
 

 

1901  murerfamilien Skou 
 
Christoffer Skou 
 

 
Christoffer Skou kom i 1901 til Hou fra Præstholm, hvor han i flere år arbejdede som 

kusk for Præstegården. Han forlod Præstholm og blev murer i Hou, hvor han var med 
til at bygge det halve af Havnegade. Han var gift med Jensine Olsen fra Tise, og de fik 

børnene Niels, Poul, Thomas, Johanne, Petra og Gerda. 
Efterhånden som sønnerne voksede op, og de kunne tumle en trillebør og en 

murerske, blev de ansat i faderens firma. Da Christoffer stoppede, overtog den 

ældste søn Niels murerforretningen. 
 

Niels Skou 
 

 
Niels, der var født i år 1900, drev 

murerforretningen i 40 år. Hans brødre Poul 
og Thomas arbejdede stadig i firmaet, da han 

overtog det, og da Pouls sønner Jørgen og 
Leif blev gamle nok, blev de også ansat. 

Det kan man da kalde et familieforetagende. 
Deres Fordvogn af ubestemmelig alder, blev 

kaldt ”Jet-Katrine”, og i den susede de rundt i 
Hou og omegn. Familien Skou byggede 

mange smukke villaer og hovedbygninger, 

men nu og da var et byggeri måske ikke helt 
så vellykket. Det var specielt, når pengene 

var små, og husene skulle være så billige 
som muligt. Den dag i dag står der stadig 

huse i Havnegade, der i sin tid blev bygget 
for kr. 800,-. Det var billigt – selv efter den 

tids priser. 
Niels blev gift med Thyra Krintel, og de fik to 

døtre Anni og Hanne. Hanne flyttede fra Hou, 
men Anni blev i byen og blev gift med Eigil 

Jensen. De havde begge gåpåmod og i 1955 



 

 

købte de minigolfbanen og ishuset på Villavej. Stedet var dengang samlingssted for 
byens borgere, og specielt lørdage og søndage, når der var musik og turneringer, var 

det velbesøgt. Man kunne også leje Skylon-knallerter fra Villavej. Omkring 1960 blev 

minigolfbanen nedlagt på grund af svigtende publikumsinteresse. 
 

Anni og Eigil havde i 1954 købt Søndergade 9, hvor de boede. Samtidig havde de 
indrettet flere forskellige former for forretning i huset. Der var f.eks. en blandet 

købmandsforretning, frugt- og grøntforretning og kaffebar med byens første offentlige 
sort/hvidt fjernsyn. På det tidspunkt var det noget af et fænomen, og det tiltrak 

mange ekstra kunder til en kop kaffe i sendetiden. Man må da sige, at de gamle 
Houborgere havde en stor tilpasningsevne, og de var ikke bange for at prøve noget 

nyt og lidt forskelligt. Niels Skou, der var deres søn, blev også uddannet murer, men 
han blev senere driftsleder, og overtog ikke morfarens murerforretning. 

  
 

Både Niels og Thyra var specielle mennesker, men de fandt sammen i et festligt og 
lykkeligt ægteskab, hvor der var en sjov og barsk humor. Hou har altid været kendt 

for sin gæstfrihed, men hos Niels og Thyra var det specielt udtalt. Man blev bænket 
ved kaffebordet, og en flaske dram var der altid i huset, for som Niels sagde: ” En 

dram har aldrig skadet nogen, og så sætter det sgu` gang i blodomløbet – tænk det 
her mærke brugte man i gamle dage til at rense kakkelovnen i. At de ku` nænne 

det”. 
 

Niels Skou var en stor naturelsker, og han gik meget på jagt sammen med vennen 
Skytte Jørgensen. Han var medstifter af Hou og Omegns Jagtforening i 1941, og han 

var en flittig taler i landets jagforeninger. Han elskede også livet på havnen og havet.  

 

 
                  Maleri malet af Niels i 1948 



 

 

Niels har efterladt sig andet end en masse bygninger, idet han i mange år malede et 
hav af specielt jagt- og naturmalerier. Den hobby fik han som ganske ung. 

Oprindeligt ville han gerne have været kunstner, men pengene var ikke til at betale 

for at gå på kunstskolen i København, så i stedet kom han i murerlære hos sin far. 
For nogle år siden havde Kulturuge 40 en udstilling på Hou Skole med malerier malet 

af bl.a. Niels Skou.  
 

