
1882  Byens første købmandshandel 
 

 
 

Købmandsbutikken i Søndergade 

 

Købmand Anders Hansen byggede i 1882 et hus på Søndergade, hvor der var plads til 

beboelse for Anders og hustruen Karen Hansen i den sydligste ende og butik i den 
nordre. Nogle år forinden havde der været drevet købmandsbutik fra pakhuset på 

havnen.  
 

Senere blev hele ejendommen brugt som butik og lager, og husets facade forandredes 
meget lidt i tiden frem til 1974, hvor det blev nedrevet til fordel for en ny butik. 

 
Købmand Anders Hansen var en dygtig forretningsmand og udvidede bedriften til 

også at blive en af egnens største grovvareforretninger med store kul- og 
tømmerlagre, placeret langs Søndergade og Skolegade. Desuden handledes også med 

skibsproviant.  
 

 
 



1930  Ejerskifte købmanden Søndergade 
 

 
. 

I 1930 kom Niels Aage Nielsen og hans kone Elna til Hou, og de købte butikken af 
Anders Hansen. 

 
På det gamle postkort er en benzinpumpe, og i 2017 kan man 

se en tilsvarende i Den Gamle By i Århus i 1974 kvarteret. 
Pumpen, der er fra BP’s kontor i København, skal i nær fremtid 

males om, da pumperne oprindeligt var blå.    
Niels Aage Nielsen havde fået en god uddannelse hos 

købmanden i Uldum, hvor han kom i lære ca. 1920. Han fik da 
50 kr. om måneden i løn, man da han var både dygtig og 

flittig, steg han både i løn og ansvar, idet han avancerede til 
lagerforvalter. Niels Aage Nielsen havde åbenbart øje for andet 

end kolonialvarer, for da ham kom i lære var købmandens 

datter 8 år gammel, men årene gik, og Niels Aage kunne godt 
se, hvordan købmandsdatteren pludselig var blevet voksen. Da 

hun både var køn, dygtig og altid i godt humør, var der ikke 
langt til handling og giftermål. 

 
 

Da ægteparret overtog forretningen, var ugelønnen for en ufaglært arbejder ca. 40 
kr., så der var ikke meget at ”slå til Søren” med. I 1930 kostede 1 l mælk 0,25 kr.,  

1 øl kr. 0,28, 1 kg rugbrød, 0,19 kr., ¼ kg smør 0,71 kr. og ½ kg kaffe 1,94 kr. 
 

  



Med et medfødt handelstalent og en aldrig svigtende replik: - ”Det ser kat’me ikke for 
godt ud, men lad os nu se, det går nok alt sammen, var der mere vi ku’ tjene med”. 

Ja – på den måde klarede købmand Nielsen sig igennem og skabte en stor 
kundekreds i byen og oplandet. Da ægteparret overtog butikken boede der 762 

personer i Gosmer-Halling Kommune, som det hed dengang.  
 

 

Købmand Nielsen, der havde en omfattende handelsuddannelse bag sig, var i 15 år 

kasserer for Gosmer-Halling Sygekasse, der nød godt af hans evner.  
Jeg (Kirsten Mørk) kan huske, at da jeg i 1968 flyttede til Hou, var der mange ting, 

der undrede mig. For eksempel skulle sygekassekontingentet betales i Nielsens 
købmandsbutik. Skatten skulle betales på det daværende Alderdomshjem i 

Vestergade, hvor der også var et lille kæmnerkontor. Skomager Carlo Rasmussen på 
Vestergade åbnede først butikken, når han havde delt posten ud, og den landmand, 

der kørte grus eller salt på vejene om vinteren, skulle lige først køre sine grise til 
slagteriet. Jeg oplevede også et par gange, at nogle flinke telefondamer fra Boulstrup-

Hou Central ringede for at give mig en besked fra min mand, der åbenbart ikke kunne 

få fat i mig. Ja – det var da virkelig 1. klasses service. 
 

William Rathlou skriver i en af sine bøger, at han ofte har drukket kaffe hos Elna og 
Niels Aage Nielsen, der var nogle meget gæstfrie mennesker. De var begge glade og 

joviale, og det var meget underholdende at handle i deres butik.  
 

