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Ny garage
ved kirken
Mandag d. 19. novem-
ber blev kransen hejst
på Nordby kirkes nye
garage og redskabshus,
som  lige nu opføres til
erstatning for den
gamle faldefærdige.

Kirkegårdsudvalget

Har du brug for at leje:
Lokaler • Borde og stole • Service mv.

Så kontakt Fanø Hallen
Tlf.: 30 48 98 31 · Mail: fanohallen@fanonet.dk

Ny bog om evertsejlads i Vadehavet
Everten »Karen« af Mandø. En Mandødreng fortæller.
Af Theodor Hansen.

Vadehavet har alle dage stillet
helt særlige krav til sine beboere.
Erhvervsmulighederne har
været ganske specielle og trans-
porten til og fra øerne har haft
sine helt egne udfordringer.
Således ikke mindst på Mandø,
som er den eneste beboede ø i
Danmark, der hverken har haft
bro, dæmning eller havn. Lettere
trafik kunne foregå ad ebbeve-
jen, men indtil midten af forrige
århundrede stod Vadehavets sej-
lende »lastbil«, everten, for livli-
nen til fastlandet, så snart det drejede sig om tungere gods.
Mængder af fragt blev sejlet ad forskellige ruter mellem
Mandø og Esbjerg, Sønderho, Højer, Ballum Sluse og Rømø. 

Fragten bestod af alle slags fornødenheder, både flydende
og fast gods, stort og småt: fødevarer, petroleum, dieselolie,
kul, foderstoffer, kunstgødning, hø, brændsel, kalkskaller,
kvæg, får, lam og alle mulige andre livsnødvendigheder.

Everten – Vadehavets sejlende lastbil
Everten, det lille fladbundede fragtskib uden køl, men i ste-
det forsynet med to sænkbare sidesværd, var det ideelle far-
tøj til sejlads mellem øerne i det flade Vadehav med dets
tidevand, sandbanker og sejlrender. Den kunne ved højvan-
de sejle tæt ind under land, og når lavvande indtraf, kunne
hestevogne komme den i møde og transportere fragten i
land eller den modsatte vej. Når det igen blev højvande,
kunne everten lette for vind og strøm med retning mod
næste ladeplads. 

Navigation i Vadehavet
Moderne søkort og navigationsudstyr var et næsten ukendt
begreb, hvorimod koste, bøjer, tønder og landkending
udgjorde de væsentligste navigationsinstrumenter. Men
skipper kendte Vadehavet som sin egen bukselomme og
fulgte nøje med i bankers og sejlløbs ændringer forårsaget
af hav, vind og vejr. Selv i tåge og mørke kunne disse
Vadehavets skibsførere ofte navigere sikkert og finde vej.

Et vigtigt lille stykke kulturhistorie nu foreviget
Et væsentligt kapitel i denne Vadehavets sejlende trafik,
som nu er historie, er netop kommet på tryk og udgivet i en
fin lille bog takket være fhv. skibsfører og styrmand
Theodor Hansen. Han er født i 1933 på Mandø, hvor hans
far, Knud Hansen, var ejer og skibsfører af everten »Karen«
af Mandø. Som barn var Theodor ofte med sin far om bord

på »Karen« på sejladser rundt i Vadehavet og har her ople-
vet det slidsomme og tunge arbejde, bestemt af gods og vejr.
En interessant detalje i Theodors beretning er i øvrigt hans
beskrivelse af brug af en kane (lille skibstype, af mange i
dag kendt som en Hjertingkane), der altid var på slæb efter
»Karen«, så skipper kunne komme til og fra »Karen«, når
hun lå for anker enten uden for hjemmet på Mandø eller
andre steder i Vadehavet.

Theodor Hansen skriver medrivende og meget kyndigt
om alle aspekter i dette stykke spændende kulturhistorie:
Om everten som skibstype, navigation, fragtsejlads, tariffer,
lade- og lossepladser, sejladsen op langs østsiden af Fanø
forbi vandskellet til Esbjerg og det slidsomme og ekstremt
hårde arbejde med at fiske og opgrave kalkskaller fra hav-
bunden til fremstilling af brændt kalk og hønsefoder! 

