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I juni måned 1963 købte fabrikant Thorvald Jensen fra Gern Hou Møbelfabrik på 

havnen af familien Fritz Hansen, Allerød. 
 

Med sig fra Gern havde Thorvald Jensen ikke mindre end 7 lærlinge, der boede på 

værelser på møbelfabrikken. Som Kaj Henning Jensen skriver i sin bog havde og har 
Hou altid haft smukke kvinder, så det er nok ikke tilfældigt, at 4 af disse lærlinge blev 

gift med Hou piger. Villy Jensen blev gift med Jane Skou – datter af Poul Skou, Knud 
Erik Jensen med Else Marie Larsen – datter af slagtermester Oliver Larsen, Anker 

Blenstrup Pedersen med Birgit Jensen – datter af træindustriarbejder Henry Jensen 
og Tonny med Ida Lund – datter af sadelmager Aksel Lund.  

 
 

Her er Esther og Thorvald Jensens 
sønner fra venstre Knud Erik og Villy 

fotograferet på kontoret. 
Normalt var det Esther Jensen, der 

residerede der, idet det var hende der 
”styrede” regnskaberne. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fabrikationen var de første år lagt an på virkelig god gammeldags møbeltradition med 

gedigne møbler. Året 1967 blev skelsættende for fabrikken i Hou og for store dele af 
møbelindustrien i Danmark. Dette år rullede nemlig de første reolsystemer af 

samlebåndet på Gern Møbelfabrik. I alt blev det til ca. 700.000 stk. Thorvald Jensen 

havde fundet flere geniale løsninger på arbejdsprocessen og taget patent på det. 
Produktionen var lagt an på at gå fra samlebånd til samlebånd, hvor emnerne blev 

formet, limet, samlet, malet og emballeret hjulpet af travle hænder. 
 

Reolerne, der var lavet af spånplader, kunne 
bygges op efter eget behov. En stor del af 

disse smukke og praktiske reolsystemer gik 
til eksport, bl.a. til Amerika, Australien, 

Israel, Hong Kong og de fleste europæiske 
lande. 

 

Jes Madsen, Hasselvej, der blev ansat på 

Gern Møbelfabrik i 1966, fortæller her i 
2016, at amerikanerne ikke ville have 

malede reoler, så til dem blev der lavet 
specielle reoler af fineret spånplader. 

Servicen var skam i højsædet. Jes fortæller 
endvidere, at timelønnen var på ca. 10 kr., 

men akkordsystemet var så godt, at man 
kunne tjene ca. kr. 120,- om dagen, men så 

skulle man også virkelig knokle. Det var en 
god arbejdsplads, og Thorvald Jensen var et 

usædvanligt rart menneske. Fabrikken var 

på 4000m2,, og havde højt avanceret teknisk 
udstyr.  

 
 
Knud Erik Jensen ved planlægningstavlen 

 
Der var travlhed, og produktionen var i perioder lagt an på 2- 3 holdsdrift. Thorvald 

Jensen havde bibeholdt sin oprindelige afdeling i Gern, hvor der var en 

polyesterafdeling, og undervejs var der i 1972 etableret en afdeling i Horsens, hvor 
møblerne, der skulle sælges til Amerika blev lavet. Sønnen Villy Jensen var leder af 

afdelingen i Horsens. Da det gik bedst, var der ansat 168 mand fordelt på de tre 
afdelinger. Afdelingen i Hou var dog langt den største.  

 
 

Fabrikshal med arbejdere. Der er lidt tvivl 
om, billedet er fra Hou eller Gern, men da vi 

ved, at der var en del folk fra Asramaen i 
Gylling, der arbejdede i Hou, mener vi at de 

turbanklædte mænd er fra Gylling, og dermed 
er billedet med stor sandsynlighed fra Hou. 



 
Flotte var reolerne da. Billedet er fra 1966, og det er taget af Bente Schou   

 
I begyndelsen af 1970`erne blev fabrikken i Gern raseret af en voldsom brand, der 

kostede firmaet dyrt. Senere kom der oliekrise, og den begyndende arbejdsløshed 
slog også igennem. Uge efter uge var fabrikken nødsaget til at fyre stadig flere folk 

på grund af den svigtende ordretilgang. 

Den 27/1-75 kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, at det nu gik bedre for Gern 
Møbelfabrik. Der var da ansat knap en halv snes mand, men fabrikken var ved at 

ansætte flere folk, og ordretilgangen var stigende. Desværre fremgik det allerede af 
samme avis fra den 5/4-75, at Gern Møbelfabrik var erklæret konkurs. Ledelsen ville 

dog forsøge at få gælden saneret, så virksomheden kunne fortsætte. Det lykkedes 
dog ikke at få økonomien ”på plads”, hvorefter Jyske Bank overtog Gern Møbelfabrik.    

Thorvald Jensen nåede dog at være med næsten 40 år i møbelbranchen – heraf 32 år 
som selvstændig.  

 

Thorvald Jensen          



Sønnen Villy Jensen, lejede herefter bygninger og maskiner af Jyske Bank og flyttede 

sit firma Scanbirk Møbelfabrik fra Østbirk til Hou. Han havde nogen tid inden startet 
sin egen virksomhed i Østbirk. Villy Jensen forsøgte at købe bygningen af banken, 

men det lykkedes ikke. I marts måned 1979 flyttede Villy Jensen virksomheden til 
Hjarbæk Fjord. På det tidspunkt havde fabrikken 25 ansatte. Der var dermed sat et 

trist punktum for en af Hous største og ældste arbejdspladser, der startede i  
1920`erne.   

 

     
Bente Schou har fotograferet Scanbirk Møbelfabrik kort før, den blev revet ned 

  

Odder Kommune og Århus Amt købte i 1980 bygningerne, der blev fjernet for at gøre 
plads til den nye færgehavn, der blev indviet den 26/9-1981.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder 

 En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen 

 Aarhus Stiftstidende fra 27/1-75, 5/4-75 og 20/7-79 

 Billeder lånt af Bente Schou og Else Jensen 


