
   1899 Bjørnkjær 
 
    Fra enkesæde til pensionat, lægebolig og igen pensionat 

 

 
Bjørnkjær oprindelig udseende (gl. postkort) 

 
Emil v. Holstein Rathlou lod i 1899 Bjørnkjær bygge på Villavej. Navnet Bjørnkjær 

blev valgt efter familiens første gård på havnen. Huset var opført som bolig for Sofy 
Holstein Rathlou, og havde et andet udseende end i dag.  

Det var hensigten at huset skulle fungere som enkesæde for fruen efter hendes 

mands død, men den funktion fik huset aldrig. Sofy var et udpræget bymenneske, 
hun var datter af billedhuggeren J.A. Jerichau og maleren Elisabeth Jerichau Baumann 

og brød sig ikke særlig om landlivet, og foretrak familiens bolig i København, når hun 
ikke var på godset Rathlousdal i Odder.  

 
Omkring år 1900 ejede familien von Holstein Rathlou store jorder af det, der i dag er 

Hou by. Byen fyldte stort set kun arealerne mellem Skovvej, Nørreled og så havet på 
øst- og sydsiden. Resten tilhørte fæstegården Espelund, som lå ved det der i dag er 

Egehovedet. Landbruget omkring Bjørnkjær, hvis jordtilliggende var mindre end 
Espelunds. Ejendommen blev i 1904 vurderet til 12.000 kr. I dag ikke de store penge, 

men dengang blev et godt hus vurderet til ca. 1500 kr.  
I 1925 brændte fæstegården Espelund ned til grunden, og jorden blev sammenlagt 

med Bjørnkjærs jord, som i henhold til en opgørelse i Topografisk Historisk Håndbog 
fra 1949 herefter blev et landbrug på ca. 62 tdr. ld landbrug og 7 tdr. ld skov.  

Ifølge samme bog var Bjørnkjær en firlænget gård, hvis avlsbygninger var fra 1912. 

Desuden var der ca. 5 tdr. ld. ubenyttet strand, som viste sig at være penge værd 
som sommerhusgrunde.  

 
 



Det er tvivlsomt, om Sofy nogensinde har boet i huset ud over korte besøg hos 
sønnen Emil, som overtog driften af gården som 18årig i 1904. 

 
Sønnen Emil von Holstein Rathlou var ikke særlig afholdt i byen og blev betegnet som 

arrogant. Han mistede også efter en tid interesse for stedet og ansatte forpagtere. 
Det var moderen Sofy, der styrede ejendommen fra sit domicil i København.  

I 1918 døde Emil uden arvinger og hans mor overtog styringen. Sofy indrettede 
stuehuset til feriehjem og ansatte bestyrere til at drive dette.  

I 1928 var prisen på værelser med pension alt efter logiets størrelse 4,50 – 7,00 kr. 
pr. dag. Der var udlejningsvirksomhed på stedet med forskellige bestyrere frem til 

1943. 
 

Den 1. juni 1943 kort før sin død i 1944 solgte Sofy Bjørnkjær til fabrikant Henrik 
Peter Timm fra Århus. Han lod i 1946 sønnen Hans Paul Timm overtage gården.  

 

Familien Timm var allerede etableret i byen, idet de siden 1936 havde haft 
sommerhus på Mussmannsvej, den senere Strandkro.  

 
 

 
 

Bjørnkjær set fra luften med ny anlagt have o. 1946 

 

Da familien overtog Bjørnkjær første juni i 1943, var der en forpagter, som man ikke 
ønskede at beholde, men det kostede selvsagt et større beløb at afskedige en 

forpagter i utide. Henrik Peter Timm begyndte straks at sælge ud af jorden ved 

stranden til sommerhuse.  
 

Henrik Peter Timm ombyggede Bjørnkjærs hovedbygning og renoverede 
avlsbygningerne kort efter overtagelsen. Der blev opført en hel ny lade, som tømrer 

Frands Frandsen stod for.  
Til gården var der et stort stykke skov ved Strandgade med en masse træer, og her 

blev fældet det nødvendige tømmer til både nybyggeri af lade og ombygning af 
stuehuset. Ikke nok med at hovedbygningen og laden blev fornyet, der blev også 

anlagt en hel ny have.  



 
Efter at skoven var fældet, forærede Timm pladsen til byens borgere, mod at de 

indrettede arealet til sportsplads. 
 

 
 

Arbejde med træfældning og anlæg af sportsplads fotograf ukendt 1944 

 

I 1945 forærede familien Timm desuden et strandareal til den daværende Gosmer-
Halling kommune. Det blev brugt som teltplads frem til 1968. I dag er det offentlig 

strandareal med legeplads og badebro til glæde for mange. 
 

 

 
 

Teltpladsen o. 1960 foto William Rathlou 

 

I 1951 solgte familien Timm størstedelen af ejendommen med undtagelse af et areal 
på ca. 16 tdr. ld. til læge Anton Nielsen, som drev lægepraksis i hovedbygningen. 

Lægens søn brugte arealerne til travheste. 
 



Allerede i 1953 solgtes gården til C. J Jonning, som i 1956 solgte til Søren Sørensen, 
som blev den sidste landmand, før det store byggeboom i byen.  

  

 
 

Luftfoto 1953 privat 

 

 
Bjørnkjær 1963 

 
Søren Sørensen købte Bjørnkjær i 1956 for at indrette det til et rekreationshjem. 

Marie Blauenfeldt Sørensen var uddannet sygeplejerske, og havde en drøm om at 
drive et rekreationshjem. Muligheden opstod da gården Bjørnkjær blev til salg. Hun 



så straks, at dette smukke sted var som skabt til lise for sjæl og legeme. Her var fred 
og ro, og Bjørnkjær lå i nogle idylliske omgivelser tæt på havet og stranden. 

 
Huset blev indrettet med 10-14 værelser, og hele familien (far og mor og 4 børn) 

deltog i arbejdet med at bespise og servicere gæsterne. I starten blev Bjørnkjær 
drevet som rekreationshjem med gæster hele året, men senere blev det mere og 

mere et sommerpensionat, som dog ebbede ud, da Marie Blauenfeldt Sørensen døde 
kun 60 år gammel i 1972. Det kunne ske, at der var overbelægning, og så måtte 

børnene rykke ud af deres værelser og ligge i telt enten i haven eller ved stranden.  
 

 
 
 

Søren Sørensen solgte i 1961 jorden til Gosmer Halling kommune, som startede en 
større byggemodning, først Lærkevej, derefter Hasselvej, Hou Skolen, Skolegade og 

Egehovedet. 
 

Efter 1961 var der ikke brug for de store avlsbygninger, så de afhændedes i 1963 til 
Jens Iversen Jysk Lædervareindustri, som indrettede bygningerne til en fabrik med 

mange arbejdspladser. Jysk Lædervareindustri ophørte og blev sat til salg i 1989. Og 
blev overtaget af HMI (læs 1989 HMI Hou Maritime Idrætsefterskole)   

 
 



 
 

Bjørnkjær hovedbygning 1996 foto Bente Schou 

 
 

 
Søren Sørensen Byggede i 1968 cafeen Mark Stig nærmest for enden af haven og 

drev cafeen i mange år sammen med ældste søn Bjarne. 
 

I 1982 overtog sønnen Folke Sørensen hovedbygningen, men valgte også i 1989 at 
sælge hovedbygningen til HMI. Hou Maritime Idrætsefterskoles bestyrelse købte hele 

herligheden og startede efterskolen op.  
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