
1877  H.C. Færgemann 
 
Hans Carl Færgemann, søn af Niels Færgemann, blev 
født den 19/5-1877 i Hou. På dåbsattesten står der 

Hans Karl, men han er alle steder omtalt som H.C. 
Han blev gift med Kirstine Pedersen i 1898, og 

ægteparret fik i 1899 Viggo, Emil i år 1900 og senere 
Ella. Kirstine var datter af den navnkundige væver 

Peder. 
I marts 1947 skrev H.C. følgende om sin oldefar og 

sin farfar Rasmus Færgemann, der var Hous første 
beboer. Oldefaderen var fisker, brændevinsbrænder 

og storkøbmand i Nibe, der dengang omkring år 1800 
var meget velhavende. I denne glansperiode hørte 

3000 bundgarn til byen. Sildefiskeriet blev drevet 

forår og efterår. Sildene blev saltet og eksporteret 
særligt til Spanien. Om sommeren var det ålefiskeri 

med glib eller kroge. I 1926 gennembrød Nordsøen 
Aggertangen, og det blev dødsdommen for Nibes 

sildefiskeri, hvorefter fattigdommen indtog egnen. 
H.C.`s oldefar døde som en fattig mand i Nibe. 

 
 

Dengang var det sådan, at store godser, der grænsede op til havet, fæstede en fisker 
til at forsyne godset og de ansatte med fisk. Sønnen Rasmus Færgemann, der var 

gift, søgte og fik i 1842 jobbet som fisker for Stamhuset Rathlousdal. De første år 
blev han boende i Nibe, og når han skulle hjem, måtte han gå hele vejen. I 1846 blev 

der endelig oprettet en kontrakt mellem Stamhuset og Rasmus, hvorefter familien 
kom til Hou. Det kan man læse mere om under 1846 Rasmus Andersen Færgemann 

bosætter sig i Hou.      

 

  
  



Her ser vi H.C. og Kirstine Færgemann med børn og svigerbørn. Man kan godt se af 

deres påklædning, at familiens økonomi var i orden. Fra venstre stående Erna og 
Viggo Færgemann, Gerda og Emil Færgemann og Ella og Chr. Gothvald. Siddende 

Kirstine og H.C. Billedet er antagelig fra Kirstine og H.C.`s sølvbryllup, og det er taget 
foran deres hus i Havnegade.   

 

 H.C. til venstre og en ukendt ved østre mole 

 
H.C., der blev fisker som sine forfædre, havde kutteren ”Ella” af Hou opkaldt efter 

datteren. Han havde flere tillidserhverv og var i en periode formand for Hou og 
omegns Fiskeriforening. 

William Holstein-Rathlou husker ham som en ældre venlig og smilende mand. William 

har flere gange været i hans store garnhus i Havnegade 14, hvor han ofte sad og 
bødede nogle af sine mange garn. H.C. var både en dygtig fisker og god til at lave 

sine egne garn. I den familie blev man nærmest født med disse evner. William 
fortæller endvidere, at den 19/7-1933 blev hans svigerfar Sigfred Richardy 

påmønstret kutteren ”Ella” som jungmand. Kutteren blev solgt til Snaptun på H.C.`s 
gamle dage, men sønnen Emil beholdt skiltet med navnet som et kært minde om et 

sjældent menneske.  
 

           
Emil Færgemann                                                              H.C. og frue 

                       
 

 



             
          



Den 24/5-1948 fejrede H.C. og Kirstine deres guldbryllup sammen med familie og 

venner. Kirstine var datter af Peder Pedersen også kaldet væver Peder, og derfor er 
familien Pedersen pænt repræsenteret ved festen. 

 
H.C. Færgemann døde som 78 årig den 19/10-1955, og hustruen Kirstine den 14/5-

1958. Hermed forsvandt ”forfædrene” til en slægt, der har været med til at præge 
byens historie. Den dag i dag bor der mange efterkommere i Hou og omegn.   

  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kilder 

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

 Fiskere, Herremænd og andet godtfolk af William Holstein-Rathlou   

 

 

 