Der gik mange sjove historier rundt i byen fra butikken, bl.a kom der en elev ind fra 
Egmont Højskolen og bad om en pakke Tampax. Købmanden susede cigarhylden 

igennem, samtidig med at han rev sig i buksebagen og sagde: ” Vi har kat’me manne 
slaws, men dem har vi altså et’ ”. Gunhild Hoe husker også, at der var en slik- og 

cigaretautomat udenfor butikken, som blev brugt flittigt i de sene nattetimer. Det var 
også her de unge mennesker holdt til efter mørkets frembrud. De så ofte Robert 

Petersen om natten på sin knallert holde ved automaten med Gerda (hans kone) på 
twinsædet. Gerda blev så kommanderet af knallerten for at trække 10 grønne Cecil til 

Robert.  – Ja Hou fulgte skam med på moden, og som noget helt specielt servicerede 

købmand Nielsen byens ungdom ekstra godt. Hvis der udenfor åbningstiden var brug 
for en kasse øl, skulle man blot slå på nedløbsrøret – vupti, så dukkede købmand 

Nielsen op og betjente de unge mennesker via ”bagdøren”.  
 
 

 

Da helbredet begyndte at svigte, solgte 
ægteparret forretningen i 1973 til købmand 

Kjeld Frederiksen. Elna og Niels Aage 
Nielsen flyttede til et moderne hus på 

Lærkevej, hvor de nød livet. Den største 
glæde, de havde, var, når nogen af deres 

gamle kunder kiggede ind. – ”Så mærker 
jen’ jo te’ æ kø’mand og mæ jo it’ hel er 

glem” sagde fru Nielsen på sit dejlige 
uforfalskede jyske mål.       
 

  



1972  Købmanden Søndergade – Kjeld Frederiksen 
 
Som nævnt købte Grethe og Kjeld Frederiksen butikken i efteråret 1972 – med 

overtagelse pr. 1/4 1973. Desværre fik købmand Nielsen en hjerneblødning, og derfor 
blev overtagelsesdagen rykket frem. Den 15/2-1973 ankom Kjeld til Hou, og han 

flyttede ind på hotel La Costa. Familien blev i Holstebro, da der først skulle bygges en 
del om. Der var på det tidspunkt storstrejke i Danmark, så nedrivning og ombygning 

kom først i gang i april måned. 
 

         
Midlertidig butik i gården 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Den 1/7-1973 åbnede det nye Spar marked, og familien var flyttet ind i lejligheden 

ovenpå butikken. Grethe og Kjeld Frederiksen lagde ikke skjul på, at det var 
vanskeligt at starte en ny butik i byen, bl.a. fordi der var stor konkurrence fra 

butikkerne i Odder. De arbejdede begge mange timer om ugen, og regnskab for det 
offentlige som moms, feriepenge o.s.v. blev hen ad vejen også en stor arbejdsbyrde. 

Alt i alt følte ejerne ikke, at arbejdsindsatsen stod i rimeligt forhold til indtjeningen. 
Kapitalkravene blev endvidere større og større.    
 

Tiden gik – og en dag kom en turist ind for at handle, og han fortalte Kjeld, at FDB 
havde været i byen for at se på stationsarealet, hvor de ville bygge en ny brugs, og 

derfor skulle brugsen i Halling nedlægges.  
 

Da Kjeld altid har været en ”handlingens mand”, kontaktede han FDB, og der kom en 
handel i stand.  



1977  Brugsen Søndergade 
 
FDB købte butikken pr. 8/11-1977 for 1,25 mill. kr. Brugsen blev uden en lokal 

bestyrelse, men den blev opbygget på samme måde som andre brugsbutikker på 
egnen.  Den nye butik åbnede den 10/11-1977, og som noget usædvanligt stod Kjeld 

Frederiksen som uddeler i butikken. Grethe Frederiksen og to halvdagsansatte 
medhjælpere fortsatte også på deres arbejdsplads. Kjeld kunne se flere fordele ved, 

at FDB overtog butikken. FDB kunne klare kapitalkravene til bysamfundet i Hou, som 
var i en kraftig udvikling, og Grethe og Kjeld kunne få deres lange arbejdsdage ned 

på et mere almindeligt antal timer. FDB’s beregninger sagde, at omsætningen i løbet 
af et år gerne skulle stige med 1 mill. kr., og i løbet af 3 år skulle forretningen give 

overskud. Antagelig gik alt ikke som forventet, for efter halvandet år blev Grethe og 
Kjeld Frederiksen fyret efter gensidig overenskomst. Ifølge Kjeld var der uenighed om 

driften, og derfor bad ægteparret om en fyreseddel. Efter Kjeld Frederiksen kom 

uddeler Hartvig Leth, som havde været uddeler i Halling Brugs.  
 

