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Fra blindehjem til hotel

Den 8. juni år 1937 blev en mærkedag for Dansk Blindesamfund, da man på denne dag 

kunne indvie det første blindehjem herhjemme, der skulle anvendes som ferie- og rekrea-

tionshjem og senere som kursuscenter. 

26 år tidligere på samme dato den 8. juni 1911 var organisationen Dansk Blindesamfund 

blevet dannet med det formål, at blinde i højere grad skulle kunne bestemme over eget 

liv. Tidligere var al blindehjælp fattighjælp. I 1914 skete der under påvirkning af Dansk 

Blindesamfund en ændring af fattigloven således, at hjælpen til blinde ikke længere fik 

karakter af fattighjælp, men blev en reel understøttelse. 

I 1924 fik Dansk Blindesamfund sit eget hus, ”Folkets Gave”, i København; huset var 

resultatet af en landsindsamling, og fra 1926 modtog Dansk Blindesamfund et årligt stats-

tilskud, som udtryk for statens anerkendelse af foreningens arbejde. 

Efterfølgende lykkedes det Dansk Blindesamfund, at forbedre flere forhold for blinde 

medborgere.  Et beundringsværdigt initiativ fra Dansk Blindesamfund blev organisati-

onens ”Solgaveindsamling”, der opfordrede de mange seende borgere i landet, der nød 

det privilegium et sundt syn giver, til at bidrage med kontanter, dvs. en ”Solgave” til fordel 

for de svagtseende eller blinde medborgere. Dette medførte, at man i midten af 1930’erne 

kunne uddanne de første blinde korrespondenter og få år senere de første fysioterapeuter. 

På dette tidspunkt opstod interessen for at bygge et feriehjem for blinde og svagtseende, 

og drøftelser af mulige planer gik i gang. Siden 1920 havde man i Hobro afholdt en årlig 

Ambulancefest (kaldet ”Ambufesten”) – kun afbrudt af den tyske besættelse af Danmark 

1940-1945. Oprindelig blev festen afholdt for at skaffe byen en ambulance, men efter det 

formål var opfyldt, fortsatte Ambulance Komiteen sit arbejde, og alle efterfølgende ”Am-

bulancedage” har haft til formål at skabe overskud, som gives som donationer til sociale, 

humanitære og kulturelle formål. 
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Ambulance Komiteen tilbød Dansk Blindesamfund en passende stor og velbeliggende grund i Øster-

skoven tæt ved Mariager fjord, og komiteen donerede samtidig ca. 25.000 kr. til at påbegynde byg-

geriet af et ferieblindehjem. Den 8. juni 1937 kunne man så indvie Dansk Blindesamfunds første 

ferieblindehjem i Danmark kaldet ”Solgavehjemmet”. Opførelsen af dette hjem blev også en slags 

mærkedag for Hobro, idet blindehjemmet blev det første af den række hjem, der siden fulgte på 

sydsiden af Mariager fjord, og som bevirkede, at Hobro fik tilnavnet ”hjemmenes by”. 

Solgavehjemmet var efter datidens referater monteret med enkle men magelige møbler. Værelserne 

fandtes på bygningens førstesal: tre dobbeltværelser og seks enkeltværelser med koldt og varmt 

vand. 

I stueetagen indrettedes der spisesal og opholdsstue og i forlængelse af sidstnævnte blev der frem-

skaffet et bibliotek bestående af et halvt hundrede bøger med blindskrift.

Interessen for Solgavehjemmet var stor, men pladsen var begrænset, og derfor måtte Dansk Blinde-

samfund vurdere hvem, der kunne opnå en plads og hvem, der ikke kunne. Solgavehjemmet var 

det eneste rigtige sted, hvor blinde og svagtseende reelt fik mulighed for at holde ferie. Da Solgave-

hjemmet kun havde åbent i sommerhalvåret, var det begrænset hvor mange, der kunne komme til at 

nyde naturen, de gode gåture i skoven samt Solgavehjemmets meget populære keglebane, som på 

det tidspunkt befandt sig i ”Rottehullet”, der i dag kaldes pejsestuen. 

