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FABELDYR – I Sherwood-
skoven dukker Lady Mari-
an og Robin Hood pludse-
lig op mellem træerne. 

De står helt stille i skyg-
gerne fra de ranke stam-
mer, som var de skåret i 
træ – og det er da også lige 
præcis, hvad de er. 

Lidt derfra – i Eventyr-
skoven – er det selveste  
H. C. Andersen, der holder 
til, iført høj hat og butterfly, 
mens prinsessen på ærten 
snupper et hvil på de man-
ge edderdunsdyner.

Og alle er de omgivet af 
fabeldyr og andre væsner 
fra den helt eventyrlige ver-
den, der er skabt på Skov-
legepladsen i Fanø Klit-
plantage mellem Nordby 
og Sønderho. Her står tiden 
stille, og fantasien får frit 
spil, mens ægte og levende 
rådyr stilfærdigt pusler 
omkring i området. 

Her er der ro og fred til 
sjælen, plads til børnenes 
leg og tummel samt mulig-
hed for at spise sin frokost 
eller grille midt i noget af 
det allersmukkeste og mest 
rekreative Danmark.

Stor opbakning fra alle
I år fylder Skovlegepladsen 
20 år. Naturstyrelsen åbne-
de den i 1997, og lige siden 
har den vokset sig større og 
større, så den i dag stræk-
ker sig over ca. halvanden 
eventyrlige hektar. 

Undervejs er der opstået 
et tæt og nært samarbejde 
mellem styrelsen og den 
støtteforening, der driver 
pladsen ’i hverdagen’. En 
forening, der har opnået 

stor anerkendelse for sin 
indsats, og som hele tiden 
har formået at skaffe 
midler til både nye ind-
køb og vedligeholdelse. 

”Vi mærker en stor 
opbakning – ikke bare 
fra Fanøs egne bor-
gere og virksomhe-
der, men også fra 
sommerhusejere 
og selvfølgelig fra 
de mange gæster, 
der besøger øen 
og legepladsen”, 
fortæller 
Kristine 
Kaas 
Krog, 
der er 
for-
mand 
for støtte-
foreningen. 

Frivillig hjælp 
Sammen med for-
eningens kasserer, 
Claus Thyssen, kan 
hun bl.a. glæde sig 
over, at den ind-
samlingsbøsse til 
små og store bi-
drag, der står ved 
legepladsens toi-
letbygning, ofte må 
tømmes – og det er 
slet ikke småpenge, den 
indeholder. 

Endnu mere kan hun og 
de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen glæde sig over 
det store og frivillige arbej-
de – både med opsyn, ren-
gøring og vedligeholdelse 
– der bliver lagt for dagen.

”Lige nu har vi to ægte-
par, der sørger for opsyn og 
rengøring herude. Det er 

Eva og Kai 
Mathiesen samt 
Inge og Gorm Jensen. Dem 
skylder vi en stor tak – og 
faktisk har vi en hel vente-
liste af lokale borgere, der 
står parate til at yde en 
frivillig indsats. Her-

Langt ude i skoven...
Skovlegepladsen i Fanø Klitplantage fejrer 20 års 
fødselsdag, og støtteforeningen har ’adopteret’ 
skovlegepladsen i Kirkegårdsplantagen 
– kendt som ’Temposkoven’ i Nordby

Formand Kristine Kaas Krog 
og kasserer Claus Thyssen 
er to af de mange frivillige 
bag Skovlegepladsens
støtteforening.

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Skovlegepladsens Støtteforening 

består af Kristine Kaas Krog og Claus Thyssen på 
posterne som henholdsvis formand og kasserer. 

De to ’menige’ medlemmer er Ryon Petersen og 
Knud Ingvardsen. Kjeld Kjærgaard repræsenterer 

grunderejerforeningerne i sommerhusområder. 
Hertil kommer Søren Kaas og Ove Gejl som 

suppleanter, Lise Sønnichsen Jensen er revisor 
og Kai Mathiesen er revisorsuppleant.
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til kommer en perlerække 
af sponsorer, ligesom flere 
lokale håndværkere gerne 
’nøjes’ med at sende os 
nogle yderst rimelige reg-

ninger, når vi har haft 
brug for deres hjælp”, til-
føjer Kristine Kaas Krog 
og Claus Thyssen.