 
Bestyrelse og nogle af de ansatte i 1982. Fra venstre i første række Bodil Jensen, Kirsten Laursen, Ellen Jannik og Inga Lundgren. 

Bagerst har vi Benny Stig, Per Baden og Palle Hansen 

 

I 1982 blev Birger Laursen uddeler, og butikkens omsætning voksede stille og roligt. 

Birgers kone Kirsten Laursen blev for øvrigt også ansat i Brugsen. Kirsten og Birger 
havde mødt hinanden på deres arbejdsplads i Salling, i Århus. Efter et ophold i 

Frederiks ved Karup gik turen til Auning, og familien havde nu fået to piger. Da Birger 
i 1982 fik jobbet som uddeler i Hou, passede det familien godt, og alle faldt fint til i 

byen. Både Kirsten og Birger blev engageret i lokallivet. Birger som medlem i 
Menighedsrådet og formand for Hou Pensionistforening, og Kirsten var bl.a. med i 

HOIF’s Støtteforening i 24 år. Familien boede ovenpå Brugsen.  



I 1984 afholdt Brugsen 
julehygge sammen 

med HOIF’s 
Støtteforening. Kirsten 

Laursen fortalte, at 
hun lavede klejner af 5 

kg. mel, og alle klejner 
blev spist. Hesten, der 

trak kanen, var 26 år 
gammel,  

og Kirsten husker, at 
hesten var så træt, at 

den stod op ad 
væggen og sov om 

natten.  

 
 

 
Før Sparekassen SDS lukkede sin filial i Hou i juni 1986, havde Sparekassen 

kontaktet Brugsen for at få et samarbejde i gang, så Sparekassens kunder kunne få 
klaret nogle få bankforretninger i Brugsen. F.eks. kunne man hæve op til 1.000,- kr. 

hver dag, og man kunne indsætte op til 25.000,- også hver dag. Der kunne endvidere 
bestilles checkhæfte, rejsecheck og fremmed valuta til udlevering i butikken dagen 

efter. Selv om SDS betalte Brugsen et mindre beløb for deres arbejde, var det slet 
ikke rentabelt. Fra Brugsens side var det en service overfor byen og lokalsamfundet. 

Man må sige, at serviceniveauet fra banken er faldet væsentligt siden. Her i 2018 
eksisterer checks ikke mere, og kontanter og valuta skal hæves i en automat udenfor 

banken, der i dag hedder Nordea. Vi er mere eller mindre på vej mod det pengeløse 
samfund.  
 

    
Indvielsen 1986                                             Steen Brauer 1986                                                                     

 
Nå – tilbage til Brugsen, hvor der ofte skete noget. I 1986 blev butiksarealet udvidet 

fra 134 m2 til 214 m2, for at få mere plads til frugt, grønt, kød, dybfrost og vin. Der 
blev investeret kr. 650.000,- i udbygningen. Det blev naturligvis fejret den 13/5-1986 

med gratulanter, gaver, morgenkaffe og en Svendborg-bitter til de fremmødte.  
 



 
Indvielse af Søndergade 1988 

    
Lørdag den 9/7-1988 var der igen fest. Nu stod Brugsen for indvielse af Søndergade. 

Der var bygget 16 nye andelsboliger på den anden side af gaden. Samtidig var der 
kommet nye fliser og blomsterkummer på torvene. 

Festlighederne begyndte med, at de første 100 kunder fik en gratis buket blomster. 
Kl. 9,00 var der gratis morgenkaffe. Resten af dagen blev der spillet folkemusik og 

jazz.  Den officielle åbning blev foretaget af Birger Laursen og Tage Jensen fra Odder 

Byråd. Om eftermiddagen var der grand prix for amatører. Gadeindvielsen, som var 
en stor succes, blev starten på havnefesten, som har været i byen lige siden.   

 

 
Søndergade 1988 

      
18/4-1990 kunne man læse i Århus Stiftstidende, at Brugsen i Hou havde haft et 

underskud i 1989 på 345.000,- kr. Det skyldtes en anden sammensætning af salget, 

nedskrivning af varelageret og et par måneder med dobbelt uddelerløn. Birger 
Laursen havde opsagt sin stilling, og Jens Nielsen var tiltrådt som ny uddeler. Det 

fremgik samtidig af artiklen, at FDB mente, at en brugs med en omsætning under 7 – 
8 mill. kr. var en dårlig forretning for dem. Omsætningen i Hou var på det tidspunkt 

knap 7 mill. kr., så selv om formanden Erik Brauer ikke mente, at de var truet af 



lukning, kunne man ane ”sorte skyer” i fremtiden – også fordi der skulle foretages en 
del reparationer på bygningen bl.a. trængte taget til en overhaling. Der gik kun syv 

måneder, så kunne Hou borgerne læse i avisen, at Brugsen var solgt pr. 1/1-1991. 
Sagens parter var enige om ikke at udtale sig nærmere, men Brugsens medlemmer 

fik en grundig orientering på et borgermøde på Hou Færgekro i november 1990.   
 
