
1959  Hou Manufakturforretning - ejerskifte 
 

 
 

Den 1. februar 1959 solgte Signe og Svend Hjortshøj Jensen deres landbrugsejendom 
i Højby, og i stedet købte de af familien Frandsen Hou Manufakturforretning i 

Vestergade 25.  
 

Bitten Becker fortæller til arkivet her i 2017, at hun i 1948/49 ankom til Hou sammen 
med sin mor Emma til et stort hus i Hou med forretning, der var ejet af Søren 

Frandsen. Frandsen var enkemand og Bittens far var også død, så Emma og Søren 
blev senere gift hos Sognefogeden. Bitten fik en ny far, der tog sig godt af sin datter. 

Hun husker, at han tog hende med efter rundstykker. Dengang var der en bager og 

to brødudsalg. Der var tre købmand – Jensen, Nielsen og Rasmussen, og når man 
handlede ind fredag eller lørdag fulgte der en pose bolsjer med. Søren Frandsen var 

rigtig dygtig til at lave mad, men har var også typen, der holdt af at spise ude f.eks. 
på Norsminde Kro med dans bagefter. Mange søndage tog familien til ”Bondehuset” i 

Saxild for at få eftermiddagskaffe. Frandsen var kendt af alle i Hou og omegn, og 
mange kom cyklende for at handle med ham – ja selv om søndag, hvis de f.eks. 

manglede en gave. Ægteparret Frandsen var friske mennesker, der hver dag gik en 
morgentur kl. 6, men sygdom ramte Søren Frandsen og derfor blev forretningen 

solgt. Bitten Becker flyttede til Vejle i 1963.    
 

De første par måneder efter salget af landbrugsejendommen boede familien Hjortshøj 
Jensen i den gamle skole i Halling, men den 1. maj 1959 flyttede de til Hou, og så 

begyndte et nyt afsnit af deres tilværelse. Selv om hverken Signe eller Svend kendte 



noget til forretningslivet - og da slet ikke manufaktur – gik det forbavsende godt. 
Signe passede butikken, og Svend hjalp til nu og da.  

 
Her ser vi Signe og Svend med deres to børn Elin og 

Jørn. Billedet er fra Elins konfirmation i 1964. Når 
Svend ikke var hjemme, og hvis der var travlt i 

butikken, trådte Elin til allerede i en alder af 12 år. I 
1957 havde Svend Hjortshøj Jensen nemlig startet 

taxakørsel ved siden af landbruget, og det fortsatte 
han med, da de flyttede til Hou. Efter nogle år blev 

butikken udvidet til det dobbelte areal. Nye hylder, 
nye gulve, nye lofter m.v. ville løbe op i godt kr. 

7.000,-, men Signe og Svend var enige om at 
investere, og heldigvis gik det godt. 

      

 
 

 

 

Svend fortalte i sin tid til I Godt Selskab 2003: ”Det gik godt, efter et par år fik vi 
centralvarme, nye gulvtæpper, fjernsyn og børnene fik radio og båndoptager. Vi 

syntes selv, vi sled for det, men det var alligevel de glade 60`ere. Alt gik kun en vej 
– fremad.” 

I 1964 stoppede Svend med at køre taxi, men fortsatte nogle år med at udleje biler 

uden fører til 35 øre pr. kilometer. En overgang havde han to biler til udlejning, men 
da de begge blev skadet ved uheld, stoppede biludlejningen. 

I en periode stod Signe og Svend Hjortshøj Jensen også for pladsbestillingen til 
Samsø færgen, og Svend var for øvrigt også forsikringsagent for Baltica, så man må 

sige, det var lidt af en ”blandet landhandel”, men bange for at bestille noget, det var 
de absolut ikke.  

Sidst i 1960`erne kunne de mærke, at det var svært at konkurrere med 
forretningerne i Odder. Mange I Hou havde fået bil, så Houborgerne kom oftere til 

byen, hvor de så handlede manufaktur. Varelageret blev solgt, og pr. 1. maj 1971 
købte damefrisør Karen Damgaard Vestergade 25 af Signe og Svend. 

Karen Damgaard indrettede frisørsalon og galleri i butikken. I dag er der bolig i hele 
ejendommen. 

Familien Hjortshøj Jensen byggede hus i Skolegade 42, og Svend, der havde været 
afløser ved postvæsenet, var blevet fastansat i 1969, og dette arbejde fortsatte 

Svend med til han blev pensioneret. Både Signe og Svend var kendte og afholdte folk 

i byen. Svend døde i 2008, men Signe lever stadig og bor her i 2017 i Stadionvænget, 
Hou.    
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