
 
I 1948 flyttede Minna og 
Anders Jensen fra Tistrup i 

Vestjylland til Hou. Anders, 
som var udlært frisør, 

ønskede at få foden under 
eget bord, som man sagde 

dengang, når man ville 

være selvstændig. Salonen 
blev startet i Vestergade 2, 

der lå på hjørnet af 
Vestergade og Søndergade 

overfor Hotel Hou.   
 

I daglig tale blev Anders 
Jensen altid omtalt som 

Anders Barber. 
 

Det tidligere Hotel Hou – bagved ses de to butikker  

 

Ved siden af frisørsalonen var bager Jensens brødudsalg, og denne forretning passede 
Anders` kone Minna. Kunderne gik ind ad den samme fordør. Hvis man skulle købe 

brød gik man til højre, og til venstre residerede Anders Barber.   
 

Minna Jensen og datteren Esther besøgte Hou Lokalhistoriske Arkiv onsdag den 27/8-
2014, hvor der blev talt meget om gamle dage, da familien boede i byen. Minna 

fortalte bl.a., at folk, der først var blevet klippet hos Anders, ofte skulle have brød 
og/eller mælk med hjem. En klipning kostede dengang 35 øre. Datteren Esther kunne 

berette, at nogle gange, når hun var alene hjemme med sine brødre Hans Jørn, Bent 
og Børge skulle hun blot trække gardinet for i gavlværelset (til venstre), hvis 

drengene blev for vilde. Så kunne hendes forældre, som var til fest på Hotel Hou lige 

overfor, se det. Anders og Minna sørgede altid for at få en plads, så de kunne holde 
øje med gavlvinduet fra hotellets vindue.  

 

        
Minna med Børge 1961                                            Esther, Bent og Hans Jørn 1950 

 



Anders Barber var både aktiv fodboldspiller og fodboldtræner i Hou. I to perioder 

– nemlig fra 28/11-1955 til 25/11-1958 og fra 27/11-60 til 15/6- 1961 var han 
også formand for Hou og Omegns Idrætsforening. 

 

          
Hou holdet 1951 – Anders i bagerste række i midten       Anders Barber efter kamp nr. 100 

 

Under besøget den 27/8-2014 fortalte Minna Jensen, at hun havde været med til 

idrætsforeningens 50 års jubilæum i 1994, hvor hun forærede foreningen nogle 
gamle billeder. 

 
Arkivet fik også gaver af Minna Jensen, idet hun havde to skilte med fra dengang 

Anders havde frisørsalon i Hou. Det ene var det kendte frisørskilt, som havde 
hængt udenfor butikken, og det andet havde været inde i salonen og var et bevis 

for, at Anders Barber var medlem af Odder Barber- og Frisørlaug.  
 

                      
 

I huset Vestergade 2 havde og har der været skiftende erhverv bl.a. købmand, 

bageri, brødudsalg, herrefrisør, og bladkiosk. Bygningen blev revet ned i 1970, og i 
stedet blev der opført en ny sparekassebygning af Sparekassen Midtjylland. Senere 

fik Salling Revision kontor i bygningen. I dag er der revisor og Hou Fysio i huset. 
 

 



 

 
 

Torben Astrup, der i dag bor 
Rønnevej 6, Hou, overtog Anders 

Barbers salon, som han åbnede 
den 17/10-1963. Kort efter flyttede 

Anders Barber og familien fra 
byen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Minna Jensen var på besøgsdagen en rask dame på 90 år. Hun bor i Grindsted og 
datteren Esther bor i Hornslet. Arkivet håber igen at få besøg af de to dejlige 

damer. Det er altid forfriskende og dejligt at tale om gamle dage, snakken går så 
godt – kan du huske o.s.v. 

 
 

 

 
 

 

Kilder 
 Samtale med Minna Jensen og datteren Esther – den 27/8-2014 

 Hou Erhvervsliv i 150 året for Hou by af William Rathlou  

 Billeder fra Hou Lokalhistoriske Arkiv 