 

1991  Købmand i Søndergade - ejerskifte   
 

   
 

Fra 7/1-1991 blev Brugsen igen en købmandsbutik. Ejeren var Jørn Riis Pedersen, 

Hou. Han havde været ejer af den lukkede sodavandsfabrik i Gylling. Jørn og 
hustruen Britta kørte købmandsforretningen med et velassorteret vareudvalg.  Pr. 

1/2-1992 blev der postekspedition i butikken efter nedlæggelse af postkontoret på 
Hou ny Færgehavn. Der blev også etableret håndkøbsudsalg fra Odder Apotek.    
 

 



                                                             
Dorrit Sørensen 

 

I 1998 skiftede Jørn Riis leverandør fra ”Super 1” til Spar-kæden, som leverede varer 

til ikke mindre end 225 Spar-butikker. 
 

Jørn var og er en dynamisk mand, så forretningen voksede stille og roligt i de 
følgende år. Byen voksede også, og Jørn ønskede derfor at modernisere og udvide 

forretningen med ca. 200m2. Samtidig skulle der ovenpå butikken være fem 

lejligheder – hver på 100m2. Der blev søgt om en byggetilladelse, og nu startede en 
masse problemer, som blev omtalt i flere avisartikler og læserbreve. Der kom 

naboindsigelser, snak og underskriftsindsamling. 
Alle i byen var enige om, at købmanden skulle have mulighed for at udvide. 

Indsigelserne gik på, at der skulle gives for mange dispensationer. Byggehøjden ville 
blive på 10 m, og den tilladte byggehøjde i området var 8,5m. Bebyggelsesprocenten 

ville blive på 93%, og det tilladte var 70%. Der var også projekteret for få 
parkeringspladser, men det største problem var dog, at mange husejere var bange for 

skader på deres huse, fordi der skulle piloteres bag butikken.  
Husejere på Nørreled, Strandgade, noget af Skolegade, Grønnevej, Havnegade og 

Søndergade fik i sin tid brev fra entreprenørfirmaet med besked om, at de skulle sikre sig, 
at deres ejendomme overholdt bygningsreglementet. De fleste ældre huse i byen opfyldte 

og opfylder ikke disse krav, specielt er der problemer omkring fundamentering. 
Entreprenøren sagde ifølge avisen, at deres arbejdsmetode bevirkede, at der kun var en 

lille risiko for, at mindre kosmetiske skader kunne opstå. Der skulle endvidere tegnes en 

forsikring for eventuelle skader. I det hele taget var der mange misforståelser i sagen. 85 
personer skrev under på et brev, hvor underskriverne ønskede et møde med Byrådet for 

at drøfte Jørn Riis’ sag. Med underskrifterne blev der sendt en følgeskrivelse, som 
underskriverne aldrig så. Konsekvensen af alle reaktionerne blev, at Britta og Jørn 

besluttede at lukke købmandsforretningen.  
 

Nu gik der et arbejde i gang for, at Hou ikke skulle 
miste sin købmandsforretning. Der blev indkaldt til 

offentligt møde, som blev afholdt i slutningen af 
marts 2006 i Hou Hallen, hvor der var mødt godt 

200 borgere op. På mødet tog Kvicklys direktør 
Arne Sørensen ordet og sagde, at Kvickly ville 

sørge for, at Hou fortsat havde en dagligvarebutik, 
og at de havde købt købmandsbutikken i 

Søndergade. Der var naturligvis klapsavler fra alle i 

salen. Den 12/4-2006 kl.18 lukkede og slukkede 
Britta og Jørn Riis for sidste gang.  



 

2006  Dagli’Brugsen åbner 

 
Nu var Brugsen tilbage i byen. Kvicklys holdning var, at Hou var kommunens 

næststørste vækstområde, og en butik var et must. Samtidig forventede Kvickly, at 
de kunne tjene penge på den nye investering. Kvickly i Odder havde råd til at købe 

butikken i Hou. 2005 regnskabet viste en egenkapital på 65,2 mill. kr. Overskuddet 
samme år var på godt 5 mill. kr., så man må sige, at Jørn Riis fandt en god og solid 

køber. 
 

