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Ved kommunesammenlægningen i 

1970 blev Tunø en del af Odder 

Kommune. Det gjorde en 

færgeforbindelse nødvendig. 

Hidtil havde Tunø været en 

selvstændig kommune, der hørte 

under Ning Herred, altså det der nu 

er den sydlige del af Århus 

Kommune. Godstrafikken til og fra 

Tunø foregik med den ugentlige 

paketbåd, ”Bølgen”. Den sejlede også 

passagerer ud til Århus-

Kalundborgfærgen, hvor de måtte 

skifte båd i rum sø. Det kunne godt 

volde problemer, hvis vejret var vildt. 

Omtrent samtidig med kommune-

sammenlægningen blev der indsat 

hurtigfærger på ruten Århus-

Kalundborg, og de havde ikke tid til 

at tage Tunøboerne med. Derfor 

oprettede Odder Kommune eget 

rederi, og den 2. maj 1971 blev Hou-

Tunø ruten indviet. Den første færge 

hed ”Margrethe”. Den tilhørte 

rutebilejer Hans Ravnsborg, der fik 

koncession på ruten. Året efter blev 

”Margrethe” erstattet af ”Juelsminde”,      Odder kommunes logo på !”Tunøfærgen”. 2000 

 der varetog ruten indtil 1974.   
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1974 ”Hou-Hov” 

Den 3. april 1974 blev kommunens egen færge Mf ”Hou” indsat på ruten med Hans 

Andersen som skipper. Han blev i 

1986 afløst af John Simonsen. 

Per Floris, som var påmønstret i mere 

end 20 år, har fortalt mangt og meget 

om sin tid på Tunøfærgerne. Blandt 

andet husker han en dag, hvor alt 

stod i et. Han mente ikke, det var 

vejr til at sejle, men skipperen, John 

Simonsen, var af en anden mening, 

så af sted kom de. Det var en tur, 

hvor ”de så flere sild end måger”, 

som Per formulerer det. Men de kom 

da til Tunø, fik én passager om bord, 

og kom også tilbage til Hou. Det var 

den eneste færge, der sejlede den 

dag!  

                ”Hou-Hov” i den gamle havn. 

 

 

”Hou-Hov” i den nye færgehavn. 1979 
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Per Floris beretter også om trossemanden i Hou, Leo Eskesen. Han passede sit hverv i 

mange år, stod på havnen i Hou for at gribe trossen, når færgen lagde til kaj. I dårligt 

vejr var det ekstra vigtigt at få trossen i land, ellers risikerede man, at færgen drev 

ind mod stensætningen. En dag i særligt hårdt vejr ville Per være sikker på at ramme 

rigtigt i første omgang. Så han hængte en pose med ekstra vægt på og kastede 

trossen ind mod 

Leo, der stod parat 

med udstrakte 

arme. Kastet var 

perfekt, trossen 

ramte hen over 

Leos arme, men 

posen med den 

ekstra vægt strøg 

videre ind mellem 

benene på Leo og 

ramte ham lige i 

dingleværket. Det 

gik ikke lydløst for 

sig.  

 

Kold færge i kold havn. 1979   

 

Vind og vejr var sjældent 

en hindring for ”Hou-Hov”, 

som færgen blev kaldt. 

Kun længerevarende frost 

og deraf følgende 

isdannelser kunne standse 

færgedriften.  

 

  

 

Indefrosset. 1979 

 

 

Gennem nogle somre havde færgen blinde passagerer. Et svalepar fra Hou byggede 

rede på færgen, og ungerne sejlede troligt to gange dagligt til Tunø, mens forældrene 

stod klar med ’den varme mad’, når de kom hjem igen.  
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1993 ”Tunøfærgen” 

 

 

Så kom den nye færge på plads, 20. september 1993 

 

Omkring 1990 mente kommunen, at 

der måtte en ny og større færge til. 

Den blev bygget på Johs. Kristensens 

Skibsbyggeri A/S i Hvide Sande. Og 

turen fra Hvide Sande til Hou blev 

den værste, som John Simonsen 

oplevede i de 10 år, han var skipper 

på ”Tunøfærgen”. Der blæste 22 

meter i sekundet, og de 

håndværkere der var med for at gøre 

skibet helt færdigt, måtte alle ofre til 

havguderne undervejs. 

”Tunøfærgen” blev indsat den 20. 

september 1993 under stor 

festivitas. 

”Tunøfærgen” i is. 1995 
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Mandskabet 1995: Fra venstre Ole Schwartz, John Simonsen, Per Floris, Anton Dahl og Kjeld Nielsen 

John Simonsen gik fra borde i 2003 og blev afløst af Bjarne Møllgaard. Men 

”Tunøfærgen” sejler stadig vandet tyndt mellem Hou og Tunø. Der er ekstra travlt, 

når der er Tunø-festival, og ”Tunøfærgen” må have assistance fra andre små færger 

for at betjene de mange festivalgæster.  

