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Hvornår den første 

bager slog sig ned i 

Hou, står hen i det 

uvisse. Men i 

begyndelsen skiftede 

de ofte. I folketællingen 

fra 1890 er nævnt en 

Anders Christian 

Jensen, der var 51 år 

og ’Fritænker’. Hans 

erhverv blev betegnet 

som ’Bager’, og han 

logerede hos Poul 

Christian Jensen. 

                                                               Afholdshotellet og Hou Bageri. 1924 

Ifølge folketællingen 1901 boede Charles Marius Heinrich Hansen med kone og 4 børn 

på matrikel nr. 22d, hans erhverv var angivet som ’Bager og Arbejdsmand’. Et 

tilfældigt opslag i kirkebogen i 1893, hvor Charles’ søns fødsel er registreret, viser, at 

en bager ved navn Peder Pedersen fik en søn næsten samtidig, men at denne familie 

flyttede fra sognet, før barnet blev døbt.  

Af folketællingerne fra 1906 og fremefter synes det at fremgå, at der har været 

knyttet et bageri til afholdshotellet. I 1906 boede Søren Viggo Madsen, bagersvend, 

og Margrethe Nielsen, 

bagerjomfru der. I 1911 hed 

bageren Søren Peter 

Rasmussen, i 1916 Jacob Emil 

Jacobsen, i 1925 Alfred Maack 

og i 1930 Aage Anders 

Andersen.  

 

Et gammelt postkort viser bageriet 

med ansatte ved siden af 

Afholdshotellet o. 1910 
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1936 Bager B. H. Jensen 

I september 1936 købte Børge Henry 

Jensen – kaldt B.H.- Hou Bageri af 

hotelejeren Karen Johansen med den 

klausul, at han skulle levere brød til 

hotellet.  

B. H. blev hurtigt en populær skikkelse i 

byen og var altid med, hvor der skete 

noget. Det var derfor kun naturligt, at han 

deltog i optoget ved Houdagen. 

For at sætte ekstra gang i forretningen, 

købte han en lille rød Morris, som han 

kørte ’landture’ i et par gange om ugen. 

Under en af de hårde isvintre udvidede 

han landturen til Tunø, til stor glæde for 

de indefrosne Tun-boere.  

             Børge H. Jensen. O. 1955 

 

 

      Optog ved Hou-dag o. 1950 

 

B. H.s kone, Metty, tog sig af hus og hjem 

og passede også butikken, og da B.H. 

døde i 1960, førte hun bageriet videre, 

indtil hun solgte bageriet til Thomas 

Nielsen i 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.H. Jensen med ansatte og varevogn foran 

butikken. 1936  
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1961 Bager Thomas Nielsen 

Thomas Nielsen havde 

været bestyrer for 

Fællesbageriet i Odder, 

inden han overtog Hou 

Bageri i 1961. Han var 

ihærdig, og i løbet af 

godt 10 år fik han 

moderniseret og 

udbygget bageriet, så 

det kom til at fylde 

hele ejendommen i 

Søndergade 7.  

Desværre slog 

helbredet ikke til, så i 

1973 solgte Thomas 

Nielsen bageriet til Ole 

Kristensen. 

 

 

 

Thomas Nielsen med et par 

eksempler på sine 

konditorfærdigheder 

 

 

Bag disken ses Thomas Jensens kone, Aase, og 

medhjælperen Ritta  

 

Butikken efter modernisering 1968 
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1973 Bager Ole Kristensen 

Ole og Marianne var ganske unge, da de 

flyttede til Hou i 1973. Med bageri, butik 

og beboelse var alt samlet under samme 

tag, men efterhånden som børnene kom 

til, blev det nødvendigt med mere plads, 

så i 1977 udvidede de huset.  

Ole i bageriet 

 

Marianne i butikken med sønnerne Poul og Morten 

I de 37 år Ole og Marianne havde 

bageriet, blev der ikke til mange dages 

ferie, og slet ikke om sommeren, hvor der 

var ekstra travlt i forretningen. Der skulle 

bages og sælges brød til både lokale og 

turister, og der skulle leveres brød til 

færgerne også. Det var altid dejligt at 

komme i forretningen, som var Mariannes 

domæne. Hun var altid god for en snak og 

en sjov kommentar til livets gang, serveret 

på hendes vestjyske modersmål.  

Da Ole og Marianne kom i den alder, hvor 

de kunne trække sig tilbage, kom der et 

godt tilbud fra Kvickly i Odder, der 

planlagde en ny butik til Dagli’Brugsen i 

Hou. Kvickly købte huset med bageri og butik og rev det ned for at skaffe plads til 

parkering ved Brugsen. Og dermed sluttede en mere end 100-årig æra med bageri i 

Hou.  

 

          

Ole og Marianne i butikken. 2010                 De sidste ’krummer’ af Hou Bageri. 2010 
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• Gunhild Hoe og Palle Jensen: Hou - en by på kanten (2015) 
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