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Havnefogeder i Hou 

 

Da Hofjægermester C. F. E. von Holstein-Rathlou overdrog havnen til fiskerne i 1903, 

ansatte havnebestyrelsen en midlertidig havnefoged, nemlig Strandkontrollør Nielsen, 

der i øvrigt var byens repræsentant i bestyrelsen. Nielsen boede i Toldhuset. Han var 

en person med en vis autoritet i byen, og han havde sin daglige gang på havnen, så 

han har vel været et nærliggende valg som en midlertidig løsning. 

 

1904 Christoffer Færgemann s. 1 

1926 Rasmus Færgemann s. 2 

1950 N.C. Færgemann s. 2 

1968 Egon Pedersen  s. 3 

1977 Ove Jensen  s. 4 

1990 Hanne Jensen  s. 5 

1994 Søren S. Sørensen s. 6 

 

1904-26 Christoffer Færgemann 

 

 
 

Christoffer Færgemann t.h. siddende Thomas Skou. 1920’erne 

 

Fisker Christoffer Færgemann var medlem af havnebestyrelsen 1903-04, valgt af 

Gosmer-Halling Sogneråd. Han blev konstitueret som havnefoged 1. april 1904.  

Året efter blev han fastansat til en årlig løn på 100 kroner + 15% af havnens 

indtægter, dog undtagen indtægterne fra ophalerbeddingen, som han også skulle 

passe. 

Christoffer Færgemann var søn af Hous første beboer, Rasmus Færgemann fra Nibe. 
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1926-50 Rasmus Færgemann 

Christoffer Færgemanns søn Rasmus overtog jobbet 

som havnefoged efter sin far i 1926. I 1926 var 

lønnen steget til 400 kr. årligt +15% af havnens 

indtægter. 

Rasmus Færgemann var fisker som sin far, og i 

perioden 1911-26 havde han siddet som Stamhusets 

repræsentant i Havnebestyrelsen. I april 1950 døde 

han, 67 år gammel. 

 

                                                    Rasmus Færgemann. 1906 

 

 

 

1950-68 Niels Christian Færgemann 

I 1950 gik jobbet endnu en gang i arv, kan man godt sige, til Niels Christian 

Færgemann, der var Christoffers nevø. Niels Christian, der blev kaldt” Nitte”, var søn 

af Niels Færgemann og Kirsten fra Gylling. Han var i en periode i bestyrelsen for Hou 

og Omegns Fiskeriforening og kasserer for Samsø Bælts gensidige Assurance for 

Fiskefartøjer.                   

N.C. Færgemann på bænken. 1950 

 

Da ”Nitte” blev havnefoged, var 

sejladsen på Hou Havn ret 

omfattende. Der blev losset stykgods, 

salpeter og træ fra havnen. Hertil 

kom, at der år for år kom flere 

lystbåde til byen om sommeren. 

Fiskeriet blev trappet ned, men først i 

1956 indstillede Færgemann helt 

fiskeriet. ”Nitte” fortalte i sin tid til 

Kaj Henning Jensen: ”Havnen havde 

et godt ry på sig. Min familie har altid 

sat en ære i, at varetage vort job på 

den bedste måde. Det var ligesom en 

arv, vi skulle forvalte, og jeg kan 

sige, at jeg kun har gode minder fra 

min tid som havnefoged. Der kunne 

være lange og hårde dage ind imellem og aftener og nætter, hvor et skib havde meldt 

sin ankomst, og hvor tåge eller hårdt vejr havde sinket skibet. Vort indløb er jo ikke 

det allernemmeste at besejle, så jeg måtte ofte sejle dem i møde og hjælpe dem ind i 

havn”.    

  

”Nitte” stoppede som havnefoged i 1968. 
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Læs mere om Niels Christian Færgemann i artiklen ”1950 havnefoged N. C. 

Færgemann”. 

 

1968-77 Egon Pedersen 

 

 
 

Egon Pedersen på bænken. 1969 

 

Egon Pedersen var havnefoged fra 1968 til 1977. Han havde siddet i havnens 

bestyrelse i perioden 1948-68, valgt af Fiskeriforeningen. 

Egon Pedersen var formand for Hou og omegns Fiskeriforening i 5 år fra 1939 til 

1944.  

 

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. 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.   