I løbet af 1950’erne begyndte Dansk Blindesamfund at holde kurser på Solgavehjemmet, og til det 

formål udbyggede de Solgavehjemmet af flere omgange, så man også i vinterhalvåret kunne bruge 

Solgavehjemmet som kursussted. Kurserne var meget forskellige, lige fra senblindekurser til ama-

tørteatrets teaterkurser. Med tiden blev faciliteterne bedre, og med tilbygningen blev der indrettet 

sauna, og tilbygningen gav Solgavehjemmet mulighed for at skaffe 42 blinde adgang til hjemmet. 



Den udvidede adgang til hjemmet gav imidlertid også flere og flere problemer for Solgave-

hjemmet, da stedet egentlig ikke var særlig blindevenligt indrettet. Det var bygget på en 

skrænt ned til Mariager fjord, gangene var snævre, og trapperne stejle. De fleste af gæ-

sterne, som kom til Solgavehjemmet, kom fra hovedstadsområdet, hvilket gjorde rejsen 

dyr og lang. Behovet for flere kurser voksede op igennem 1980’erne, og derfor udvidede 

man endnu engang, hvilket skulle blive den sidste udvidelse, inden Solgavehjemmet luk-

kede. Den sidste udvidelse blev ikke bygget som en forlængelse af hovedbygningen, hvil-

ket naturligvis ikke var særlig hensigtsmæssigt og specielt ikke om vinteren. Fra midten af 

1980’erne undlod man at gøre brug af Solgavehjemmet til kurser, men stedet blev stadig 

brugt som pensionat, hvor gæsterne var underlagt et tydeligere og mere begrænsende 

regelsæt. 

Derfor var der gode grunde til at Dansk Blindesamfund begyndte at undersøge mulig-

hederne for at få et andet kursus- og feriecenter. Hobro Kommune havde prøvet at finde 

en anden grund i byen på fordelagtige vilkår, da de nødigt ville miste de økonomiske 

gevinster, hjemmet og dets gæster tilførte byen. Dette lykkedes desværre ikke, og det 

endte med, at ”Fuglsang Centret” i Fredericia blev Dansk Blindesamfunds nye feriehjem. 

Mange blinde var utrolig kede af denne beslutning, da de havde mange gode minder fra 

Solgavehjemmet og havde svært ved at vænne sig til, at lige så gode oplevelser ville kun-

ne fås på et større feriehjem i Fredericia. Beslutningen om at lukke hjemmet bekom ikke 

Hobro Kommune, der nægtede at købe ejendommen, da Dansk Blindesamfund tilbød 

kommunen bygningen. Stedet blev derfor udlejet til Dansk Flygtningehjælp for at bruge 

det som flygtningecenter, efter Dansk Blindesamfund lukkede hjemmet den 8. juni 1987. 

Dette lejemål varede nogle år, herefter opkøbte Hobro Kommune ejendommen, så i som-

meren år 1989 kunne Dansk Blindesamfund endegyldigt fokusere på centret i Fredericia 

og sige farvel til Hobro og Solgavehjemmet. Efterfølgende var hjemmet en kort periode 

familieplejecenter for voldsramte familier, og da det lukkede ned, valgte Hobro Kommune 

at sætte det gamle feriehjem, ”Solgavehjemmet”, til salg. 



Hotel-historien
Ove Rasmussen, der ejer gården ”Skovsgaard”, hvis jorder ligger ned til Mariager fjord, 

strækkende sig i vest fra Hobro Østerskov og østpå ud langs sydsiden af Mariager fjord, 

havde haft det gamle feriehjem ”Solgavehjemmet” som nabo i mange år. Bygnings-

komplekset bestod på det tidspunkt af ca. 1600 m2 delvist nyrestaurerede værelser/lejlig-

heder på et grundareal på ca. 18.000 m2. Da Ove Rasmussen var nabo, havde han en na-

turlig interesse i, hvad der skulle ske med bygningerne og området, og da det var til salg, 

købte han det i februar 2003 uden nogen konkret plan for, hvad det skulle anvendes til. 

