
Handel og håndsprit 

 
 

Når man står ved indgangen til Dagli´Brugsen i Hou, mødes 

man af en flaske håndsprit. Sådan har det været i snart mange 

måneder, og forhåbentlig bliver der brugt flittigt af spritten. 

Det er i hvert fald en af måderne, vi kan passe på os selv og 

hinanden på! 



Og går vi derefter indenfor i brugsen, så vil vi muligvis møde 

uddeler Jens Møller Poulsen, der knapt kan få sine 

håndsprittede hænder og arme ned, for selvom der bestemt 

ikke er noget godt at sige om coronaen, så har den dog 

bevirket, at den lokale handel er steget betydeligt. 

Jens fortæller, at han aldrig har oplevet så travl en juli måned 

som i 2020, hvor der har været mange flere turister i Hou end 

tidligere. De gratis færger til Tunø og Samsø har – ud over en 

masse parkerede biler - også betydet ekstra handel. 

Ifølge Jens har det især været dagens første færge til Tunø, 

der har givet travlhed i butikken, fordi mange gerne ville have 

morgenbrød med på færgen. 

 

Der skal også lyde en stor ros til brugsens uddeler og øvrige 

personale for håndteringen af coronarestriktionerne. Man har 

aldrig været i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i 

butikken. 

Et af de nyeste ”tiltag” kunne man læse om forleden på 

brugsens facebookside: Et nyt hold elever er startet på HMI, og 

som efterskoleelev skal man selvfølgelig have en pose chips og 

en sodavand ind imellem. Og der er nu lavet en aftale mellem 

Jens Møller Poulsen og forstander Peter Gordon om, at 

eleverne må handle mellem kl. 17 og 20 i grupper på 3 elever 

og med 3 grupper i butikken ad gangen. Så er der plads til 

både elever og andre kunder. 

Jeg håber, byens øvrige handlende også har nydt godt af de 

mange turister. Køen til Mosters Ishus har i hvert fald ofte 

være meget lang. 
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