
1901  Montør Madsen 
 
I daglig tale blev han altid omtalt som ”fa`nhugme” Madsen. Han havde 
værksted på Skovvej 6, og var mekaniker af Guds nåde. Fiskerne i Hou var heldige, 
at de havde en mand af hans format til at varetage den vigtige del af fiskerflåden. 

I 1901 monterede han for fisker Peter Petersen, som man kan læse mere om under 
1881 Peter Petersen, en Horsens motor mærket Gefion, og da fiskerne så, hvilke 

muligheder der lå gemt i motordrevet fiskeri – ja, så strømmede bestillingerne ind til 
montør Madsen. I begyndelsen var der en vis skepsis forbundet med disse uhyrer af 

maskiner, der havde svinghjul så store som møllehjul, men montør Madsen 
beroligede fiskerne og sagde: ”Den skal vi fa`nhugme nok få til at bestille noget”.  

 
 

  

 
 

 
Billedet er fra 1930. Fra 

venstre har vi Bent 
Færgemann, Kaj 

Overgård, montør Madsen 
og Viggo Færgemann. Det 

er en Rudkøbing motor, 
der samles. Til højre ligger 

svinghjulet til en 
Houmøller, og til venstre 

et Danner cylinderhus. Det 
var Viggo Færgemann der 

senere startede 

maskinfabrikken på 
havnen. 

  
 

 

   
Som man kan se, var det ofte store maskiner, der blev arbejdet med  



   
Der er masser af historier om ”fa`nhugme” Madsen, og her er en af dem: Sent om 

aftenen havde Madsen fået en ny maskine lagt i en af C. P.`s fiskerbåde, og næste 
dag skulle den prøvesejles. C. P. foreslog en tur til Århus, men Madsen bedyrede, at 

han aldrig kunne slippe hjemmefra i sit nye tøj. C. P. fandt på råd, og gav Madsen det 
tip, at han skulle tage sit arbejdstøj oven på det nye, så ville ”det røde sjal” (Madsens 

kone) aldrig fatte mistanke. 
Ideen var god, og næste dag gik det ad Århus til i stiveste puds. Vejret var skønt, 

motoren gik som en drøm, og livsglædens by lå ret forude. Men da de svinger ind i 
fiskerihavnen for at lægge bi, stod ”det røde sjal” på kajen og ventede. Hun havde 

”lugtet lunten” og taget toget til Århus, og selv på afstand så hun så stram ud, at 
Madsen i hast fik roret lagt hårdt om og snuden vendt mod Hou igen, idet han sagde: 

”der røg den Århus-tur fa`nhugme”. 
 

 
Montør Madsen ses til højre 

 
I tidens løb havde montør Madsen haft mange i lære i sit værksted. En af dem var 

Viggo Færgemann, der i 1922 købte virksomheden. Hans tidligere lærermester ”fulgte 

med” i købet, og montør Madsen blev ved med at arbejde, selv om han efterhånden 
var kommet godt op i årene.     
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