
1898  Maren Færgemann 

 

Maren Færgemann blev født den 29/11-1881 i 

Søby. Hendes far var skovfoged Albrecht 

Christensen ansat under Rathlousdal 

Skovdistrikt. Moderen døde, da Maren kun var 

fire år gammel. En yngre broder døde også, og 

der var kun 5 børn af en søskendefolk på 11, 

der overlevede barndomsårene. Det var barske 

forhold dengang, og børnedødeligheden var 

stor.    

Maren fortalte i 1975 om sin barndoms jul: 

”Medens Hendes Nåde levede blev samtlige 

børn fra stamhusets besiddelser inviteret til 

julefest på Rathlousdal. Vi kunne være et halvt 

hundrede stykker, og der blev disket op med 

grød, steg, og alskens godter. Et juletræ, der 

nåede loftet blev tændt, og hele Holstein-

Rathlou familien samledes omkring træet, og 

Hendes Nåde læste juleevangeliet. Det var, 

som om vi var i en anden og fortryllet verden, 

fjernt fra vores egen og fattige hverdag. Å, ja sikken en herlighed for vi 

små og store børn”.  

 

Maren kom ud at tjene, da hun var 11 år, og som 17-årig fik hun plads i Hou. Her 

lærte hun sin senere mand Christian Peter Færgemann at kende. Omkring år 1910 

startede det unge ægtepar en fiskeeksportforretning, der blev stor og driftig. Marens 

mand, der i folkemunde blev kaldt C.P. var byens ubestridte matador, og Maren førte 

stort hus i byen. Maren og C.P. fik tre børn, en datter døde som ung.  

 

 

Mange fisk blev sendt til 

København, og der var 

eksport til bl.a. Tyskland 

og Italien. Man kan 

undre sig over, hvordan 

det dengang overhovedet 

kunne lade sig gøre at 

sende fisk helt til Italien. 

I forbindelse med Marens 

100 års fødselsdag, 

fortæller hun i et 

interview: ”Det var ikke 

noget problem. Fiskene 

blev pakket i is, nogle i 



kasse og andre i vidjekurve og sat på toget, som holdt lige udenfor døren. Så at sted 

til Århus og derfra straks sydpå. Der var såmænd bedre forbindelser fra Hou og ud i 

verden dengang end nu.”    

 

 

 

I en periode var Maren og C.P. 

gæstgiverpar på Hotel Hou. Fra 

en gammel annonce fra pinsen 

1917 kan man se, at Maren og 

C.P. inviterede til koncert 2. 

pinsedag fra kl. 4 til kl.6 om 

eftermiddagen. Derefter var der 

offentlig bal fra kl. 7 til kl. 11. 

Ja – der skete meget i Hou – 

også dengang.  

 

 

 

 

 

 

C.P. var sønnesøn af Hous første beboer – nemlig Rasmus Rasmussen Færgemann, 

der kom gående til fods fra Nibe med sin kone og små børn for i 1846 at slå sig ned 

som fisker i Hou for stamhuset Rathlousdal. C.P. var på mange måder en 

foregangsmand i byen, og han var også den første, der fik bil i 1918. 

 

 
   

 

I 1943 døde C.P. som 58-årig, hvorefter sønnen Bjarne overtog fiskeeksporten. Maren 

tog plads som husbestyrerinde, men modet på tilværelsen tabte hun ikke. 

 

I en årrække stod hun for de store optog gennem byen i forbindelse med Hou-

dagene, der blev afholdt indtil i midten af 1950`erne, og det var en virkelig stor 



attraktion. Der var store hestetrukne vogntog pyntet og fyldt med udklædte børn og 

voksne. Maren tog sig af udklædningen af de mange medvirkende i optoget. Hun 

syede dragter til f.eks. H.C. Andersens eventyr, og hun var altid et festligt midtpunkt.  

Dagen sluttede med bal på byens hotel og fyrværkeri på Hou Havn – ja også dengang 

kunne der festes i Hou. Man kan læse mere under 1946 Hou – dagene. 

         
Snehvide og de 7 dværge                                       Optog på Søndergade 

 

 

 
 

Som man kan se, tiltrak Hou-dagene virkelig mange folk      

 

      

Selv ville hun også gerne klædes ud. Som 73-årig tog hun til karneval i Hou med en 

niece. Begge vandt præmier for deres dragter, og først da maskener faldt, gik det op 

for Hou-borgerne, at ”olde” befandt sig bag den præmierede udklædning.   

  



   

 

 

 

 

 
 

 

Her er Maren fotograferet foran ”Fiskerhuset”, der ligger på hjørnet af Nørreled og 

Skolegade. Det første ”Fiskerhus”, der var byens ældste hus, brændte i 1910, 

hvorefter der blev bygget det hus, vi kan se i dag. 

Maren kendte alt til ”gamle dage” i byen, og hun havde en god hukommelse, så hos 

hende kunne Hou-borgerne altid hente oplysninger.   

 

 

Maren havde også andre evner. I en alder af 96 år nedskrev hun med sirlig skrift 8-

10 sange efter hukommelsen. Sangene, der antagelig var fra det attende århundrede, 

blev i sin tid sunget i Marens barndom og ungdom, og de fortalte om folks skæbner 

og levevilkår på daværende tidspunkt. Ofte handlede de om social nød og 

uretfærdighed. 



 
 

 

En af sangene, som der ses et uddrag af her, fortæller om 3-års krigen i 1848. 

Sangen synges på melodien ”Erindrer de det var i kongens have”, og den hedder 

”Erindrer de det var i ottefyrre”. Samme sang blev ifølge Maren Færgemann ofte 

sunget af stolemager Hansen, når de var sammen i festligt lag. Stolemager Hansen 

var Marens svoger. I sangen hører vi om en soldats tapre indsats i krigen ”ottefyrre”, 

og hvordan han resten af livet klarede sig efter at have mistet en arm i krigen for 

fædrelandet. Hele sangen findes på arkivet i Hou. Hvor den stammer fra vides ikke.      



 

Maren Færgemann var et friluftsmenneske, og hun gik mange ture. Selv som 95-årig 

kunne hun tage en gåtur på en halv snes km. Først da hun blev 96 år måtte hun 

opgive at klare sig selv, og hun flyttede så på alderdomshjem, men blev i nogen tid 

ved med at gå lange ture. 100-årsfesten blev fejret søndag den 29/11-1981 med 21 

børn, børnebørn og oldebørn. Livsglæden bibeholdt hun, og den 28/11-1982 kunne 

man læse i Århus Stiftstidende, at Maren Færgemann dansede vals til en festlighed på 

Hou Hjemmet. Hun var så glad for at danse, at hun spurgte hjemmets bestyrer, om 

han snart ville snuppe endnu en stille vals med hende.  

 

Maren Færgemann døde på Hou Hjemmet den 24/4-1983 – 101 år gammel. Hun var 

hele livet igennem en aktiv, rask dame med et stort engagement i byen. 

 

 
Billede fra 1979 - Maren Færgemann er her 98 år. 
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