Ove Rasmussen har igennem mange år været en meget aktiv forretningsmand i Hobro, 

og hans virksomheder omfatter: land- og skovbrug, et savværk, et maskinværksted, samt 

handel med biobrændsel. Han driver tillige en vognmandsforretning, entreprenørfor-

retning, der også varetager restaurering af bygninger, en elinstallationsvirksomhed og et 

ejendomsselskab med udlejning af boliger til private og erhverv m.v. Ove Rasmussen er 

uddannet elinstallatør og maskinmester, og derudover har han beskæftiget sig en del med 

tømrer- og snedkerarbejde, da hans far var tømrer- og snedkermester. 

Efter at have købt bygningen fik Ove ideen til et hotel. I mange år havde man forgæves for-

søgt at få nogen til at drive et hotel i Hobro, da erhvervsvirksomhederne efterlyste et hotel, 

som de kunne benytte til deres kunder. Oves søn, Jens Rasmussen, ønskede at deltage i 

hotelprojektet, da det virkede som et spændende projekt og hans samlever Hanne Würtz 

Rasmussen, interesserede sig for restaurantbranchen. På daværende tidspunkt, drev 

Hanne sammen med en anden partner Restaurant Fyrkat Møllegård i Hobro.

Jens Rasmussen har også en del virksomheder, der omfatter ejendomsudlejning, land-

brug i Polen, udvikling og drift af vindmølle- og solparkanlæg i bl.a. Tyskland, Danmark 

og Polen. 



Ove og Jens blev efter kontakt med erhvervsrådet og Hobro Kommune enige om, at det 

var en god idé at bygge et hotel, og man gik i gang med at om- og tilbygge feriehjemmet. 

Allerede den 1. juni 2003 var 20 værelser klar til udlejning, og den 1. november 2003 åb-

nede restaurant og selskabslokaler, og lidt senere var der yderligere bygget fire værelser 

til således, at der nu var 24 værelser.

Ove og Jens Rasmussen aftalte med Hanne og en anden partner, at de skulle drive re-

staurant og køkken, og samtidig overførtes alle bestillinger fra Restaurant Fyrkat Mølle-

gård til Hotel Amerika.

Efter at have indhentet forslag og tilbud fra flere firmaer om hotelindretning valgte Ove og 

Jens Rasmussen selv at stå for indretningen og indkøbene. Ejerne har hentet inspiration 

til indretning og efterfølgende foretaget indkøb efter mange overvejelser på messebesøg 

i Sverige, Italien, England og Danmark. I juni 2003 blev det første værelse lejet ud, mens 

Ove og Hanne på det tidspunkt tog sig af arbejdet på hotellet, og i november 2003 blev 

Hotel Amerika officielt åbnet.

  

I 2004 blev receptionen og foyeren bygget til, og i 2006 udvidede man yderligere med 36 

værelser, endnu et selskabslokale, samt to konferencelokaler. I 2009 foretog man endnu 

en udvidelse af selskabslokalet, opførte en ny a la carte-restaurant og byggede et helt nyt 

køkken, da det gamle køkken ikke levede op til den udvidelse, kapacitet og efterspørgsel. 

Derfor besluttede man også at ansætte en administrerende direktør, der havde kendskab 

til hotelbranchen. 

     

De seneste år er Hotel Amerika i den grad kommet på landkortet, og derfor valgte man 

i 2014 at påbegynde en ny værelsesfløj, som i første omgang er på seks værelser med 

mulighed for yderligere udvidelse. Der tilbygges tillige en stor ny a la carte-restaurant til 

ca. 120 personer. 



Hvorfor navnet ”Amerika”?
Husene beliggende i dette område i Østerskoven blev før i tiden kaldt ”amerikanerhus-

ene”. Betegnelsen skyldes en mandlig beboer her, der i sidste del af 1800-tallet var 

vendt tilbage til fædrelandet efter at have været bosat i Amerika i en årrække. Han byg-

gede nogle huse på stedet, og når bekendte fra Hobro skulle besøge ”amerikaneren”, 

sagde man, at man skulle ud at besøge ”Amerika” – heraf navnet. 
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... vi glæder os til at give dig en god oplevelse!