Særlige træfigurer
Også det lokale 

Jobcenter har 
flere gange 
været invol-
veret i diverse 
projekter på 

Landeve-
jen 107, 

der er 
skov-
lege-
plad-
sens 

of-
ficielle 

adresse. 
Her har der 
i øvrigt også 

været be-
søg af 
en de-
legation 

fra Rømø, 
der øn-

skede at gøre 
Fanø Skovlege- 

plads ’kunsten 
efter’. 

Men det 
er en helt 
anden hi-

storie…
Ideen 

med de sæl-
somme og 

iøjnefaldende 
træfigurer, der 

dukker frem over-
alt i Eventyrskoven 

og Sherwoodskoven, 
har efterhånden en halv 

snes år på bagen. 
I forbindelse med lege-

pladsens 10 års jubilæum 
i 2007 stod Naturstyrelsen 
og støtteforeningen nem-

lig bag et internationalt 
symposium for træ-
skulpturer. Flere af fi-

gurerne stammer fra 
dengang. Men der 
kommer også stadig 

nye til, ofte udført af 
legepladsens litaui-
ske venner, Julius og 
Vitalja, ligesom an-
dre, spændende til-

tag og ideer står på spring 
for at blive ført ud i livet.

”For eksempel har vi pla-
ner om et balanceområde 
i Sherwoodskoven. Her 
kan børn lege, at de er Ro-
bin Hood og hans fredløse 
mænd, eller måske er de 
sheriffen af Nottingham, 
der jagter ham. 

I samarbejde med Natur-
styrelsen og Fanø Ridelaug 
er vi desuden langt fremme 
med en ’fold’, hvor ridende 
gæster kan ’parkere’ he-
stene, mens de selv nyder 
pladsens mange mulighe-
der. Sådan opstår der hele 
tiden nye ideer," fortsæt-
ter Kristine Kaas Krog og 
Claus Thyssen.

Nyt medlem af familien
I år bliver de stationære 
bord/bænkesæt i øvrigt 
skiftet ud, ligesom et helt 
nyt ’kryds-og-bolle-spil’ er 
kommet til. 

Desuden har bestyrelsen 
fundet tiden inde til at mo-
dernisere toiletbygningen 
samt renovere blandt andet 
cykelstativerne.

De to medlemmer af støt-
teforeningens bestyrelse 
vurderer, at Skovlegeplad-
sen i Fanø Klitplantage 
hvert år får besøg af mange 
tusinde gæster. Men, som 
om det ikke var nok, har 
foreningen valgt at ’adop-
tere’ endnu en legeplads. 

Det er ’Den lille skovle-
geplads i Temposkoven’ 
i Nordby. Her er det især 
byens egne borgere og ikke 
mindst dagplejen, der har 
et ’fristed’ i hverdagen.

”Vi har etableret klatre-, 
rutche- og siddemulighe-
der på vores ’adoptivplads’. 
En flot legeflyver og et nyt 
gyngestativ er sat op, mens 
Fanø Kommune vil sørge 
for at rydde op i beplant-
ningen og renovere stierne 
i området. Derfor håber vi 
også, at Fanøs egne borgere 
samt øens mange gæster og 
turister vil få glæde af de to 
legepladser i mindst 20 år 
endnu,” siger Kristine Kaas 
Krog og Claus Thyssen.

Snip, snap, snude – så er 
den historie ude…
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  - er et eventyr...

Handicapvenlig 
– og med strøm  

til din cykel
Skovlegepladsen i Fanø Klitplantage  

er indrettet, så gæster let kan komme rundt  
med kørestol. Der er handicaptoilet  

og parkering for handicappede.  
Desuden er der mulighed for at lade  

sin el-cykel op via et stik 
ved toiletbygningen.

Bidrag 
er velkomne
Bidrag til Fanø Skovlegeplads 

Støtteforening kan indbetales i Fanø Sparekasse 
på konto nr. 9684 6520517977 eller via MobilePay 

på 27 41 28 22. Endelig er der ’bidragsbøssen’ 
ved legepladsens toiletbygning.


