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Fem minutter. Over-
farten tager kun fem
minutter. Hvis man
kører over Vilsund-
broen, bliver afstan-
den 47 kilometer. For
at spare tid benytter
ambulancer færgen
mellem 10 og 20
gange om året, når
patienter skal has-
tes til sygehuset i
Nykøbing Mors. 

Snak. Styrmand og
tillidsrepræsentant
Poul Nørgaard Krog
billetterer to turister
fra Sønderjylland,
der skal besøge nog-
le bekendte på Mors.
Poul elsker at snak-
ke med passagerer-
ne, så det er noget,
han kommer til at
savne, når sejladsen
slutter den 30. april.
Poul Nørgaard Krog
har arbejdet på fær-
gen i syv år.

Til pynt. De gamle
instrumenter er i
brug. Kompasset er
dog mest til pynt,
efter færgen har
fået radar. Hver lør-
dag pudser besæt-
ningen al messing på
skibet.
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Færgen Næssund, der sejler 
mellem Thy og Mors, er den 
sidste træfærge i rutefart. Men
efter 430 års færgedrift på ruten
er det slut den 31. april. Morsø
Kommune, der betaler to tredje-
dele af færgens drift, har beslut-
tet at spare udgiften, og Thisted
Kommune vil ikke overtage hele
driften. To af de ansatte har alle-
rede fået nyt job, mens resten af
mandskabet svæver i uvished.

Af Martin Hammer  H foto: Niels Åge Skovbo

Skipper. Henning Chri-
stensen er skipper og
har arbejdet på færgen 
i 18 år. Han bor selv på
Thy, og når han skal
møde på Mors, sejler
han over sundet i sin
lille jolle. Det sparer
ham flere tusinde kro-
ner  benzin om året.

Diesel. Det er den
oprindelige 50 år gamle
dieselmotor fra B&W,
der stadig dunker i ma-
skinrummet. Besætnin-
gen klarer den daglige
drift, og noget af det
vigtigste er at holde
motoren i form. Når
træværket og malingen
skal vedligeholdes, sej-
les færgen til Agger
Værft.

Landgang. Bilerne kører
i land ved Mors – her set
fra kommandobroen.
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[næssund]  
Færgen Næssund blev byg-
get af Søren Larsen & Søn-
ners Skibsværft A/S på
Nykøbing Mors i 1964.
Færgen sejler hvert 20. minut
og derudover efter behov. 
På dækket er der plads til 
12 biler, og mellem 80 og
100.000 passagerer tager
turen hvert år. Om sommeren
har færgen syv ansatte og
om vinteren seks.

 e   træfærge
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