Læs mere om Egon Pedersen i artiklen ”1968 havnefoged E. Pedersen”. 
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1977-90 Ove Jensen 

 

 
 

Ove Jensen på bænken mellem Svend Åge Nielsen t.v. og Baunsgaard. 1985 

 

Ove Jensen overtog havnefogedjobbet efter Egon Pedersen i 1977. Ove var hverken 

fisker eller født i Hou, men han kom dog fra Gosmer. Ove kom i tømrerlære hos 

Victor Hoe i 1957. Siden arbejdede han på Hou Skibs- og Baadebyggeri. Ove 

erklærede åbent, at han havde vandskræk, men det forhindrede ham ikke i at passe 

sit arbejde og sejle i sin selvbyggede sejlbåd. 

 

I Ove Jensens tid som havnefoged 

skete nok den største omvæltning i 

havnens historie, idet der blev 

bygget en ny havn til færgerne i 

1981. Det gav mere plads til 

lystbådene i den gamle havn, men 

der var stadig venteliste for at få 

en bådeplads. 

Ove Jensen døde i januar 1990 i 

en alder af 51. 

 

 

 

 

 

 

Hanne og Ove Jensen på deres båd 

”Petrine”. 1978 
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1990-1994 Hanne Jensen 

 

Ove Jensens enke, Hanne, havde været 

havnefogedassistent for sin mand, og ved hans 

død blev hun midlertidigt konstitueret som 

havnefoged. Amtet opslog stillingen, som det 

sig hør og bør ved offentlige stillinger, så 

Hanne måtte søge på lige fod med andre. Det 

var en nervepirrende tid, indtil Hanne endelig 

blev valgt blandt knapt 40 ansøgere og ansat 

pr. 1. maj 1990. 

Det vakte en del opmærksomhed, at valget 

faldt på Hanne, for hun var den første 

kvindelige havnefoged i en trafikhavn. Hun 

mener, at Havnebestyrelsens formand, 

amtsrådsmedlem Aksel Kristensen, slog to 

fluer med ét smæk, for han var også formand 

for amtsrådets ligestillingsudvalg. 

 

 

Hanne Jensen på job. 1992 

 

 

I sommeren 1994 flyttede havnekontoret fra Hanne Jensens dagligstue på Lærkevej 

til et nyindrettet havnekontor i Havnegade 4. Huset blev indrettet med sejlerstue for 

bådfolket og overnatningsrum til færgepersonalet. 

Hanne Jensen blev kun i 

jobbet i 4 år. Hun sagde 

sin stilling op, fordi hun 

følte, at en ombygning af 

færgehavnen blev 

trumfet igennem uden 

hensyntagen til havnens 

øvrige kunder. Der skulle 

bygges nyt færgeleje til 

en ny og større Samsø-

færge, og det gik blandt 

andet ud over ”Ternen” 

og terminalbygningen og 

den frisørsalon, som også 

lå på færgehavnen. 

 

 

                                                                               Hanne modtager gæst nr. 1000. 1990 
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1994 - 2014 Søren Skovgaard Sørensen 

Søren Skovgaard Sørensen skiftede i 1994 sit 

job som postbud i Odder ud med hvervet som 

havnefoged i Hou. Her passede han lige som 

sine forgængere de mange gøremål, der hører 

til jobbet: Renholdelse og småreparationer af 

havneområdet og de tilhørende bygninger, 

lastning og losning af færgerne og postbåden, 

opkrævning af havnepenge fra gæstesejlerne 

og ikke mindst hjælp til at løse sejlernes små 

og større praktiske problemer.  

 

I sommersæsonen var der stor travlhed, og 

Søren arbejdede næsten i døgndrift, mens der 

kunne være særdeles roligt om vinteren. 

Da den nye lystbådehavn blev bygget, blev de 

to ”havne” skilt ad, så lystbådehavnen fik sin 

egen bestyrelse og senere sin egen 

havnefoged, mens Søren fortsatte som 

havnefoged i færgehavnen, som er kommunal. 

Søren blev den sidste officielle havnefoged på 

trafikhavnen. 

                                

 Søren Skovgaard Sørensen. 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren svinger kosten. 1996 
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Lystbådehavnens havnefogeder 

Den første havnefoged på Lystbådehavnen var Henrik Brask, som kun var der kort 

tid. Det var i 2008. 

Næste mand i jobbet var Palle Johansen, der havde været pedel på Randlev Skole. 

Han havde en båd i havnen og var før sin tiltræden medlem af bestyrelsen for Hou 

Lystbådehavn. 

I 2016 blev Palle Johansen afløst af Anders Roed. 
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Karen Rasmussen. 2019 

 


