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”Tenna” var navnet på Gunnar Nielsens fiskekutter, som var hjemmehørende i Hou. I 

starten af 1970’erne brugte han den, når han sejlede ture med strandjægere og 

lystfiskere. Forretningen gik så godt, at han i 1974 gik i gang med at bygge en stor 

katamaran i glasfiber, fordi den ville være bedre egnet til formålet. 

Gunnar Nielsen fik dog ikke færdigbygget katamaranen, før han købte vraget af 

havundersøgelsesskibet ”Biologen”. Skibet var i 1968 forlist ved Anholt under 

mystiske omstændigheder, som end ikke langvarige undersøgelser kunne kaste lys 

over. Efter en omvej ad Nykøbing Mors endte ”Biologen” hos Gunnar Nielsen, som fik 

skibet bygget om. Indkøb af vrag og ombygning stod ham i en halv million kr., 

hvorfor han satte ”Tenna” og den ufærdige katamaran til salg. 

Det nye skib fik navnet ”Tenna II”. Det blev indregistreret som passagerskib med 

plads til 30 personer, og i maj 1976 begyndte han at sejle en-dages ture med 

lystfiskere. Det var en aktivitet, som Odder Turistforening hurtigt fandt ud af at 

benytte sig af og lavede feriepakker for især tyske turister. Pakken bestod af 

Hotelophold og en tur med ”Tenna II”. 

På grund af for få fisk og for megen blæst i farvandene omkring Tunø og Samsø 

flyttede Gunnar Nielsen ”Tenna II” til Strib for at sejle i Lillebælt. Det første år var 



skibet tilbage i Hou i sommersæsonen, men allerede året efter fik det fast tilholdssted 

i Strib. 

Gunnar Nielsen opgav dog ikke helt det lokale fiskeri. Sammen med sine to sønner 

anlagde han to ”put-and-take”-søer i en gammel grusgrav i Norslund ved Malling. 
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”Tenna II” i havnen i Hou. 2000 

”Tenna II” var i 1995 indsat som færge mellem Strib og Fredericia. Senere sejlede 

Gunnar Nielsen sightseeingture på Horsens Fjord i en del år sideløbende med 

charterturene med lystfiskere. 

I 2012 solgte Gunnar Nielsen ”Tenna II”, der sidst er set i farvandene omkring 

Ålsgårde under navnet ”Viking”, formodentlig stadig med lystfiskere om bord. 
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