Indenfor kort tid blev Henrik Leth 
Kristensen ansat som uddeler. Han var 

34 år og kom fra en stilling som uddeler 
i Dagli’Brugsen i Stoholm lige udenfor 

Skive. Henrik havde en masse, og det 
skulle hurtigt vise sig, at han trivedes 

med jobbet og byen.  Den nye 

åbningstid blev fra kl. 9 til kl. 19 på alle 
ugens syv dage. Han blev rigtig godt 

modtaget. Byens borgere, der ikke 
havde haft en butik i knap 3 uger, 

havde fundet ud af, hvad en 
dagligvarebutik i byen betød. Henrik 

havde altid været ansat i Coop, og det 
havde han valgt på grund af selskabets 

humanistiske menneskesyn. ”I Hou har 
vi hverken kro eller kirke, men vi har 

Brugsen, og det er her, man mødes”, 
udtalte Henrik Leth Kristensen til Århus 

Stiftstidende i 2008.    
 

 

Allerede fra dag et var Kvickly klar over, at butikken var alt for lille, og at der ville 
blive brug for en anden placering i byen. Der var ikke de nødvendige 

udvidelsesmuligheder i Søndergade 17, og tilkørsels- og arbejdsforhold var for 
dårlige. Under en hedebølge steg temperaturen i butikken til 35 grader. Aircondition, 

kølediske m.v. kunne ikke følge med. Propperne sprang af de tyske hvidvine. Det kom 
naturligvis med i årets revy, hvor de sagde, at man ikke behøvede at tage i 

Fitnesscenteret for at svede – man kunne bare gå i Dagli’Brugsen. Pladsen var trang, 
og kassen stod lige indenfor døren. En dag kom en kørestolsbruger ind ad døren med 

et nødvendigt lille ”tryk” for at komme over dørtrinnet – men der kom lidt for meget 
fart på, så kørestolen røg ind i kassedisken og flyttede den en halv meter. 

Kassedamen måtte lige bag ved for at sunde sig lidt over chokket, men heldigvis kom 
ingen noget til. Som man kan høre, var nye forhold tiltrængt. Da Henrik tiltrådte fik 

han at vide, at der ville komme en ny butik i løbet af 2 år, men der gik 4,5 år, før en 
ny brugs kunne tages i brug i Søndergade 3.  
  

2010  Ny Dagli’Brugs åbner 
Kvickly købte Færgekroen, Søndergade 3 og i sidste øjeblik også bagerbutikken ved 
siden af. Alt blev revet ned, og en ny butik blev bygget. Åbningstiden blev fra kl. 7,30 

til kl. 20,00 hver dag.  



 
 

     
 
Den 10/10-2010 kl.10,10 åbnede så den nye butik. Som man kan se af billederne, 
var Hou borgerne mødt talstærkt op. Butikken blev en succes fra første dag. Der er 

ingen tvivl om, at Henrik Leth Kristensen havde haft en finger med i butikkens 
indretning, varebeholdning o.s.v.  Den nye butik havde et butiksareal på 500 m2 – ca. 

dobbelt så meget plads som før, så nu var der plads til mange flere varegrupper. 
Endvidere var der lager- og personalerum. Over butikken blev der bygget 5 

ejerlejligheder på mellem 120 og 150 m2.  
I bogen Hou - en by på kanten, der udkom i november 2015, kan man læse, at 

Henrik fortalte, at omsætningen var steget fra 7,5 mill. kr. i 2006 til ca.17 mill kr. i 
2015. I samme periode steg antal ansatte flaskedrenge fra 2 til 10. Det var vigtigt for 

Henrik at uddanne de unge og personalet til, at Dagli’Brugsen var kundernes butik, og 

at det var og er kunderne, der bestemmer. Da Brugsen gerne ville være et 
samlingspunkt for byens borgere, blev der afholdt forskellige arrangementer som 

plantemarked, fødselsdagsfest, julemarked, vinsmagning m.v.   
 

Den 15/9-2015 fik Dagli’Brugsen en ny uddeler – nemlig Jens Møller Poulsen, der gik i 
gang med at finde fem lokale personer, som ville gå ind i en lokal bestyrelse og 

arbejde for Brugsen. Den 7/12-2016 udtalte Jens Møller Poulsen til Århus 
Stiftstidende: ” Jeg tror på, at en butik som Dagli’Brugsen i Hou skal være dybt 

forankret i lokalsamfundet for at klare sig. Det går godt for vores Brugs i Hou, men 
man kan altid forsøge at gøre tingene endnu bedre”. Jens fortalte endvidere, at der 

ville ske en ombygning i butikken, da der fremover ville blive tre kassesluser. To med 
rullebånd og et, hvor man skulle gå hen med breve og pakker. 

