1949 Bladkiosk og rejsebudforretning

Elin og William Holstein-Rathlou foran kiosken i Søndergade 33. 1950-erne

Grøntforretning, blandet købmandsbutik og bladkiosk i Søndergade 33
William Holstein-Rathlou jr. fortæller:
”I maj 1949 flyttede min mor og far, Elin og William Holstein-Rathlou, og vi fire børn
fra København til Hou, hvor mine forældre havde købt Søndergade 33. Her fik min
mor indrettet en grøntforretning, som hurtigt blev udskiftet med en blandet
købmandsforretning. Der solgtes mange forskellige varer i butikken, som var indrettet
i vores forstue, hvor der var direkte adgang fra gaden. Vi børn brugte tit butiksdøren,
når vi skulle ind og ud. Derfor lavede min mor en aftale med os, som bestod i, at når
vi benyttede denne indgang, skulle vi råbe ”mig”, så var hun fri for at komme i
butikken, når klokken lød.
I 1952 blev butikken udskiftet med en bladkiosk, som blev købt af familien Riis, som
havde kiosk i Skolegade 24. I kiosken solgtes der foruden blade og aviser mange
forskellige ting, som en kiosk nu skulle have. Min far solgte også musikinstrumenter,
som hang til salg på væggen i kiosken.
I kiosken solgtes også postkort med Hou-motiver, som min far fotograferede rundt
omkring i Hou. Kiosken havde et langt udstillingsvindue og et udhængsskab, som sad
på væggen ved siden af indgangsdøren.
Min mor havde indimellem lidt kontroverser med de lokale sognerådsmedlemmer med
hensyn til skatteansættelsen af kioskindtægten. En dag kom en af dem ind i butikken

og kiggede sig omkring. ”Du sælger også kuglepenne, det må da give noget ekstra.”
Det blev efterhånden for meget for mine forældre, så de besluttede sig for at sælge
kiosken.

Elin Holstein-Rathlou bag disken i kiosken. 1950

Afskrift af slutsedlen for salget:
Hou, d. 30/11-1965
Vi undertegnede har dags dato afsluttet følgende handel, nemlig
kioskforretningen beliggende Søndergade 33, Hou, overgår til Svend
Åge Færgemann fra Elin H-Rathlou på følgende betingelser: Inventar og
afståelse i alt kr. 4.200 – skriver fire tusinde to hundrede kroner, kontant
fra køberen betales d. 30/11-1965. Dertil varelager til kr. 3,267,20, som
afdrages rentefrit med 100 kr. pr. måned, første gang d. 1/1-66.
Som sælger: Elin Holstein-Rathlou
Som køber: Svend Åge Færgemann
Familien Færgemann indrettede kiosken i bygningen på hjørnet af Vestergade og
Søndergade, hvor nu den gamle sparekassebygning ligger. Siden flyttede de kiosken
til deres hus i Havnegade 24, hvor de også havde håndkøbsudsalg fra Odder Apotek.
I 1970 lukkede de kiosken.
Efter salget af kiosken blev min mor ansat på Egmont Højskolen, hvor hun i flere år
var leder af plejeafdelingen.
Hou d. 30/1-2017
William Holstein-Rathlou”

Rejsebud I Hou
William Holstein-Rathlou jr. fortæller:
”Samme år, i 1949, som min mor åbnede butik i Søndergade 33, købte min far,
William Holstein-Rathlou, rejsebudforretningen af Søren Peter Rasmussen, som boede
på Vestergade 12.
At være rejsebud var et meget betroet hverv, da der var mange bankforretninger,
som skulle ordnes, tit med store summer i den store tegnebog. Min far tog med tog
mellem Hou og Odder med en stor kanvastaske over skulderen. Ofte var der også
kunder i Boulstrup, som stod parat, når toget standsede. Nogle dage var der mange
ærinder, andre dage færre at besørge.

William Holstein-Rathlou senior. 1980

Lønnen var ikke særlig stor, et standard bud til Odderkostede 0,35 kr. og andre lidt
mere, alt efter hvilken forretning, der skulle ordnes, derfor havde min far nogle få
betalte timer på kontoret på Hou Station.
Den 9/5-1949 var daglønnen på 75,15 kr.
Den dag skulle Købmand Rasmussen have gær fra Odder, og et bankærinde skulle
ordnes.
Havnefogeden skulle have medicin fra apoteket.
Snedker Peter skulle have ordnet noget i banken.

For Savværket skulle der hentes nyt stempel hos boghandleren.
For Viggo Færgemann skulle der indsættes en check i banken.
Murer Poul Skou skulle have en æske jagtpatroner kaliber 12.
O.s.v.
Når min far kom hjem, kom kunderne for at afhente deres varer, eller vi børn blev
sendt ud med dem, det gav tit en lille skilling.
Min far opgav budforretningen, da han i 1956 fik tilbudt en lærerstilling på den
nystartede Holsatia Højskole for handicappede elever. Her underviste han i fagene
engelsk, musik, sang og astronomi samt et par små bifag. Hjemme underviste han i
fritiden i engelsk og mandolinspil samt guitar.
Hou, d. 31/1-2017
William Holstein-Rathlou”
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