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Frisører i Hou 

Indhold 

1930 Aksel Olsen, Signe Hansen s.1 

1940 Ingeborg og Christian Poulsen s.1 

1940 Gerda Andreasen  s.2 

1948 Anders Jensen   s.2 

1963 Ilse og Torben Astrup  s.2 

1971 Karen Damgaard  s.2 

1972 Bente Kristensen  s.3 

1972 Berith Sørensen  s.3 

1992 Jane Sand   s.4 

2002 Ann Kjærgaard   s.4 

2017 Cecilie Holstein-Rathlou Larsen s.5 

2022 Frisør Hårstrå   s.5 

 

 

Det siges, at folk ikke kan leve af at klippe hinanden. Men nogle kan godt leve af at 

klippe andre, hvis der er nok af dem. Således blev der efterhånden også rum for 

frisørfaget forskellige steder i Hou. Der er faktisk en hel del personer, der har haft 

fingrene i Hou-borgernes hår og på den måde medvirket til byens forskønnelse. 

1930 Aksel Olsen og Signe Hansen 

I 1930 var der iflg. folketællingen en Aksel Olsen, der var barbermester. Han boede i 

Søndergade 13. Samme folketælling nævner også Stolemager Hansens datter Sigrid 

Hansen som ”Damefrisørinde”, hun har nok arbejdet hjemme, indtil hun blev gift. 

Senere emigrerede hun og hendes mand til Amerika. 

 

Søndergade 13. I huset til 

højre var der frisørforretning. 

1938 
 
 

1940 Ingeborg og 

Christian Poulsen 

I Folketællingen fra 

1940 var der et 

ægtepar, Ingeborg 

Margrethe og Christian 

R.E. Poulsen, som også 

boede i Søndergade 13. 

De benævntes hhv. 

”Damefrisørinde” og 

”Barbermester med 

egen Forretning”.  
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1940 Gerda Andreasen 

Samme folketælling nævnte Gerda Thomsen i Nørregade (nu 

Skolegade 17), hun var også damefrisør. Gerda blev senere gift 

med Godtfred Andreasen, og i 1964 overtog de huset på 

Vestergade 29, hvor Gerda fortsatte med at have sin 

damefrisørsalon. Hun solgte huset i 1996. 

 

            Gerda Andreasen. 1966 

 

 

 

1948 Anders Jensen 

I 1948 kom Anders Jensen til Hou og åbnede salon på hjørnet af Søndergade og 

Vestergade. Se artiklen ”1948 Anders Barber”. Anders Jensen afhændede salonen i 

1963. 

 

1963 Ilse og Torben Astrup 

Torben Astrup startede sin 

herrefrisørsalon i Vestergade 18 i 

1963. I 1965 åbnede hans 

hustru, Ilse, en damefrisørsalon 

på samme adresse. Torben 

lukkede sin salon i 1969, mens 

Ilse fortsatte til 1979, hvor 

salonen blev lukket. 

 

 

Ilse og Torben Astrup i salonen. 1965 

 

1971 Karen Damgaard 

I 1971 åbnede Karen Damgaard 

frisørsalon i Vestergade 25, hvor 

Signe og Svend Hjortshøj havde haft 

manufakturforretning. Karen 

Damgaard havde bl.a. kunstmalerne 

Inge Hørup, Ulrich Kvist og Jens 

Bilgram som kunder. Det blev i 1985 

begyndelsen til hendes karriere som 

gallerist. 4 gange om året ryddede 

hun salonen og holdt udstillinger. I 

1991 lukkede hun salonen og 

flyttede til Odder, hvor hun under 

nyt navn åbnede Galleri Bønneland.    Karen Damgaard og den første kunde, Signe Hjortshøj  

                                                                                                   1971 
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1972 Bente Kristensen, ”Salon 38” 

 

I 1972 åbnede Bente Kristensen sin 

frisørsalon, ”Salon 38”, i hjemmet på Lærkevej 

38. Bente tog også ud til plejehjem og private 

med sin ’mobilsalon’ og klippede folk, som 

havde svært ved at komme til frisør selv. 

