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Byens første havnefoged var Christoffer Færgemann, 

der blev ansat af hofjægermester C.F.E. Holstein 
Rathlou til den nye havn, som hofjægermesteren 

byggede i 1881. Christoffer var søn af Hous første 

beboer – nemlig Rasmus Færgemann fra Nibe. Det kan 
man læse mere om under 1846 Rasmus Færgemann 

bosætter sig i Hou. 
Christoffers søn Rasmus overtog jobbet som 

havnefoged efter sin far i 1926. I 1950, året før 
Rasmus døde, gik jobbet i arv, kan man godt sige, til 

Niels Christian Færgemann, der var Christoffers nevø. 
Niels Christian, der blev kaldt” Nitte”, var søn af Niels 

Færgemann og Kirsten fra Gylling.  
 

 
 

”Nitte” 
 

”Nitte”, der blev født 22/6-1894, var uddannet som både skomager og fisker. Han 
blev i 1914 gift med Juliane og de fik tre børn, der alle flyttede fra byen. Allerede i 

1913 blev ”Nitte” fiskeskipper på skibet ”Conny”, hvor der blev fisket sommetider fra 
kl. 4 om morgenen, og ofte var det midnat, før skibet kom i havn. Der blev landet fisk 

både i Hou, på Samsø og i Århus. På et tidspunkt fangede ”Nitte” og hans 
bedstemand 55.000 tons torsk i løbet af 3 måneder, men det var også den bedste 

fangst i N.C. Færgemanns periode som fiskeskipper. 

 
Om vinteren arbejdede ”Nitte” som skomager, når han ikke fiskede, og han var en 

velanset og respekteret mand i byen. Han var i en periode i bestyrelsen for Hou og 
Omegns Fiskeriforening og kasserer for Samsø Bælts gensidige Assurance for 

Fiskefartøjer. 
 

”Nitte” på havnen i Hou                     



 
Da ”Nitte” blev havnefoged var sejladsen på Hou Havn ret omfattende. Der blev 

losset stykgods, salpeter og træ fra havnen. Hertil kom, at der år for år kom flere 
lystbåde til byen om sommeren. Fiskeriet blev trappet ned, men først i 1956 

indstillede Færgemann helt fiskeriet. ”Nitte” fortalte i sin tid til Kaj Henning Jensen: 
”Havnen havde et godt ry på sig. Min familie har altid sat en ære i, at varetage vort 

job på den bedste måde. Det var ligesom en arv, vi skulle forvalte, og jeg kan sige, at 
jeg kun har gode minder fra min tid som havnefoged. Der kunne være lange og hårde 

dage ind imellem og aftener og nætter, hvor et skib havde meldt sin ankomst, og 
hvor tåge eller hårdt vejr havde sinket skibet. Vort indløb er jo ikke det 

allernemmeste at besejle, så jeg måtte ofte sejle dem i møde og hjælpe dem ind i 
havn”.   

 
”Nitte” stoppede som havnefoged i 1968 og fortalte, at der ikke var en aldersgrænse 

for havnefogeder, og at han gerne ville blive ved med arbejdet, selv om der dengang 

ikke var de store penge i det, men han havde fået problemer med benene, og måtte 
derfor desværre stoppe. Hermed gik jobbet ikke mere i arv i familien Færgemanns 

slægt. 
 

Niels Christian Færgemann var et samvittighedsfuldt, pligtopfyldende, bestemt og 
hjælpsomt menneske, der på fineste vis varetog arven efter sin slægt. Han døde 

27/8-1976, men nåede at fejre diamantbryllup i 1974 med fru Juliane. 
 

Gunhild Hoe, der oplevede ”Nitte”, fortæller at han var myndig overfor børnene. Når 
de f. eks. legede med vand fra vandhanen, som stod på slæbestedet, skældte han ud, 

hvorefter børnene løb alt, hvad de kunne. Det var også hans kone, der sagde: ”Når 
en af os dør, flytter jeg til Odder”. Om det passer, vides ikke, men sådan gik snakken 

i byen. Hun var en ”fin” dame, og passede ikke helt ind i Hous miljø dengang.    
 

Egon Pedersen var havnefoged fra 1968 til 1977, herefter fulgte Ove Jensen fra 1977 

til 1990, Hanne Jensen fra 1990 til 1994, Søren Skovgaard Sørensen fra 1994 til 
2014. Så kom Palle Bust Johansen fra 2014 til 2016. Her i 2017 er Anders Roed 

havnefoged.  
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder 

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

• Fiskere og Herremænd af William Rathlou 


