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Hou Mejeri 
I 1914 startede Kirstine Mikkelsen mejeriet i Hou Tunøgade 4, og hun fik mælken fra 

”Hendes Nådes” gård ”Bjørnkjær”, der lå på havnen. Kirstine fik tilnavnet ”Den lille 
Nåde”, fordi hun turde svare ”Hendes Nåde” Sofy von Holstein-Rathlou igen – ja 

endda give hende ordrer. 

 

  Gården ”Bjørnkjær” på havnen 

 

Der er ingen tvivl om, at Kirstine havde både gåpåmod og ben i næsen. Hun drev 
mejeriet med stor dygtighed i mange år, før hun solgte det engang i 1920`erne. 

 
Herefter kom der flere forskellige ejere og bestyrere, hvoraf nogle gjorde det godt og 

andre mindre godt. Det var Bøje, Kaj Detlevsen (ca. 1932 til ca.1945), Sørensen, 

Hugo og Mary Schmidt (1952–1956), Svend Villumsen, Nedergård, Ejvind Sommer og 
til sidst Lis og Verner Lomholt Jensen. De seneste ejere drev det udelukkende som et 

mejeriudsalg, der dog kørte mælk ud til folk tidligt om morgenen. I en periode var der 
også taxakørsel fra adressen, idet mejerist Ditlevsen kørte taxa i sin fritid.  

 



Ilse Astrup, Rønnevej, Hou fortæller her i 2016, at hun i 1952 flyttede til Hou fra Tunø 
med sin mor og morfar, der havde købt mejeriudsalget. Senere blev morfaderen 

Hugo Schmidt gift med Mary fra Hou, og de havde mejeriudsalget i fire år. Mary, der 
før hed Richardy, er for øvrigt farmor til Egon Richardy, som næsten alle Houborgere 

kender. Ilse husker, at mælk m.m. blev købt fra Boulstrup Mejeri, idet  
der ikke mere blev produceret noget fra Hou Mejeri. 

 
Svend Villumsen, der var mejeribestyrer, havde mejeriudsalget fra 1956 til 1962. Han 

døde pludseligt, og hustruen Birgit stod alene tilbage med to små drenge. Da der var 
for meget arbejde til en enlig, kunne hun ikke fortsætte med forretningen.    

 

     
En gæst slapper af                                 Her ser vi Svend rense flasker 

 

 Svends kone Birgit sætter kapsler på flaskerne  

 
 

Mejeriudsalget lukkede i 1976, da den daværende ejer Lis Lomholt syntes, der var for 

meget arbejde ved forretningen.  



 
Henry Christensen, der er født i 1938, bor Villavej 2 her i byen, og han fortæller 

blandt andet, at han som syvårig startede sit arbejdsliv med at gå med mælk for 
Ditlevsen på Hou Mejeri. Han skulle aflevere mælk ved sekstiden om morgenen til 

sommerhusene, og efter skoletid kørte han blandt andet til Møbelfabrikken. Der var 
dengang ansat mange på fabrikken. Han afleverede altid en hel taske fyldt med 

mælkeflasker til limstuen. 
 

 

 
Møbelfabrikkens medarbejderstab fra sidst i 1940`erne 

 

Da Møbelfabrikken arbejdede for tyskerne, udførte modstandsbevægelsen sabotage 
mod fabrikken i marts 1945. Her blev Henry fanget i krydsilden, da han skulle 

aflevere sine mælkeflasker. Det kan man læse mere om på Hou Lokalhistoriske Arkivs 
hjemmeside under En God historie fra den 2/9-2013 – Beretning af Henry 

Christensen. 
 

  
Tunøgade 4 – 2016 

 

For en del år siden blev der bygget en etage på ejendommen. Der er i dag to 
ejerlejligheder i det tidligere mejeri.  

 



 
 

Mejeriudsalg Vestergade 4 
 

 
 

 
 

Godsejer Schmiegelouw fra herregården 
Rodstenseje købte i 1930`erne Vestergade 4 

af Thomas Frandsen, og byggede den 
nederste etage om til mejeriudsalg. Mon 

ikke det er Hous smalleste hus? Herfra blev 
der solgt produkter fra Rodstenseje Mejeri. 

Der var en ret stor kundekreds, da mejeriet 

havde virkelig gode produkter. 
Man kan undre sig over, at der i en periode 

var to mejeriudsalg i byen, for Kaj Henning 
Jensen skriver i sin bog: ”Selv om der i 

tidens løb nok er drukket mere øl end mælk 
i Hou, er der både blevet tilberedt og solgt 

mælk flere steder i tidens løb”. 
 

 
Efter nogen tid købte Harald og Nanna Pedersen udsalget, der efter nogle år blev 

ændret til grøntudsalg. Nanna blev enke i en ung alder, men drev grøntudsalget frem 
til sin død i 1966. Sønnen Bendt overtog derefter huset, og indrettede privatbolig. 

 
Ligesom flere andre huse i byen, havde Vestergade 4 også huset andre butikker. I 

1928 havde Hertha og Carl Richardy bageriudsalg samt salg af is. Hertha og Carl 

Richardy var William Holstein-Rathlou juniors morforældre. Lokalet var indrettet med 
små cafe` borde, så man kunne nyde sin is og kage på stedet. Tænk sig – allerede 

dengang havde Hou opfundet cafe` livet. I en kort periode var der også 
manufakturforretning i ejendommen. Hvis huse kunne tale, ville vi få mange sjove, 

spændende og anderledes historier. 
 

Man kan også undre sig over, at alle de små forskellige butikker kunne overleve, for i 
1949 boede der ca. 500 mennesker i Hou. I 1965 var antallet steget til godt 600. Men 

et er sikkert – kravene til levestandarden var helt anderledes lave dengang. 
 

Huset ejes her i 2016 af Kaj Lundgren. 
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