
1902  fisker Magnus Pedersen 
 

 
 
Magnus Pedersen, der blev født den 22/8-1872 i Amstrup, var søn af fisker Wilhelm 
Pedersen. Han blev uddannet fisker og sømand og blev gift med Ane Marie Kirstine 

Jensen i 1893. De fik sønnerne Lauritz – kaldet Lasse født den 3/6-1905 og Egon født 
den 29/8-1907. 

 
Magnus blev fiskeskipper allerede i 1902, og han ejede kutteren ”M. Pedersen” AS 36 

på 8,29 tons med en 22 hk Gamma motor. Familien boede Skolegade 3. Magnus var 
noget af en kæmpe, men var lige så reel, sindig og god som han var stor. Han var 

også en dygtig fisker, der kunne sit kram, og han havde en af de største og mest 
velholdte både i havnen. 

 

Det var ikke uden grund, at han i tidens løb havde mange tillidsposter bl.a. 
forretningsfører for Fiskernes Salgsforening, medlem af havnebestyrelsen, kasserer 

for Fiskernes Understøttelsesforening og formand for Aarhus Amts Laaneforening for 
Fiskere.  

   
Der var ofte utilfredshed blandt fiskerne med afregningen af fangsterne fra de lokale 

fiskeeksportører, derfor blev fiskerne med Magnus Pedersen som en af 
foregangsmændene enige om selv at overtage den lokale eksport. Det viste sig dog 

snart, at de savnede både forretningstalent, organisationstalent og sidst men ikke  
mindst – kneb det med enigheden. Efter nogle få måneder enedes fiskerne om at 

spørge den mand, der havde alle disse egenskaber, om han igen ville overtage 
forretningen, hvorefter fiskeeksportør C.P. Færgemann og han kone Maren, der havde 

skabt eksporten fra starten igen ”stod ved roret”. Der var nu skabt ro omkring 
eksporten, og afsætningen var sikret fremover. Man kan læse mere under 1900 C.P. 

Færgemann Fiskeeksport og 1898 Maren Færgemann.   

 
Sønnerne Lasse og Egon overtog båden i 1932, hvorefter Magnus Pedersen slog sig 

på fiskehandel.   
 

 
 

 
 



 
 

 
1932 Lasse og Egon Pedersen 

 
 

Sønnerne Lasse og Egon fiskede 
sammen med deres far i en årrække, 

men i 1932 overtog de og blev 
fiskeskippere på båden ”M. Pedersen” 

AS 36. Brødrene giftede sig med to 
søstre, der var døtre af Kristian 

Pedersen fra Gylling, og på den måde 
blev de også svogre. Lasse blev gift 

med Anny i 1931 og nogle år efter blev 

Egon gift med Clara. Lasse og Anny fik 
sønnen Stoltze, og Egon og Klara fik 

sønnen Magnus, der blev opkaldt efter 
sin farfar.  De fik senere pigerne Anna 

og Martha. 
Da Magnus senior døde flyttede Egon 

og familien ind i Havnegade 3. Lasse 
boede i nabohuset med sin familie. 

Tænk – brødrene fiskede sammen i 30 
år og boede ved siden af hinanden. De 

må ha`haft et usædvanligt godt 
forhold. De har da også i sin tid udtalt 

til Kaj Henning Jensen, at de ikke 
kunne undvære hinanden. 

 

Ud over at fiske sejlede Lasse og Egon 
også som avisbud fra Hou til Tunø og 

Samsø.   
 

 
 

De var begge nogle hyggelige fyre, der altid havde en kvik bemærkning. Egon 
Pedersen var formand for Hou og omegns Fiskeriforening i 5 år fra 1939 til 1944. 

Samtidig var broderen Lasse Pedersen medlem af bestyrelsen. 
Da fiskeriet blev dårligere og dårligere stoppede de i midten af 1960`erne som nogle 

af de sidste erhvervsfiskere i Hou. Lasse tog arbejde ved industrien og en tid ved 
vejen, og Egon blev losseformand i Hou Havn i en kort periode indtil han i 1968 

overtog jobbet som havnefoged. Han overtog jobbet efter Niels Chr. Færgemann. 
Dette arbejde stoppede han med den 1/4-1977 kort før sin 70 års fødselsdag, da han 

ønskede at nyde sit otium.  

                                                         
 

 
 

 
 

 



 
 
Billedet af Egon på sin bænk på havnen er fra 1969. Fra bænken blev der solgt orm 

og lejet både ud. I sin tid som havnefoged oplevede han også, at hele havneområdet 
var oversvømmet, og vandet gik langt op i gaderne. I november 1973 var 

vandstanden 1,65 meter over daglig vande. Det modsatte oplevede han også, da 
vandstanden i begyndelsen af januar 1976 var så lav, at færgetrafikken måtte 

indstilles.  
 

I Egon Pedersens tid som havnefoged skete der en stor modernisering af havnen bl.a. 
blev havnepladsen asfalteret, det gamle anker blev flyttes fra stationspladsen til 

trekanten ved havnekiosken, og molen og bolværket blev istandsat for kr. 450.000,-. 
Egon var en meget vellidt havnefoged, der tog tingene på en rolig og fornuftig måde, 

og lune det havde han masser af.  
 

Her ser vi Lasse og Egon, der sidder med 

Peder, der er 4. generation af Magnus 
Pedersen fra1872. Peder, der er søn af 

Magnus junior bor i Højby. 3. generation 
– nemlig Stoltze og Magnus junior 

fortsatte traditionen med fiskeriet i en 
årrække, indtil de som alle andre fiskere 

måtte finde andet arbejde, da 
indtægtsmulighederne indenfor fiskeriet 

var væk. Trist da vi er mange, der savner 
det liv på havnen, som erhvervsfiskerne 

skabte.   
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