Theodor Hansen fortæller i sin bog, der i øvrigt er støttet
af Velux Fonden, også om andre sider af livet på Mandø,
herunder om hvalstrandinger, oplevelser med nedskudte
allierede fly og piloter under 2. verdenskrig, om rednings-
væsenet og om fiskeri og sæljagt, som dengang var et ikke
uvæsentligt supplement til husholdningen og familiens
økonomi. 

For alle med interesse for Vadehavets kulturhistorie
På Fanø er vi som bekendt så heldige som de eneste i
Danmark at kunne opleve en sejlende evert, everten
»Rebekka«. Da Theodor Hansens erindringer på mange
måder beskriver de samme livsformer som fandtes på Fanø,
vil enhver, der interesserer sig for Vadehavet og dets øers
kulturhistorie, have stor fornøjelse af at læse bogen. Dertil
er den rigt illustreret i sort-hvid og farve med mange aldrig
tidligere sete fotografier. En oplagt julegave. 
Bogen er udgivet af forlaget Ravnerock. 72 sider + et stort
udfoldeligt søkort over Vadehavet. ISBN: 978-87-92625-62-5.
Pris: 150 kr. Fås bl.a. hos boghandleren i Nordby.

Anmeldt af Per Hofman Hansen

En evert med sidesværdet i læsiden sænket i vandet for at forhin-
dre afdrift. Tegning: Bernd Hobohm. Illustration fra bogen.

De var bare så dejlige ...
Torsdag den 22. november havde 2A og 2B inviteret mig til
at læse højt af min nye børnebog »Velkommen Sheik – Mias
første pony«. Det var en helt fantastisk oplevelse, at sidde
sammen med 35 meget stille, og meget lyttede børn, og
sikke skønne spørgsmål de kunne stille bagefter. Tak, og
god jul til børnene og deres lærer.

Mvh. Dortea Berg-Jensen DN Fanø årsberetning 2012
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Fanø
(DN Fanø) har på sit årsmøde d. 6. november 2012 godkendt
følgende årsberetning for 2012: 
I 2012 har DN Fanø arbejdet for at fremme en mere mangfoldig
natur, samt sikre et smukt og varieret landskab på øen på for-
skellige måder. DN Fanø har i år, som alle tidligere år, vurderet
og kommenteret de sager, vi har modtaget fra kommunen og
Staten. Det drejer sig typisk om f.eks. dispensationer fra naturbe-
skyttelsesloven, fredninger, kommuneplan og lokalplaner. I år
har DN Fanø vundet to sager i Natur- og Miljøklagenævnet. Den
ene sag omhandlede etablering af en befæstet sti til Sønderho
Gamle Fuglekøje. Her vægtede Natur- og Miljøklagenævnet, i
tråd med DN, at sætte hensynet til opfyldelsen af fredningens
formål højere end argumenterne fra bl.a. kommunen om at
opfylde FN’s handicapkonvention. Den anden sag drejede sig
om anlæggelse af en fodboldgolfbane ved Rindby Vandværk.
Her har Natur- og Miljøklagenævnet meddelt Fanø Kommune,
at der ikke bør meddeles landzonetilladelse. Nævnet har i sin
afgørelse lagt vægt på de samme forhold som DN Fanø har
fremhævet i sin klage; fodboldgolfbanen ligger i et værdifuldt
kystlandskab, naturområde og værdifuldt kulturmiljø samt, at
det vil være i strid med den overordnede planlægning at etable-
re fodboldgolfbanen i det pågældende område. De vundne
sager viser, at DN Fanø gør en forskel for Fanøs natur.

