere nævnt, noget med at mærke de gamle varer med den nye pris. Nej – de 

gamle varer bibeholdte stadig den gamle pris. Nu og da kunne man stadig i tresserne 

købe varer, der var prismærket i fyrrerne.   

Det at nogle varer skulle hentes i kælderen og nogle på loftet, gjorde ofte tingene 

meget besværligt. Jens Møller huskede en vinterdag, hvor snestormen hærgede, og 

alt var dynget til med metertykke driver, da en kunde kom for at købe klipfisk. Det 

var Jens Møller godt nok træt af, for klipfiskene var nede i kælderen, hvor nedgangen 

var udenfor, og den var føget helt til. Han greb til en nødløgn og sagde, at de 

desværre ikke havde flere klipfisk. ”Det var da fandens” svarede kunden – ”hvad så 

med spegesild?” Så måtte Mølle bekende, at problemet var det, at der skulle skovles 

fri til kælderen, og når han nu skulle i gang, kunne hun lige så godt få klipfisk.  

Han sluttede af med at fortælle, at købmandsgården var lidt af en rodebutik, men han 

havde lært utroligt meget i de to år han arbejdede i ”Den gamle Købmandsgård”.  

Købmand Rasmussen havde, selv om han var over 90 år, stadig sin daglige gang i 

butikken. Det var dog sønnen Jens Bjørn Rasmussen og datteren Ellen Rasmussen, 

der stod for driften.  

 



   
Kontrabog - afregning fra 1960 

 

Man kunne dengang købe ”på bog” og afregne engang om ugen eller om måneden, 

og sjovt nok var det dem, der købte på kredit, der fik et kræmmerhus med bolcher, 

når de betalte. Dem, der betalte kontant, fik ingenting.  

    

Stifteren Rasmus Rasmussen døde i 1953 i en alder af 94 år gammel, men Ellen og 

Jens Bjørn Rasmussen drev købmandsgården videre. Rasmus Rasmussen var 

medstifter af Hads Herreds Købmandsforretning, og blev æresmedlem i en alder af 70 

år. Han havde det ry, at han var storsindet med kredit, når det var trange tider for 

kunderne. 

  

I de følgende år blev varesortimentet mindre og mindre, og til sidst mindede ”Den 

gamle Købmandsgård” om en lidt usædvanlig købmandsforretning. Jens Bjørn 

Rasmussen døde i 1973, og Ellen ophørte med købmandsforretningen i 1974 efter 

hun havde haft ophørsudsalg i ca. et halvt år, hvorefter hun flyttede til sit nybyggede 

hus på Villavej. 

 



           
Billederne med Ellen Rasmussen fortæller mere end ord om ophør og afslutning – foto 1974  

 

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

med overtagelse 1/1 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 29/3 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.   
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