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Niels Peter Emil Færgemann, blev 
altid kun kaldt Emil. Han var søn af 

H.C. Færgemann og Kirstine 
Pedersen samt efterkommer af Hous 

første beboer – nemlig Rasmus 

Færgemann, som var Emils oldefar. 
Man kan læse mere om H.C. under 

1877 H.C. Færgemann. Emil blev gift 
med Gerda Rasmussen fra Odder, og 

som de fleste i familien blev han 
fisker og fører af kutteren ”Vera” AS 

16. I en periode var han med i 
bestyrelsen for Hou og Omegns 

Fiskeriforening.  
 

                                                                                                        
H.C. og Kirstine med børnene Ella,                                  Gerda og Emil med datteren Vera, som 

Viggo og Emil – foto fra 1915                                          kutteren blev opkaldt efter – foto fra 1923 

 

 
Emil havde en god blanding af Pedersen sidens frigjorthed og gode humør, samtidig 

havde han arvet Færgemænnernes mere rolige og jordbundne forhold til tilværelsen. 
Disse egenskaber gjorde ham til en meget farverig og gemytlig person, som altid var 

klar med en god og sjov historie om de skarnsstreger, der blev lavet i hans ungdom. 
Der er ingen tvivl om, at de voksne også dengang rystede på hovedet af ungdommen 

og deres interesser.  
 

 



Emil var meget foretagsom, der skulle ske noget, og derfor startede han sideløbende 
med fiskeriet i 1928 en kiosk og cigarforretning, som Gerda og han overtog efter 

regnskabsfører Malling. Forretningen var beliggende Havnegaden 10, hvor familien 
også boede. Huset ejes her i 2016 af Niels Skou.   

 

              
Gerda og Emil foran butikken med et                   Havnegade 10 

ukendt barn                                  

 
I 1955 overtog Emil C.P. Færgemanns Fiskeeksport, hvor datteren Vera og 

svigersønnen Thomas Skou stod for røgeriet. Emil købte også senere 

fiskeforretningen på havnen, der var startet i 1959 af William Rathlous morfar Carl 
Richardy. William fortæller i en af sine bøger, at han husker, hvordan mange i sin tid 

købte nyrøgede makrel hos Emil og spiste dem med stor glæde på havnefronten. 
Fiskeforretningen blev senere overtaget af Harry Andersen, Erland Jensen og Poul 

Hansen. Senere købte Folke Sørensen den og indrettede det, som vi i dag kender og 
nyder – nemlig Cafeèn. Emil havde et stort handelstalent, og da han samtidig var 

interesseret i gamle ting, kunne man også, når der blev handlet, få en gratis 
”antikvitet” med i købet. Mange evner havde de gamle Houborgere, men man må 

specielt beundre deres evne til at tilpasse sig. Kunne man ikke tjene pege ved 
fiskeriet, fandt de andre muligheder. 

Emil og Vagner Pedersen kaldet ”Falle Ralle” havde en hel speciel Hou humor, og her 
følger en sandfærdig beretning fra slutningen af 1950`erne oplevet af Gunhild Hoes 

far. En dag kom Vagner ind i cigarforretningen. Den lille butik var fuld af kunder, og 
Vagner råber til Emil: ”kan du låne mig 500,- kr.” – det var mange penge dengang. 

”Ja” siger Emil uden at blinke og giver Vagner 500,- kr., hvorefter Vagner tager sin 

lille sorte lommebog frem (ikke en pung), som han lukkede og sagde: ”Så kan den 
komme ned til alle de andre”. 

Emil blev hele livet ved med at være aktiv, og selv da han var over 75 år gik han ofte 
til hånde på sin søn Jørgen Færgemanns Maskinfabrik i Gylling. I stedet for fisk, 

aviser eller cigarer var det nu metaller og bolte, der skulle sorteres og holdes styr på. 
 



 
 

 
Nu og da blev der også tid til lidt hobbyfiskere eller rejestrygning, som vi kan se af 

billedet, at Emil nød som ung.  
I begyndelsen af 1970`erne sagde alle tilflyttere, at der i Hou næsten kun fandtes 4 

familier – nemlig Hoe, Pedersen, Færgemann og Richardy, og at de alle på en eller 
anden måde var i familie med hinanden. Hvis man ser på det næste billede, der er fra 

Emils forældres guldbryllup, ser vi, at alle slægter på nær Richardy var 
repræsenteret. Der er dog stor sandsynlighed for, at en af kvinderne er født Richardy.  
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