
1954  Købmand, frugt- og grøntforretning 
 

Anni og Eigil Jensen havde i 1954 købt 

Søndergade 9 af Gerda Skou, der havde haft 
manufakturforretning i ejendommen. Gerda 

Skou var Anni Jensens faster. Ud over at 
huset var familiens bolig, indrettede de flere 

forskellige former for forretning i Søndergade. 
Der var en blandet købmands-, frugt- og 

grøntforretning og en kaffebar med byens 
første offentlige sort/hvide fjernsyn. På det 

tidspunkt var det noget af et fænomen, og 
det tiltrak mange ekstra kunder til en kop 

kaffe i sendetiden. Søndergade 9 er huset til 

venstre på billedet. 
Anni er datter af murermester Niels Skou, 

som man kan læse mere om under 1901 
murerfamilien Skou. 

 
 

Både Anni og Eigil havde gåpåmod, og i 1955 købte de også 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.   
I en udhusbygning i Søndergade havde Eigil endvidere opstillet en maskine til slibning 

af skærende værktøjer til træindustrien, idet han var udlært i træbranchen, og han 
havde mange kontakter indenfor branchen. Man må sige, at de gamle Houborgere 

havde en stor tilpasningsevne, og de var ikke bange for at prøve noget nyt og lidt 

forskelligt. 
 

Anni havde arvet sin far Niels Skous 
evner til af male. 

Her ser vi et maleri fra Hou Havn, 
malet af hende. Måske var det også 

Anni Jensen, der kom med ideerne 
til familiens mange forskellige 

gøremål. 
Da både Anni og Eigil var meget 

aktive mennesker, var de 
naturligvis også med i Hou 

Dilettantklub, og de havde en del 
billeder derfra. Kaj Henning Jensen 

skulle på et tidspunkt låne nogle af 

disse billeder, som han skulle bruge 
til Houbogen, og derfor ville Bodil 

og Kaj Henning på besøg hos dem. De mødte Eigil i haven, og han fortalte, at Anni lå 
inde i stuen i sofaen. Da de kom ind til hende, udbrød hun spontant: ”Gud ske lov at 

jeg ikke vidste I kom, for så havde jeg været nødt til at rydde op”. Det flød overalt, 
og rygtet siger, at det gjorde det altid. Det forstår man godt, når man tænker på alle 

de aktiviteter, de havde gang i. 
 



 
 

 
Billede fra 2004 af Eigil og Anni Jensen 

 

I 1965 lejede familien en gård i nærheden af Søvind. Her havde de heste, og Eigil 
ernærede sig ved værktøjssliberiet i nærområdet og i dele af Jylland. Senere – 

engang i 1970`erne lejede familien en gård udenfor Hundslund, inden Anni og Eigil 
købte hus i Hundslund. Samtidig blev Eigil post i byen. Både Anni og Eigil Jensen 

ligger begravet på kirkegården i Hundslund.   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kilder 

• Hou Erhvervsliv i 150 året for Hou 1996 af William Holstein-Rathlou 

• Billeder fra Hou Lokalhistoriske Arkiv 

• Hou – en by på kanten af Gunhild Hoe og Palle Jensen 

• Oplysninger fra William Holstein-Rathlou 


