
1985  V. Færgemann og Søns eft. ApS 
 
 

I sommeren 1985 overtog direktør Frank 
Bunde fra Aalykke I/S og Tonny Sørensen 

maskinfabrikken Færgemann og Søn.  
Navnet blev ændret til V. Færgemann og 

Søns eft. ApS. Det oprindelige firma var 
startet i 1922 af Viggo Færgemann, og 

det kan man læse mere om i Tidstavlen 
under 1922 Viggo Færgemann. De to 

kompagnoner ejede lige mange anparter i 
selskabet, men Tonny Sørensen var den 

daglige leder af fabrikken.  

 
 

Maskinfabrikken var underleverandør til andre virksomheder og fabrikker – 
hovedsageligt i Århus området. Samtidig var fabrikken også den lokale smed for 

egnens håndværkere og private. F.eks. lavede de en ny konstruktion på båden 
”Elida”, der var ejet af Pinsemissionen. Der kom nu og da også kuttere, der skulle 

have lavet forskellige reparationer. Der blev boret, fræset og drejet. 
 

Tonny Sørensen, som vi ser her på 
billedet, var udlært smed for en del 

år siden, og lederrollen var ny for 
ham. Tonny udtalte i sin til avisen: 

”Det har været spændende at skulle 
omstille sig. Jeg er leder, men jeg 

vil egentlig helst være ude i 

værkstedet. I løbet af en dag tror 
jeg, at jeg er halvdelen på kontoret 

og halvdelen af tiden på 
værkstedet”.   

 
 

 

Det med store oversvømmelser i Hou er ikke et nyt fænomen. I Avisen kunne man 

læse, at fabrikken i november 1985 blev oversvømmet. Der skete skader for ca. kr. 
50.000,-, det svarer ca. til kr. 100.000,- i dag. Fabrikken lå også stille en uge, mens 

skaderne blev udbedret. Alle motorer blev lagt i ferskvand. Der blev brugt over 200 
arbejdstimer på at rense maskiner og motorer for saltvand. Alle viste, at der var en 

risiko for, at maskinerne senere ville bryde sammen, men det skete heldigvis ikke. 
Maskinfabrikken fik en vis kompensation for oversvømmelsen fra det offentlige. Da 

firmaet startede i sommeren 1985 var det fire ansatte, men allerede i begyndelsen af 
1986 var antal ansatte steget til seks, og forretningen voksede stille og roligt.  

 
BB Maskinfabrik 

 
I 1999 blev fabrikkens navn ændret til BB Maskinfabrik efter den nye ejer Bente 

Bunde gift med Aalykkes ejer Frank Bunde. Som direktør blev Bent Nielsen, Horsens 
ansat.  



Bent Nielsen, der var ufaglært maskinarbejder, satte sig på skolebænken som 27-
årig. Han startede med 10. klasse og fortsatte derefter på ingeniørstudiet, og i 1992 

kunne han kalde sig maskiningeniør. Bent Nielsen var godt ”klædt på” til jobbet i Hou, 
idet han også havde efteruddannet sig. Bent stod for salg og administration, og den 

tidligere ejer Tonny Sørensen styrede produktionen. 
 

Det meste af produktionen bestod af beslag og underlige metal-emner, som kun en 
tekniker kunne genkende. BB Maskinfabriks automatiske bearbejdningscenter borede 

og fræsede i emnerne, så de passede til et bestemt sted i en opstilling eller en 
maskine. 2/3 del af produktionen var som underleverandør, og 1/3 del var egen 

produktion, som fortrinsvis var specialværktøj til autobranchen. Der blev bl.a. lavet 
en fjederspænde til McPherson skruefjeder-ophæng. Hver gang en mekaniker i 

Danmark brugt sådan èn, kom den sikkert fra Hou. Der blev lavet 2000 om året. BB 
Maskinfabrik klarede desuden opsvejsnings-opgaver, og Bent Nielsen sagde bl.a. til 

avisen i 1999: ” Vores spredning af produktionen skulle gerne sikre virksomhedens 

overlevelse. Svigter det ene marked, blomstrer det andet forhåbentligt”. 
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Efter 22 år i Hou med afvekslende produktion flyttede firmaet i 2007 til Skovdalsvej i 
Odder med de 10 ansatte. Bygningerne blev solgt til Odder Kommune, der senere rev 

bygningerne ned. En mangeårig æra som smedje- og maskinfabrik i Hou var 
desværre hermed slut.  
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