Maleriet var slet ikke hans eneste hobby. I anledning af hans 60 års fødselsdag var en 
journalist fra Demokraten på besøg i Hou, og den 14/2-1960 var der en stor artikel 

om ham, hans liv og specielt hans mange hobbyer. Han var ud over murer – 
konservator, træskærer, billedhugger, maler, tegner, arkæolog og mosaikkunstner. 

Hans arbejdsrum, der blev kaldt ”hulen”, var udsmykket med udstoppede fugle, 
malerier, stenøkser, hugorme i sprit, små og store figurer i gips, træ og sten, 

geværer, ræveskind, hjortetakker og meget meget mere.  I samtalens løb dukkede 
det også op, at Niels havde været modstandsmand under krigen, for som han sagde: 

”Fremmed magt på hjemlig jord. Det måtte bekæmpes, så simpelt var det”.   
 

 
 
Strandgade 38, der nu er revet ned, blev bygget i 1948 af Niels Skou til familien, og 

her stod ”Henry” udenfor i mange år, og de fleste af Hous indbyggere kendte figuren 

ved navn. Figuren var naturligvis også lavet af Niels. Der var også en frise med 
scener fra nogle af hans mange jagtture. Han var en meget habil kunstner, en alsidig 

mand, en livsnyder og en god kammerat. Samtidig havde han den evne, at han 
kunne gøre arbejdsdagen festlig.  

 
 



 

 

     
Strandgade 38                                               Strandgade 38 

 
 

Niels Skou tilbragte sine sidste år på hjemmet ”Solhøj”, hvor han døde i 1979.  
Der er ingen tvivl om, at Niels havde gjort et kæmpestort indtryk på journalisten fra 

Demokraten, der besøgte ham i 1960. Journalisten skrev bl.a.: ”Mange kunne nu 
fristes til at tro, at Niels Skou hører til blandt den kategori af mennesker, man 

normalt benævner originaler, men det er langt fra tilfældet. Han er kort og godt et 
mandfolk, der gør lige nøjagtigt, hvad der passer ham uden at træde andre over 

tæerne og uden samtidig at forsømme sit levebrød, mureriet. Han er et af den slags 

mennesker, mange misunder, fordi han ikke søger at gøre livet mere kompliceret, 
end det i grunden er. Han er glad for at leve – og han lever 100%.”     

 
Thomas Skou  

 
 

Thomas, der var den yngste af 
sønnerne, blev født i 1913. Som 

tidligere nævnt fik han også en 
uddannelse som murer. Han 

blev i 1942 gift med Emil og 
Gerda Færgemanns datter Vera, 

og på den måde kom han ind i 
den kendte Færgemann slægt. 

Allerede i sommeren 1943 købte 

parret et stykke jord på 
Strandvejen, der senere kom til 

at hedde Strandgade. I 
slutsedlen står der: ”Skou køber 

af H.P. Timm den tredje grund 
vest for ”Trio” på Strandvejen i 

Hou på en størrelse af ikke over 
15 meter facade og en dybde af 

ca. 30 meter til en pris af kr. 
1,25 pr. kvadratalen.  

 
 

 
Overtagelsen sættes til 10/7-1943. Papiromkostningerne deles mellem køber og 

sælger, dog svares udstykningsomkostningerne af køberen.” 



 

 

Landinspektør Andersen fra Odder stod senere for udstykningen til en pris af kr. 76,-. 
Parcellen matr. Nr. 5cv Halling by og sogn fik gadenummeret - 24. Kort efter krigen 

gik Thomas med hjælp fra familien i gang med at bygge huset ”Cleo”, og i dette hus 

blev familien boende. 
 

 
Huset ”Cleo” 

 

  
 

   
       

Thomas boede hele sit liv          Thomas Skou, Eigil Jensen og Niels Skou i arbejdstøjet   

i Hou, bortset fra den   

periode, hvor han var soldat.  

Billedet er fra 1938 

 

Vera og Thomas fik to piger Karen og Gerda, og de bor begge stadig i Hou her i år 
2016. Karen blev gift med blomstergartner Folmer Jensen fra Hou, og Gerda med 

smed Elvin Hansen Torrild. Elvin har været borgmester i Odder i tre perioder, og er 



 

 

kendt af alle Houborgere. Man kan læse mere om Elvin Hansen i bogen Hou – En by 
på kanten af Gunhild Hoe og Palle Jensen. 

