
1896 Hou Røgeri 
 
1896 Aktieselskab dannes for at drive byens første røgeri 
 

I 1896 beslutter en kreds af fiskere at etablere Hou Røgeri, og der dannes et aktie- 
selskab med en bestyrelse på 3 medlemmer, vedtaget på generalforsamling den 8. 

marts 1896.  
 

 
           Billedet viser Chr. Færgemanns røgeri o. 1912. 

           Om det også er det oprindelige røgeri, vides ikke med bestemthed.  

           Personerne er stående Maren og C. P. Færgemann og siddende C. M Færgemann og 

           drengen er Elvin Færgemann 

            

 
Til den første bestyrelse valgtes Julius Nielsen, Chr. Færgemann og F. C. C. Richardy.  

Som revisor valgtes Niels Færgemann.  

 
Der optages et lån på 600 kr. i Gosmer-Halling Sparekasse med en tilbagebetalings-

frist på 10 år, og mulighed for yderligere låntagning, såfremt en generalforsamling 
godkender dette. 

 
Hofjægermester v. Holstein Rathlou har desuden givet tilsagn om at skænke røgeriet 

200 kr. I regnskabet for 1897 fremgår at der fra godset er indregnet en gave på 262 
kr.  

 
Bygning af røgeriet overlades til købmand Hansen, som efter de foreliggende 

tegninger bygger huset for 400 kr. Heri er ikke medregnet inventar, brønd, pumpe -
og jernsagerne til skorstenen. 

 



Halvandet år efter den stiftende generalforsamling vedtages den 28. november 1897, 

at herboende fiskere, som ikke er aktionærer betaler 50 øre til røgeriets kasse for at 
bruge tjæregryden. Fiskere udefra må erlægge 1 kr. for samme ydelse.  

 
Leverancer til røgeriet var hovedsagelig sild, som der var mange af i tangskovene ud 

for kysten.  
 

I 1897 var der ifølge regnskabet 8 aktionærer i foreningen. Af vedtægterne fremgår, 
at ingen kan udtræde af selskabet før efter 10 år, da selskabet herefter må betragtes 

som opløst og alle ejendele realiseres og fordeles ligeligt. 
 

Efter 1906 var der stadig røgeri på havnen, idet Chr. Færgemann omkring år 1900 
etablerede Hou fiskeeksport og røgeri. Se under år 1900, Chr. Færgeman. 

 
De gode tider for fiskeriet ophørte, da tangen forsvandt ud for kysten i 1930’erne. 

Sygdom i tangen bevirkede, at den døde og lagde havbunden øde. Det var noget nær 

en katastrofe for byen. 
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