 

2003 John Simonsen går fra borde 

 

John Simonsen voksede op i Ilskov, noget nær det 

sted i landet, hvor der er længst til kysten. Men han 

var grebet af drømmen om at stå til søs. Efter 

søfartsskole i Frederikshavn fik han i 1956 hyre på 

coasteren ”Jytka”, der hørte hjemme i Horsens. Snart 

hyrede han også skipperens datter, Karin. De to 

sejlede sammen i en del år, hvor de også havde deres 

to små børn med.  

Da børnene skulle i skole, blev John Simonsen 

færgekaptajn, først kort tid på Drejø, senere 16 år på 

Endelave, for endelig at havne på Hou-Tunø færgen i 

1986.                   

          Kaptajnen går fra borde. 2003 
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I de næste 17 år var John Simonsen kaptajn på først ”Hou-Hov” og siden på 

”Tunøfærgen”. Sideløbende med jobbet som skipper var han også chef for Tunø Havn 

og for teltpladsen, så der var nok at tage sig af, når færgen var i havn.  

        

1. maj 2003 var sidste arbejdsdag for John Simonsen, og det blev festligholdt med 

hyldest og kanonsalut.  

 

John Simonsen og Kanoner Jørgen Ehrhorn 

              

 

Besætningen 2003 
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2018 Til lykke med fødselsdagen til ”Tunøfærgen” 

 

 

 

Den lille røde færge ses i det fjerne, og folk begynder at strømme ned mod havnen. 

Nogle kommer til fods, endagsturister eller folk, der har overnattet på 

campingpladsen. Andre kommer med Traxi, sommerhusejerne fra nordøen. Og så er 

der dem, der kommer på cykel eller knallert og uden bagage, øboerne. 

Kort før havnen står der en grønsagsbod i vejkanten. For ganske nylig var ejeren 

forbi for at fylde den op med friske forsyninger. Men når hele folkeskaren er kommet 

forbi, er boden helt tom igen. 

Den lille røde færge kommer ind i havnen. Den lægger til, og havnepladsen er 

allerede helt fuld af folk, bagage og grønsager, både en gros og en detail.  

Der er ikke mange med færgen. Øboerne tager ikke til fastlandet, hvis ikke det er 

højst nødvendigt. Så snart landgangen er på plads, strømmer alle folk om bord. Et 

par førstegangsturister spørger bekymret, om der mon er plads til dem også, de har 

ikke tænkt på at bestille plads på færgen. De bliver dog beroliget med, at øboerne går 

i land igen, de er der blot for at høre nyt fra dem, der har været udenøs.   
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Færgen lastes. 1995 

 

Den lille røde færge giver signal til afgang. De sidste kram og formaninger bliver 

givet. Øboerne går i land. Landgangen bliver halet ind og porten lukket. Snart er den 

lille røde færge ude af havnen igen med kurs mod fastlandet. 

Havet er blikstille, og der er fyldt op på dækket. De fleste passagerer sidder og nyder 

solen og udsigten over vandet. Og der er nok at se på. Ikke langt fra færgen stikker 

en nysgerrig sæl hovedet op. Længere ude svømmer er par legesyge marsvin. Og 

ovenover det hele følger mågerne båden, mens de håbefuldt tænker: Taber de noget? 

Ved rælingen står en dreng med frugt og grønt i bagagen. Han ser længselsfuldt på 

sin barndoms ø. Hjemveen har allerede fået tag i ham. Men han er blevet for gammel 

til skolen på øen og må derfor til fastlandet nu. 

 

Den lille røde færge nærmer sig fastlandet, og pludselig dukker der et par svaler op. 

De har munden fuld af mad til deres sultne unger, som sidder og venter med åbne 

munde. Reden er klinet fast nær skorstenen på den lille røde færge, og ungerne har 

ikke fået mad, siden de forlod fastlandet for et par timer siden. 



9 
 

På fastlandet tiltrækker den lille røde færges ankomst ikke megen opmærksomhed. 

Men trossemanden er på plads. Det samme er den lyseblå rutebil. 

 

  

I havn igen. 1995 

 

Folk strømmer ud og går hver til sit. Dem, der har haft biler stående på 

parkeringspladsen, håber på det bedste, håber at der stadig er hjul på deres biler. 

For øboerne er den lille røde færge livlinen til offentlige myndigheder og 

sygehusvæsenet. Ingen af delene opsøger de, hvis ikke det er højst nødvendigt. Men 

færgen er også kontakten til omverdenen. Den leverer varer, man ikke selv kan 

producere, og turister, der er med til at holde lidt gang i den lokale økonomi.  

For beboerne på fastlandet er den lille røde færge et lidt eksotisk islæt i hverdagen, 

en legetøjsfærge, der trofast sejler sine to daglige ture til øen. I sæsonen kommer 

den med nye kartofler. Og så giver den en mulighed for en lille dagstur øen rundt, 

hvorefter man kan vende hjem og sige til sig selv: Hvor er det godt at være landfast 

med Gibraltar.  

Den 20. september 1993 blev MF ”Tunøfærgen” indsat på ruten mellem Hou og Tunø. 

Den har altså 25-års fødselsdag. 

Herfra skal lyde et hjerteligt til lykke og tak for turene. 
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