
1897  Hou og Omegns Fiskeriforening 
 

 
 
Foreningen blev stiftet 17/11-1897. Initiativet blev taget af strandkontrollør N.C. 
Nielsen, der var foreningens første formand. Denne post bestred han indtil 1929, da 

han faldt for aldersgrænsen og flyttede fra Hou. Der var fra starten 27 medlemmer i 
foreningen. 

 

 
. Otto står ved masten, og hans jagt- og fiskeriven Jens Peter Sørensen er med i båden. 

 
AS 1559 var ejet af Otto Jørgensen, der var søn af Skytte Jørgensen, som man kan 

læse om under 1878 Skytte Jørgensen. Af Hou Havns bestyrelsesprotokol fra den 
21/10-1932 kan man se, at havneafgiften for Ottos båd var på 20 kr. årligt  

 

Samme N.C. Nielsen var også initiativtager, formand og regnskabsfører for Aarhus 
Amts Laaneforening for Fiskeri, der fik sæde i Hou. Foreningen blev oprettet i 1905 

for at fiskerne kunne få lån til deres både og redskaber. I foreningens første år steg 
medlemsantallet fra 49 til 62. I 1934 var der 103 medlemmer, og den samlede værdi 

af medlemmernes både og redskabsmateriel var ca. 100.000 kr. Foreningen 
forvaltede et statslån på 55.000 kr. 

 
Der blev endvidere i 1929 i Hou stiftet Fiskernes Salgsforening. Der var 19 

medlemmer i 1934 og formanden var H.C. Færgemann. 
 



 
Her ser vi AS 1559 transportere cykler, så kutterne kunne også bruges til andet end fiskeri 

 
 

Når fiskeriet var kommet så godt i gang, skyldtes det, at hofjægermester Emil von 
Holstein-Rathlou anlagde Hou Havn i 1881, og mange fiskere kunne se fordelen ved 

at fiske fra en havn. Havnen blev skænket til fiskerne i 1903. Samme år skete der på 
Fiskeriforeningens initiativ en stor udvidelse og forbedring af havnen. Senere er der 

sket meget andet på havnen, men det kan læses under 1903 Hou Havn.  
 

Omkring år 1900 var der ca. 70 
erhvervsfiskere i byen ud af en 

befolkning på ca. 250.  

Fiskeriet gik godt, og det var 
årsagen til at Carl Peter 

Færgemann startede Hou 
Fiskeexsport, som opkøbte 

fangsten fra de mange kuttere. 
Fiskene blev forarbejder og 

solgt videre. De blev opbevaret 
levende i store sortmalede 

hyttefade, som lå i 
havnebassinet ud for 

Fiskeexsporten. På den måde 
var man sikker på, at der altid 

var frisk fisk. Transporten skete 
primært via Hou- Århus banen, der var anlagt i 1884. En del af produktionen blev 

bl.a. solgt til Tyskland og Italien. Dengang var der virkelig gang i erhvervslivet i Hou, 

for fiskeriets opblomstring bevirkede også etablering af et bådebyggeri og et 
maskinværksted i byen.  

 



                
Bådebyggeri i Østergade 1906                                    Færgemanns Maskinværksted 1922 

 

I 1924 var der i Gosmer-Halling Kommune 66 fiskere, deraf 50 erhvervsfiskere. De 

ejede 45 fartøjer, deraf 8 motorfartøjer over 5 tons, 14 andre motorbåde og resten 
var ro- og sejlførende joller. Værdien af disse skibe var 74.200 kr., og så var der 

redskaber til en værdi af 50.000 kr. Fangsten dette år havde en værdi af  
100.000 kr. De fangede 12 tons ål, 1,3 tons rejer, 25 tons rødspætter, 28 tons torsk, 

5 tons sild og 5 tons makrel. Ja – det var tider dengang, og som man kan se, var 
fangsten meget mangeartet.  

 
Samme år kunne man bygge en klinkbygget fiskerbåd på 4,15 brutto registertons for 

2.700 kr.inkl. motor på 8 hk. Det var efter den tidsskala en stor båd. Når man 
sammenligner de 2.700 kr.- med fangstværdien 100.000 kr., kan man se, at fiskerne 

dengang må have tjente ret godt med penge. 
 

 
Fiskeribåde fra Hou Havn 

 

Ifølge Hou Havns Bestyrelsesprotokol fra den 24/3-1925 blev havnetaksterne for 
fiskere i 1925 fastlagt til fra 10 kr. til 150 kr. årligt afhængig af bådens størrelse. Der 

var dog kun en fisker – nemlig C.P. Færgemann, der måtte betale 150 kr.. 



Fiskeriforeningen var til stede på mødet, og havde derfor været med til at påvirke 
prisfastsættelsen. Den 21/10-1932 kan man af protokollen se:” at bestyrelsen har 

vedtaget, at båden bliver ”bunden”, hvis årsafgiften ikke er betalt senest 6 uger efter 
forfaldsdag.”  Nogle år efter fremgår det, at en del tilgodehavender er afskrevet, fordi 

båden er solgt eller ophugget – her begynder nedturen for fiskeriet.  
 

Under Fiskeriforeningen var der flere udvalg bl.a. havneudvalg, petroliumsudvalg, 
udvalg til uddeling af understøttelse til fiskere, festudvalg og udvalg til rationering af 

fiskeredskaber, så foreningens arbejde spændte bredt. Det sociale betød også meget 
for foreningen. Vi kan af protokollen se, at der blev arrangeret bankospil, amerikansk 

lotteri, musik og dans. Den 2/12-1950 stod der i protokollen: ”Festen den 14/10 
havde stor tilslutning. Arrangementet sluttede kl. 2, og der var en ualmindelig god 

stemning fra først til sidst”.   
  

I 1934 var Fiskeriforeningens medlemsantal nu på 50. Bestyrelsen bestod af formand 

H.C. Færgemann, Johan Richardy, Otto Jørgensen, Emil Færgemann, Rasmus 
Færgemann, Niels Lün, Vilhelm Sørensen og N.C. Færgemann. 

 
Da fiskeriet var på sit højeste, var der ca. 170 erhvervsfiskere ud af en befolkning på 

knap 500. Fiskeriet begyndte langsomt at gå tilbage, da der kom sygdom i tangen i 
begyndelsen af 1930`erne. Sygdommen bevirkede, at fiskebestanden ganske 

langsomt blev meget mindre og mindre. I takt med det blev fiskerne færre og færre. 
 

Hou og Omegns Fiskeriforening blev opløst i 1982. I forhandlingsprotokollen 9/8-1982 
stod: ”Det er besluttet at ophæve Hou Fiskeriforening, da der kun er tre medlemmer 

tilbage, og de er alle tre gået på pension. Der er enighed om, at foreningens midler 
skal overgå til Hou og Omegns Idrætsforening”. Beslutningen er underskrevet af 

Hillebert Richardy, Ivan Hoe og Egon Pedersen. 
 

 Postkort fra ca. 1895 

  
Fiskeriforeningen blev fejret i Kulturuge 40 i Hou i oktober 1997, fordi foreningen 

kunne have haft 100-års fødselsdag, hvis den ikke var blevet nedlagt. Fejringen skete 

med fremvisning af billeder fra ”gamle dage”. ”Trækplasteret” var billedet af 
foreningens generalforsamling fra 1906. På dette billede blev mange gamle fiskere 

peget ud og genkendt, og derfor har det været muligt af få de fleste identificeret. 
Fiskerne i Hou havde ry for at være gode til at feste, så det har ganske givet været 

en fornøjelig generalforsamling.   
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