
1996  Hou bys 150-års jubilæum    

 

 

”Familien Færgemann” kommer til Hou 

1996 blev et travlt år for byen på grund af byens 150-års jubilæum. 

Hou bys tilblivelse regnes fra den dag i 1846, da familien Færgemann kom fra Nibe 

som den første fastboende familie i Hou. 

Man kan vel næppe kalde det daværende Hou for en by, for udover Fiskerhuset var 

der kun et par skure. Dagen efter indflytningen tog to af børnene omgivelserne i 

nærmere øjesyn. Forbavsede sagde de til hinanden: ”Her er jo ingen gader og huse.”  

 

Optog gennem byen   Tilskuere ved bagerbutikken                   



Hou Havnefest 11.-14. juli 1996 

Hou bys 150-års jubilæum blev først og fremmest markeret i forbindelse med årets 

havnefest i 1996. Der var optog gennem byen anført af den første ”Familien 

Færgemann” og Odder Garden. Åbningstalen blev holdt af Jens Emil Højen, som på 

mødrene side er efterkommer af Hous første beboer Rasmus Færgemann, ”Rasmus 

Færgemann” og hans kone, ”Lene”, sang duet, og Kanonérselskabet Jylland skød 

festen i gang. Og festlighederne sluttede af med et stort festfyrværkeri ved midnat.  

 

 

Kanonerselskabet sætter festen i gang 

 

  

”Færgemænd og -koner” i 

alle aldre forsamlet til 

familietræf ved Hou 

Havnefest 1996 

 

 

 

 

 

 

 



Omkring 120 efterkommere af Lene og Rasmus Færgemann – i alderen 0 til 88 år -

kom fra nær og fjern for at fejre slægtens ankomst til Hou i 1846. De mødtes til mad 

og drikke og festligt samvær i et telt på havnepladsen. Her fortalte Palle Jensen Hou 

historier og til sidst sang man en helt ny Hou-sang, skrevet af Bjarne Vestfalen og 

Hanne Hansen.  

 

 

Housangen kan høres via et link på Oplevhous hjemmeside, www.oplevhou.dk. 

Sangen er smukt illustreret af Bente Schous stemningsfulde fotografier. 



Initiativtageren til Færgemann-

træffet var Birthe Brink fra Hou. 

Hun lagde et stort arbejde i at 

finde alle nulevende 

efterkommere af Lene og 

Rasmus Færgemann. Det betød 

blandt andet, at hun måtte i 

gang med slægtsforskning, 

noget hun ikke havde 

beskæftiget sig med før. Hun 

havde på forhånd udarbejdet et 

slægtstræ med de oplysninger, 

hun selv havde fundet frem, og 

under festen voksede flere grene og kviste ud, fordi andre festdeltagere kom med nye 

oplysninger.  

I øvrigt er de fleste 2.- eller 3.-generations Hou-boere på en eller anden måde i 

familie med hinanden via Lene og Rasmus Færgemann. 

Hvis nogen skulle være interesseret i at se Birthe Brinks optegnelser og stamtavler, 

kan man henvende sig på Hou Lokalhistoriske Arkiv. 

 

Kulturuge 40 1996  

I løbet af 1996 gik fotograf Bente 

Schou på opdagelse i byen med 

sit kamera, ja, hun måtte endda 

investere i nyt udstyr undervejs. 

Resultatet blev en stor 

fotoudstilling på Hou Skole i 

forbindelse med kulturuge 40. En 

udstilling, der tegnede et billede af livet i Hou 

i 1996.  

I 1997 fik Bente Schou Odder Kommunes 

Kulturpris for gennem årene med sit kamera 

at have skildret livet i og omkring Hou.  

 

Et andet projekt, der beskrev livet i Hou i 1996, var ”Hou skriver dagbog”. Byens 

borgere blev opfordret til at skrive dagbog mandag den 16. september, en opfordring, 

som ca. 80 fulgte. Nogle af dagbøgerne blev udstillet i Kulturugen, og alle blev sendt 

til Odder Egnsarkiv i en forseglet kuvert, der først må åbnes om mange år. 

 

Af andre indslag i forbindelse med jubilæet kan nævnes rundvisning på Hou Skole, 

hvor lokalhistorien – Sagn og Myter - er gengivet i vægmalerier på skolens gange.  



Andre markeringer af jubilæet 

 

Omtrent 50 lokale skuespillere 

opførte om efteråret et 

jubilæumsskuespil i Hou Hallen. 

Det var skrevet af fire kvinder fra 

Hou og bygget op over Hous 

Historie. Stykket blev modtaget 

med stor begejstring hos 

publikum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Holstein-Rathlou udgav et 

hæfte med titlen ”Hou erhvervsliv 

i 150-året for Hou by”, det blev 

det første i en række temahæfter 

om Hous historie fra hans hånd. 
 

 

 

Kilder:  

• William Holstein-Rathlous notater 

• Rita Kjær: 1990 Hou Havnefest (Tidstavlen) 

• Odder Avis 

• 1846 Rasmus Andersen Færgemann bosætter sig i Hou 8tidstavlen) 

• Birthe Brinks optegnelser og stamtavle over familien Færgemann  

 

Fotos: 

• Bente Schou 

• fra Hou Havnefests billedsamling 

 

Januar 2020, Karen Rasmussen  

 