 

 

 
4 generationer. Oldemor Maren Rasmussen, mormor Gerda Rasmussen gift Færgemann, mor Vera 

Færgemann gift Skou og datteren Karen Skou gift Jensen 
 
Familien staver navnet Skou med u, men i kirkebøgerne står der Thomas Skov. Det 

skete ofte i gamle dage, for præsterne gik ikke så meget op i stavemåder, så derfor 
står der Skov på begge pigernes dåbsattester.  

 
Thomas var kendt som en glad og meget venlig mand, der livet igennem holdt sig fra 

de våde varer. ”Der skal jo også være noget til de andre” grinede han. Det var ikke 
snapse, der blev serveret i hjemmet, men mange kopper kaffe blev det til, når der 

kom gæster. Både Karen og Gerda fortæller, at deres mor i tidens løb bagte uanede 
mængder kringle, og at der meget ofte var gæster til kaffe – ja gæstfriheden var 

også her i højsædet.   
 

Hans hobbyer var jagt, fiskeri og livet på havet. Thomas havde haft nogle mindre 
både, men i 1968 købte han en lystkutter ”Tukker” i Nordjylland. Båden skulle sejles 

til Hou, men efter kort tids sejllads tog den vand ind, så der måtte pumpes hele vejen 

hjem. Lystkutteren var desværre ikke i den stand, han havde regnet med, så den 
måtte på værft. Heldigvis havde han nogle år før fået ansættelse på bådebyggeriet, 

så med hjælp fra gode kollegaer blev den sat fint i stand. Thomas var så heldig, at 



 

 

begge døtre og hustruen Vera delte glæden ved båden, og sammen tog de på mange 
sejlture, hvor der ofte stod fiskeri på dagsordenen.  

 

 
”Tukker” fotograferet i 1979 

 
Når der var mange rejer, foregik fangsten på en helt speciel måde. Thomas havde 

jollen fastgjort om livet, og så trak han jollen, hvor Vera sad i, efter sig. Hun havde 
en stor fiskekasse, hvor fangsten kom op, og så sad hun og sorterede krabber, ål, 

rejer m.v. Der er ingen tvivl om, at Vera var ham en virkelig god kone, og døtrene 
fortæller, at hun aldrig sagde nej til at komme med på torskefiskeri. 

 
De beretter også, at de husker det, som om de kun fik fisk og fugle at spise i deres 

opvækst. Karen kunne i mange år ikke lide edderfugle. En dag, da hun kom sent 

hjem fra arbejde, havde hendes mand Folmer lavet mad – engelske bøffer med bløde 
løg – dejligt, og Karen spiste det med stor velbehag. Pludselig brød Folmer grinende 

sammen, og indrømmede, at det var edderfuglebryster. Efter den tid spiste Karen 
igen edderfugle med velbehag og til stor glæde for Thomas. 

 
Når Thomas gik tur langs stranden, samlede han ligesom broderen Niels 

stenalderredskaber. Han kom ofte hjem med øksehoveder, skrabere, pilespidser o.l. 
En dag fandt han en brugdenhaj på stranden nedenfor huset. Det var stor sensation i 

Hou og omegn. Det er lidt uhyggeligt, for man tænker jo umiddelbart – kan vi risikere 
at møde en haj, når vi bader langs stranden? Hvis man læser på nettet, kan man se, 

at der er en del hajer i de danske farvande, men de få farlige arter, der findes, 



 

 

opholder sig på dybt vand, og der har aldrig været hajangreb på mennesker hverken i 
Danmark eller Norden.   

 

 
 
I en del år havde han et bijob, idet han passede kostene for Fyr- og Vagervæsenet. 

        
Thomas Skou døde i 1983, men man må sige, at ham og Vera har efterladt sig mange 

efterkommere. Ud over døtrene er der 5 børnebørn (tre bosiddende i Hou, en i 
Horsens og en i Frederikshavn) samt 12 oldebørn.  
  

     
 

Tak til Karen og Gerda, der villigt stillede op til interview på Arkivet medbringende 
mange spændende billeder. 
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