 
Her i 2018 består bestyrelsen af Jørgen Christensen (formand), Per A. Broe 

(næstformand), Susanne Hansen, Annette Gordon Andersen og Lotte Ormstrup. 

 
 

 
 

Fra venstre ser vi uddeler Jens Møller Poulsen, 
souschef Sussi Calmer Jacobsen, Annette 

Gordon Andersen, Lotte Ormstrup og Jørgen 
Christensen. Bagerst står fra venstre Susanne 

Hansen og Per A. Broe. 
 

 
 



Jens fortæller, at der i år forventes en omsætning på 18,4 mill. kr. Desværre giver 
butikken endnu ikke overskud, det skyldes bl.a. en stor husleje, som dog nu er 

forhandlet ned. Ifølge Danmarks Statistik køber en by af Hous størrelse for ca. 33 
mill. kr., så alle vi Hou borgere burde tænke over at handle mere lokalt, for det er 

vigtigt for byen at bevare butikken. 
 

Jens Møller Poulsen går meget ind for, at styrke lokalsamfundet og samarbejde med 

det lokale på alle områder. Det er ikke bare tom snak, for det skinner igennem i 
mange af Brugsens tiltag og arrangementer. Nu kan ældre og gangbesværede blive 

kørt til Brugsen for at handle en dag om ugen, børn til og med 13 år kan stadig 
hænge deres julesok op i Brugsen, og så putter Julemanden lidt lækkert i, når han 

kommer forbi. Der er udskænkning og uhygge til Halloween, whiskysmagning og 
arrangement med øl-, vin-, kage- og chokoladesmagning. Brugsen har fået installeret 

trådløst netværk til alle kunder, og butikken sponsorerer et beløb til Hou Hallens 
Venner, når der sælges 1 Hou øl. Skal man til koncert i Gosmer Kirke eller til musical i 

byen, kan man købe billetter i Brugsen, der sælger billetterne for henholdsvis 

Menighedsrådet og Børne Kulturforeningen. Til fastelavn er der præmie til det sjovest 
udklædte barn. Her i år 2018 gik Medborgerhuset, Dagli’Brugsen, HOIF’s 

Støtteforening og Hou Aktivitetscenter for første gang sammen omkring julemarked 
og juletræet tændes. Ved dødsfald kan familie eller venner få lagt en liste i Brugsen, 

hvor man kan blive skrevet på, hvis man vil være med til en krans til afdøde, og jeg 
kunne blive ved med forskellige tiltag. 

Som man kan læse, sker der meget i VORES Brugs - også mere end tidligere. Alt i alt 
må man sige, at Hou borgerne er glade for Dagli’Brugsen, så lad os nu få vendt det 

underskud i butikken til et overskud.   
     

Her ser vi et billede af Færgekroen, der 
oprindelig startede som afholdshotel i 

1911. Nu er der så indrettet Dagli’Brugs 
her. Modsat gik det lidt længere oppe ad 

gaden Søndergade 17, hvor brugsen var 

før. Her skete næsten det modsatte, da 
den oprindelige købmandsbutik fra 1882 

blev revet ned, og nu er der i stedet en 
Sognegård. 

Historien fortæller, at i begyndelsen af 
1920èrne fik den daværende ejer af 

hotellet provstesøn Herluf Christensen 
en turistbevilling så han kunne servere 

spiritus for turister. Mærkelig nok blev 
mange af byens borgere pludselig 

”turister” i deres egen by, når de aflagde et besøg på hotellet, der dengang hed 
Turisthotelleet. Hou borgerne har altid været gode til at ”tilpasse” sig forskellige tider.        
             

 

  

 

 

  



 Kilder 
• En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen 

• Hou erhvervsliv i 150 året for Hou by af William Rathlou 

• Folketælling fra 5/11-1930 

• Industrimuseets forbrugertal fra 1930  

• Notat fra Grethe og Kjeld Frederiksen 

• Billeder fra Hou Lokalhistoriske Arkiv og Bente Schou 

• Hou – en by på kanten af Gunhild Hoe og Palle Jensen 

• Diverse avisartikler og læserbreve 
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