Bente blev ved med at arbejde til sin død i 

2016. 

 

 

 

Bente Kristensen i gang med at klippe Anna Marie 

Christensen. 1997 

 

 

 

 

1972 Berith Sørensen, ”Salon Berith” 

Berith Sørensen kom til Hou i 1972, hvor hun og hendes daværende mand, Arne, 

byggede hus på Skolegade 60. Her indrettede hun straks salon. Dengang lå 

Skolegade 60 nærmest uden for byen, og der var 4 andre saloner i Hou, men trods 

det fik hun snart en god kundekreds, for byen voksede. Siden fik hun en lille salon 

stillet til rådighed på ”Hjemmet”, hvorfra hun kunne betjene beboerne der. I 1980 

flyttede Berith og salonen til Villavej 14, senere flyttede hun over vejen til nr. 15. I 

1985 flyttede hun igen uden for byen, denne gang til Fyrrevænget 4, hvor hun stadig 

svinger kam og saks i ”Salon Berith”. 

 

Berith er et kendt ansigt i 

byen. Hun engagerede sig 

hurtigt i idrætsforeningen 

og har siddet i diverse 

udvalg her. Ligeledes var 

Berith meget engageret i 

dilettantforeningen og 

senere i Hou-revyen, hvor 

hun sørgede for kostumer, 

sminke, parykker og hår. 

Endelig har hun i en 

årrække været Kirkeværge i 

Gosmer-Halling Sogne. 

  

   Berith Sørensen i gang med en permanent. 1997  
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1992 Jane Sand, ”Klippeatelieret” 

Jane Sand startede frisørsalon, ”Klippeatelieret”, i Skolegade 60 i 1992. I 1994 

flyttede hun forretningen til det nedlagte posthus på Hou Færgehavn. Hun lukkede 

salonen i 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postterminalen på den ny 

færgehavn, hvor Jane Sand 

senere havde salon en kort tid. 

1981 

 

 

 

2002 Ann Kjærgaard, ”Klippehuset” 

Ann Kjærgaard startede salon i 

hjemmet i Espelunden omkring 2002. 

I 2005 flyttede hun salonen, 

”Klippehuset”, til den tidligere grillbar 

ved siden af Hou Færgekro, 

Søndergade 3. I tilknytning til 

frisørsalonen indrettede hun 

solcenter på den tidligere keglebane. 

Da kroen blev solgt i 2008, flyttede 

hun sin salon til de nuværende 

lokaler ved siden af ”Skuden” i 

Søndergade 19. 
 

”Klippehuset” ved Hou Færgekro. 2008 
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2017 Cecilie Holstein-Rathlou Larsen, “Cilles Salon” 

 

Cecilie Holstein-Rathlou Larsen 

åbnede som nyuddannet frisør egen 

salon, ”Cilles Salon” i den ene ende af 

forældrenes gamle hus på Nørreled 

18. 

 

 

 

“Cilles Salon” på åbningsdagen 2017 

 

 

 

 

 

 

2022 Frisør Hårstrå 

I efteråret 2022 åbnede Julie Nielsen frisørsalonen ”Frisør Hårstrå” i 

sit hus i Hou Strandpark 70. 

Hun arbejder to dage om ugen i en salon i Århus, mens hun resten 

af tiden arbejder i sin nyåbnede salon.  

 

 

 

Kilder: 

• Folketællinger for Halling sogn 1930 og 1940 

• Digitaliserede Tingbøger 1927-2000, Halling Ejerlav 

• Gunhild Hoe og Palle Jensen: Hou, en by på kanten (2015) 

• William Holstein-Rathlou: Hou erhvervsliv i 150 året for Hou by (1996) 

• William Holstein-Rathlous hukommelse 

• Karen Holcks hukommelse 

 

Fotos: 

• Bente Schou 

• Karen Damgaard 

• William Holstein-Rathlou 

 

 

Skrevet af Karen Rasmussen 2018 med tilføjelser 2022 


