Barberens datter Ester fra Vestergade 2

Privatfoto ca. 1950 – Ester, Hans Jørgen og Minna foran butiksdøren

Ester havde flere pligter end kammeraterne ….....
Vi er tilbage til 1950erne, hvor Ester boede i Vestergade 2 i Hou. En
hjørneejendom med butiksvinduer og reklameskilte ud til både Vestergade og
Søndergade. Esters far var barber Anders, og han drev herrefrisørsalon i den
ene del af forretningen, ind af butiksdøren og til venstre. I den anden del af
forretningen, ind ad butiksdøren og til højre, drev Esters mor Minna bageri
udsalg. Ejendommen var oprindeligt bygget til købmandsforretning i 1898,
hvilket den også bar præg af, intet var forandret allerhøjst en klat maling i ny
og næ og som nævnt, skiltene fra købmandens tid hang stadig på væggen.
Ester fortalte i detaljer om indretningen med de mange rum både i
forretningen og ude i gården. En købmandsbutik havde dengang brug for
mange rum, fordi alt kom hjem i løs vægt eller i store sække. Hun huskede
også i detaljer, det gammeldags lokum, der lå i den fjerneste ende af gården.
Loftet var indrettet med et simpelt køkken og et værelse, og et uisoleret
loftsrum, hvor man kunne se de bare tagsten og spær. Esters far klistrede
brunt indpakningspapir over tagstenene, for at det skulle se pænere ud.
Der herskede orden overalt, og de tre søskende, der var født med et års
mellemrum, fik tidligt pligter. Ester husker tydeligt, at de skulle feje
brostenene, som huset var omgivet af både ude foran og inde i gården.
Børnene skulle rykke ukrudt op hver eneste uge, for at der skulle se ordentligt
ud, når der kom kunder.
Hvor der er tre søskende trip trap træsko kunne der selvfølgelig også opstå
tumult og uenigheder, og for at dæmpe gemytterne skilte Minna de tre børn
ad. Ester husker tydeligt, at hun havde nogle dejlige fredelige stunder, hvor

hun fik lov til at sidde alene inde i farens salon og læse i ugebladene, som var
lagt frem til kunderne. Det kunne også ske, at hun var alene hjemme med sine
brødre, når hendes forældre var til fest på Hotellet overfor, og hvis hun ikke
kunne styre drengene, så skulle hun bare trække gardinet fra, så kunne
hendes mor se det fra hotellet og komme hende til undsætning.
Ester lærte tidligt om renlighed, tøjet skulle være rent. Hun skulle gå med et
skinnende hvidt forklæde og huske at vaske hænderne, inden hun gik ind i
butikken for at hjælpe til. Om sommeren skulle hun pakke mange poser med
rundstykker om søndagen, og Ester blev derfor skrap til at regne og havde let
ved regnetabellerne i skolen. Selv om hun var rigtig glad for at gå i skole, var
7. klasse nok, realen var ikke noget for hende.
Der var mange børn i Hou og ikke ret mange af dem havde pligter, som Ester
og hendes brødre. De blev strengere opdraget end de fleste. Hun skulle altid
spørge om lov til at gå til stranden eller til at besøge veninderne, især hvis de
boede ovre på den anden side af baneskinnerne. Banen var forbudt område
uden tilladelse for Ester, også selvom alle byens unger legede der. Dengang
syntes kammeraterne, at det var underligt. De eneste regler Hous børn skulle
overholde var spisetider og sengetider. Det eneste der var forbudt, for de fleste
børn var at færdes på havnen. Ikke fordi forældrene var bange for, at børnene
skulle falde i havnen, nej det var fordi, at havnen på den tid var en stor
arbejdsplads med heftig aktivitet. Fragtskibe der skulle losses, fiskebåde der
sejlede ind og ud, store maskiner fra smeden, togvogne med kævler, lastbiler
fra Møbelfabrikken. Der skulle børnene ikke gå i vejen.
På Søndergade stødte familiens stue op mod naboejendommen, hvor familien
Stach boede. Modsat hos Anders og Minna, så herskede her kaos. Børnene var
ofte alene hjemme og støjen og larmen hørtes tydeligt igennem den tynde
mur, især boldspil op ad den tynde væg gav nogle høje dunk inde i stuen, og
ofte måtte Anders og Minna banke tilbage og bede børnene dæmpe sig.
Esters far var aktiv fodboldspiller og træner, og en overgang formand for Hou
idrætsforening, men det sportslige har aldrig tiltrukket Ester. Det var noget far
og drengene havde sammen.” Mor strikkede fingerhandsker sammen med mig
og nogle veninder, eller trænede højtlæsning”. Børnene lærte tidligt at læse,
fordi Minna trænede med børnene. Hun og børnene læste højt for hinanden.
Ester læste højt af Puck bøgerne, og drengene læste højt af Jan bøgerne.
Esters mor syede også alt børnenes tøj selv og det vel og mærke af brugt tøj,
men det var nu meget almindeligt dengang. I Hou var alle lige fattige, så det
var ikke noget problem for børnene.

Foto: 2018 Ester Sørensen

