
Nåede de færgen? 

 
En lille familie – mor og far med to drenge på 3 og 8 år – skal på 

forsommer-weekend på Samsø. Det er maj måned 1974. Turen går 

fra Frederikshavn hen på formiddagen. 

Bilen er indrettet til ”hyggetur” – en VW 411, mørkegrøn. Der er 

kun sikkerhedsseler på forsæderne, så børnene kan tumle frit på 

bagsædet og i det store bagagerum. Sådan er tidsånden. 

Alt går flot sydover ad E3 – de gamle hovedveje. Mellem Ålborg og 

Århus er der dømt ”tissepause” for ungerne og ”rygepause” for de 

voksne. Sådan er tidsånden. 

Efter godt 2 timers kørsel ”rammes” Odder. Her drejes af mod Hou. 

Sådan er tidsånden.  

Nu starter sidste del af turen gennem det forårsgrønne landskab – 

den gamle landevej mellem Odder og Hou. 

”Se mor og far” lyder det fra bagsædet ”- der kører også et sjovt 

tog fra Odder til Hou.  

Videre snor landevejen sig. ”Tæl unger, der fortælles, at der er – 

22 sno` til Ho`?”. 



Vi kører gennem Ndr. Randlev, Over Randlev- ”se der ligger en lille 

ny skole -Randlev-Bjerager Centralskole, den ser hyggelig ud.” 

Videre mod Boulstrup, og lige før, skarpt til højre mod Halling – jo, 

der er mange sno`på vej mod Ho`. ”Se der er en lille 

brugsforretning og en smedie her i Halling”. Videre, og skarpt sving 

til højre – retning mod Gersdorffslund – ”Kig op i det store træ ved 

gården – der er en terrasse oppe i træet, hvor det fortælles, at H.C. 

Andersen har siddet og skrevet eventyr?” 

Så det sidste sving mod Hou - ”Ned ad Vestergade” – ”Se alle de 

flotte nymalede stærekasser, som er ophængt i alle de store træer 

her ved indkørslen!” 

Dreje til højre ned at Søndergade – købmand, slagter og bager. Til 

højre for enden af gaden. ”Se børn – Hou Gl. Kutter-, skibs- og 

bådeværft”. ”Her skal vi til venstre mellem værftsbygningerne for 

at nå færgen – Ulla Grau” 

UPS……den er sejlet for ½ time siden……vi nåede den ikke; men så 

er det jo godt at mormor og morfar bor her i Hou. Vi holder 

weekend hos dem, så kan vi jo også komme med en tur til Tunø. 

Morfar (læs: Chr. Markfoged Petersen) er jo skipper på Tunø-

færgen ”Juelsminde”. 

Om det er sandt – nej - ikke det med at skulle nå Samsøfærgen; 

men det passer bedst med Karens billed-konkurrence. 

Ryan Moric 