DN Fanø har deltaget aktiv i debatten om den offentlige
planlægning og forvaltning, som har betydning for Fanøs
natur og miljø. Via vores repræsentation i Nationalpark
Vadehavets bestyrelse, har DN Fanø deltaget aktivt i udform-
ningen af Nationalparkplan Vadehavet 2013-18.  DN Fanø ser
nu frem til, at de mange gode målsætninger og hensigter bli-
ver realiseret i de kommende år. 

I september har Naturstyrelsen Blåvandshuk haft deres
driftsplan for Naturstyrelsens arealer på Fanø i høring. DN
Fanø hilser Naturstyrelsens planer om landskabspleje, natur-
pleje, rekreative faciliteter, vildtforvaltning og skovdrift meget
velkommen. Driftsplanen for Fanø klitplantage opererer med
en zonering af skoven. Der udlægges områder, hvor publi-
kumsfaciliteterne (skovlegeplads, mountainbikebane o. lign.)
skal placeres og områder, hvor naturen skal have ro. DN
påskønner, at en sådan zonering vil sikre områder, hvor dyre-
ne kan finde ro.

DN Fanø støtter ikke Naturstyrelsens idé om at nedlægge
den nuværende hundeskov i den vestlige del af plantagen for
i stedet at etablere en ny hundeskov i den østlige del af plan-
tagen. Den nuværende hundeskov i plantagen ligger, hvor der
i dag er gode parkeringsmuligheder og andre publikumsfaci-
liteter. Det bør den blive ved med. DN Fanø har i stedet opfor-
dret Naturstyrelsen til at etablere en helt ny hundeskov i
Kikkebjerg Plantagen. Det har i mange år været et ønske
blandt hundeejere i Nordby, at der blev etableret en hunde-
skov tæt på byen. Det vil også kunne afhjælpe problemet med
de mange løsgående hunde omkring Nordby og langs
Pakhusbanken.

I 2012 kom der, langt om længe, gang i den tiltrængte pleje
af det 1.200 hektar store fredede naturområde på den sydlige
del af Fanø. Fanø Kommune og Esbjerg Kommune har i år
afbrændt gammelt hedelyng og fået fjernet mange af de uøn-
skede træer fra klitheden. 

For at fremme plejen af Fanøs natur, har DN Fanø været i
arbejdstøjet to gange i 2012. I slutningen af maj greb DN Fanø
fat med le og ørnenæb og fik fjernet tagrør og gråris ved
Sønderho Strand, så den sjældne orkide Sump-Hullæbe igen
kunne få lys og luft. I juli viste resultatet af naturplejeindsat-
sen sig; flere hundrede orkideer stod i fuldt flor. 

På Naturens Dag, søndag den 9. september, arrangerede DN
Fanø, i samarbejde med Naturstyrelsen, for anden gang en
naturplejedag. Vi bruger naturplejedagen til at forbedre for-
holdende for klitplanter som bl.a. den flotte blå Klokke-
Ensian. Klitplanterne trues, når klitheden gror til med fyrre-
træer. I år blev der sat ind på arealet nord for klitplantagen og
P-pladsen. En stort tak til de mange personer, der deltog på
Naturens Dag og hjalp med at fjerne fyrretræer i alle størrelser.
De mindste træskud blev revet op med rode, de lidt større blev
klippet over med ørnenæb og de største savet over med gren-
sav. Naturstyrelsen står for at få fjernet bunkerne med træer og
anvende det til flis. Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke
de mange medlemmer for deres støtte til DN’s arbejde ligesom
der skal lyde en særlig tak til de frivillige, der stiller op ved
DN’s arrangementer.  

På bestyrelsens vegne
Britt Schak Hansen, Formand DN Fanø
www.dn.dk/fanoe · fanoe@dn.dk

Find os på: www.flugger.dk
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OBS: Vinter-åbningstider
Mandag: 9.30-13 og 14-17

Tirsdag: 9.30-13 · Torsdag: 14-17
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Onsdag og søndag: Lukket

Malerarbejde udføres
Tlf.: 75 16 10 09

Cykelmyggen Egon anbefaler:
Brug cyklen 
– styrk dit hjerte
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