
1930  Ejerskifte købmanden Søndergade 
 

 
 
Købmandsbutikken i Søndergade 17 blev bygget i 1882 af købmand Anders Hansen, 
og det kan man læse mere om under 1882 Byens første købmandshandel. 

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 dag 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 oprindelige 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 underholdene 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.       

                                                               
 

     
 

 

 

 

Efterfølgende byggede Kjeld Frederiksen butikken om, og i 1977 blev forretningen 
overtaget af Brugsen. I 1991 købte Jørgen Riis butikken og indrettede en Super 1 

købmandsforretning, men i 2006 blev det igen en Brugsforretning. Nu ligger vores 
nye Brugs der, hvor Turisthotellet lå, og butikken er til stor glæde for byen. 

 



          
 

          
 
Gosmer-Halling Kirke købte Søndergade 17 af Brugsen, og opførte i 2015 

Sognegården, der drives af Menighedsrådet. Huset er opført, så det i udseende 
minder om Anders Hansens første butik fra 1882, og på den måde har man ført lidt af 

det gamle Hou videre. Det er da en dejlig tanke.      
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 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  

 Billeder udlånt af Bente Schou og Hou Lokalhistorisk Arkiv 


