
1966  Karl Kristiansen – ”Gummi Karl” 
 

Karl Kristiansen var en lidt 

løjerlig person. Det specielle 
navn fik han, fordi han blandt 

andet solgte kondomer. Karl 
flyttede til byen ca. 1955 

sammen sin hustru Jenny og 
sønnen Aksel. Han cyklede rundt 

og solgte tøj, garn, elastik m.v., 
han var det man dengang kaldte 

”kludekræmmer”. Familien 
boede til leje i Vestergade 3, 

hvorfra der også blev solgt 

blomster og potteplanter. 
 

I 1966 boede der ca. 610 
mennesker i Hou, og man kan 

undre sig over alle de forskellige 
butikker, der var og over, hvor 

mange forskellige varer man 
kunne købe i byen. 

 
 

 
 

                     
 
 

På billedet, der er fra ca. 1920, ser vi i hjørnet til venstre Hotel Hou, hvor der i enden 

af bygningen var indrettet en lille lejlighed. Her boede ”Gummi Karl” sammen med sin 
hustru Jenny Rasmussen Helbo og sønnen Aksel Helbo Kristiansen fra ca. 1955 til 

1960. Aksel blev for øvrigt konfirmeret i april 1960, mens de boede i byen.  De 
flyttede kort efter. 

 
Hotel Hou lukkede i slutningen af 1950`erne og 27/12-1958 købte Hou Møbel- og 

Madrasfabrik bygningen. I dag er der ejerlejligheder i det meste af bygningen. 
 

 



 
 

 
 
Sønnen Aksel ser vi på nederste række – nr. 2 fra højre. Han blev kaldt Tossi Aksel, 

fordi han ikke var som andre. Nu kunne det jo være sjovt at finde ud af, hvor han er i 
dag, og om det var ham, der var anderledes – eller det var Hou-børnene, der var det. 

Det er ikke sikkert, det var så nemt at falde til i byen dengang, da alle børnene 
kendte hinanden og mange var lidt i familie med hinanden.     

   
Senere antagelig i 1966 kom ”Gummi Karl” tilbage til byen og flyttede ind hos Anna, 

som havde en lille butik i Vestergade 8, hvor hun havde håndkøbsudsalg fra Odder 
Apotek og et såkaldt sæbehus og parfumeri med salg af forskellige kosmetiske 

produkter. Anna hed aldrig andet end farmaceut Anna. Nu var Karl blevet 
motoriseret, idet han kørte rundt med varer på sin nye knallert. 
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Karl havde en varetransportknallert, der i hele landet blev kaldt ”Bybudenes Rolls 

Royce”.  Knallerten blev fremstillet i Århus af ”Derby-Johannsens knallertfabrik, der 
producerede Derby og Skylon knallerter. Den var en af de helt store knallertfabrikker 

herhjemme i 1950`erne og 60`erne. Knallerten var udstyret med 2-gears Ferrari-
motor og havde en lasteevne på 40 kilo. Den blev fremstillet i 3 modeller. En med 

forskærmen integreret i skjoldet, en med aluminiumskasse og endelig en med  
varekasse i slagfast glasfiber og med separat forskærm. ”Gummi Karl`s” vareknallert 

var af sidstnævnte model. På denne flotte knallert kunne man se Karl køre rundt i 
byen med varer.  
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