1959 Overgaards Maskinsnedkeri

Fra venstre Hans Rasmussen og Aage Overgaard foran værkstedet på Villavej

I begyndelsen af 1940`erne startede Aage Overgaards far et maskinsnedkeri i
privatboligens kælder Villavej 26A. Her blev der bl.a. lavet bundstykker i træ til
stikkontakter.

Villavej 26A

Senere opførte Aage Overgaard et nyt maskinsnedkeri på nabogrunden, hvor der blev
produceret store og små bondegårde, røde dukkevogne, klodsbiler, små røde syskrin,
gyngeænder, trillebør, Falck stationer, bobspil, lokomotiver med vogne m.v. – alt
lavet i træ.
Overgaards legetøj kunne købes i de fleste af landets legetøjsbutikker og var meget
populært blandt børn i mange aldre.

Ifølge Stolche Petersen, som var ansat i virksomheden, var der midt i 1970`erne 7 -8
ansatte ud over ejeren og hans familie.

Fabrikken Villavej B og C

Fabrikken Villavej B og C

Kirstine og Aage Overgaard i 1989 til Rytters sølvbryllup

Lis og Orla Rytter – sølvbryllup 1989

I 1980 overtog Lis og Orla Rytter snedkeriet. Kirstine og Aage Overgaard, samt Hans
Rasmussen og Stolche Petersen fortsatte i firmaet. Til hverdag var der nu 6 ansatte,
men det var nødvendigt at ansætte ekstra hjælp f. eks. op til jul, når der skulle
pakkes mange varer ind. Der blev fabrikeret bondegårde i tre forskellige størrelser,
de små velkendte røde dukkevogne, dukkesenge og bobspil m.v. Hver torsdag blev
der afhentet hver anden uge henholdsvis 1000 bondegårde eller 600 dukkevogne til
K.E. Leg.

Bondegårde klar til afhentning

Et år blev der afleveret i alt 72.000 stk. emner, så det må siges, at være en ret så
anseelig leverance. I slutningen af 80`erne var det som om legetøj og materialerne
ændrede sig. Man gik mere over til plastik og anden teknik. Elektronisk spil begyndte
så småt at dukke op, en æra var slut, og nye tider bankede på.
Maskinsnedkeriet blev herefter ombygget til et dobbelthus med to lejligheder, der
blev solgt.

Kilder
• Et tilbageblik på en svunden tid i Hou og omegn samt Hou Erhvervsliv af William Holstein-Rathlou
• Jytte Schriver
• Billeder fra Hou Lokalhistoriske Arkiv og familien Rytter
• Familien Rytter

