
1910  C.P. Færgemann Fiskeexport  
  

   

Billedet er fra ca. 1950. Fiskeexporten 

var i den hvide bygning, hvor 

Sommershoppen her i 2016 holder til.  

Bygningen, der nu ejes af Odder  

Kommune, tilhørte tidligere Bent 

Færgemann, der havde maskinfabrik 

der. I Bent Færgemanns ejertid blev 

huset bygget om. Det blev vendt, så i 

stedet for facaden kom siden af huset 

ud til vejen.     

  

  

 

Carl Peter Færgemann – kaldet C.P., der blev født 21/5-1883, var sønnesøn af Hous 

første beboer – nemlig Rasmus Færgemann, der kom gående til fods fra Nibe med 

sin kone og små børn for i 1846 at slå sig ned som fisker i Hou for stamhuset 

Rathlousdal. Man kan læse mere om Rasmus Færgemann under året 1846.  

Rasmus og hustruen Lene fik i 1846 endnu en søn Christian Martin, der var det første 

drengebarn, der blev født i byen. Christian Martin var far til C.P., der i Kaj Hennings 

bog er omtalt som Christian Peter, men ifølge Birte Brinks optegnelser ”I familien 

Færgemanns spor” nedskrevet i 1996 i anledning af Hou bys 150-års jubilæum hed 

han Carl Peter Færgemann.  

C.P. blev gift med Maren Christensen, og omkring år 1910 startede det unge ægtepar 

en fiskeexportforretning, der blev stor og driftig. De opkøbte fangsten fra 30-40 

kuttere, der landede deres fisk i Hou. Travle hænder rensede fisk og skar fileter fra 

tidlig morgen til sen aften.  

  

 
                                                              

En del af mandskabet fra en meget travl periode i Hous historie er fotograferet her.  

Fra venstre ses C.P. Færgemann, Carl Richardy, Rasmus Muusmann, Sofus Richardy, 

Harry Neve, Chresten Danielsen, Aage Beck, Harald Hansen, Henry Sørensen og i 

bagerste række sømand Anker Jensens 2 sønner Bendt og Polle, Sigfred Richardy og 

Jørgen Jørgensen.   

  



Fiskene blev opbevaret levende i store sortmalede hyttefade, som lå i havnebassinet 

ud for Fiskeexporten. På den måde var man sikker på, at der altid var frisk fisk. 

Fiskene blev fileteret og pakket i trækasser, som blev foret med specielt papir og 

knust is. Så kunne de holde sig friske under transporten, der skete med lastbil men 

dog primært via Hou-Aarhus banen, der var anlagt i 1884. Skinnerne var lagt helt ud 

foran virksomheden og fortsatte ud til fyret. Fiskeexporten, der solgte bl.a. til hele 

Danmark, Tyskland og Italien, havde også eget isværk og røgeri, hvor der blev røget 

sild, makrel m.v. Røgeriet var i huset, der kan ses på billedet længst til venstre.   

  

I 1924 havde erhvervsfiskerne i Hou en fangst på 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. 

Det er ikke så mærkeligt, at der ofte var travlt på Fiskeexporten. Tænk hvilke penge 

der ville ”flyde” til Hou, hvis det havde været i dag.  

  

 
  

Billedet er fra Kaj Henning Jensens bog. Forrest fra vestre ses: Grethe Christensen, 

Inger Hansen, Grethe Blicher, Bjarne Færgemann, Jens Emil Højen, Martha Møller, 

Arthur Henriksen og Anni Skov.  

Kaj Henning Jensen skrev i sin bog: ”Ingen kan se på damerne i dag, at der er gået 

henved 35 år siden billedet blev taget. Hous damer blev hærdet gennem hårdt 

arbejde, kulde og frisk havluft. Det er nok derfor de gennem tiderne har holdt sig så 

godt. Det er i alle tilfælde ikke på grund af brændevinen – den drak mændene nemlig 

selv.”  Man forstår godt, at Kaj Henning var vellidt af alle kvinderne i byen.   Hårdt 

arbejde – det var det. Arbejdstiden var fra seks morgen og til seks-otte aften, også 

lørdag, men dog kun søndag formiddag.    

  



C.P. var byens ubestridte matador, og Maren førte stort hus i byen. De fik tre børn – 

Tove, der døde som barn og sønnerne Bjarne og Elvin. På mange måder var C.P. en 

foregangsmand i byen, og han var også den første der fik bil i 1918.   

  

 
   

Bilen var en skøn Dyrkop, model 1914, cabriolet, 4 cylinder med messingkøler og 

udvendigt bot-horn, gear og håndbremse, tophastighed 70 km i timen. Senere blev 

den skifter ud med en Ford T, årgang 1924. Med den kørte sønnen Elvin i isvinteren 

1929 over isen til Tunø.  Hermed skrev Elvin historie på vor lille hyggelige naboø, da 

det var den første bil, der kørte i land på Tunø, og i øvrigt den første og eneste bil 

flere af øboerne nogensinde havde set på det tidspunkt.   

  

I en periode var Maren og C.P. gæstgiverpar på Hotel Hou. Fra en gammel annonce 

fra pinsen 1917 kunne man se, at de inviterede til koncert 2. pinsedag fra kl. 4 til kl. 

6 om eftermiddagen. Derefter var der offentlig bal fra kl.7 til kl. 11. Ja – der skete 

meget i Hou – også dengang.   

  

I 1943 døde C.P. kun 58 år gammel, hvorefter sønnen Bjarne overtog Fiskeexporten. 

Enken Maren Færgemann, der var en rask og aktiv dame med et stort engagement i 

byen, døde i 1983 - 101 år gammel. Man kan læse mere om denne fantastiske 

kvinde under 1898 Maren Færgemann.       

  

      

  

  

    
  

Kilder  
• En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen  
• Hou erhvervsliv i 150 året for Hou by 1996 af William Holstein-Rathlou  
• I familien Færgemanns spor fra 1996 af Birte Brink  
• ”Træk fra Hou og omegn på godt og ondt” af William Holstein-Rathlou  


