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SUZUKI – Ideen var Sig-
valds. Han fik den for syv-
otte år siden – for sådan 
er Sigvald. Gode ideer er 
aldrig langt væk, og nogen 
vil nok mene, at han har det 
på samme måde med en 
smørekande og en kæde-
strammer, som tidens unge 
har det med deres mobilte-
lefoner; altid indenfor ræk-
kevidde.

Ideen handlede om, at 
han og nogle venner skulle 
køre en tur ud i ’det blå’ på 
deres små Suzuki FZ 50 
knallerter. Bare for sådan 
at se, hvor sommerbrisen 
bragte dem hen, måske 
med en madpakke og en 
pilsner i bagagen. Det blev 
alletiders tur for Sigvald og 
en håndfuld af vennerne.

30 fra start
Året efter gentog de succes-
en. Nu var de 30 deltagere. 
Senere nåede de op på over 
70, hver på sin tohjulede Su-
zuki – Fanø rundt, hvert år, 
den sidste søndag i august. 
Det er blevet en tradition, 
der vækker opsigt, hvor de 
kommer frem – og nu er de 
klar til endnu en tur, endnu 
en ’Tour de Fanø’, som det 
årlige arrangement er kom-
met til at hedde.

”Men nu har vi delta-
gerbegrænsning,” fortæl-
ler Jens Fredborg, der er 
helt og aldeles uautoriseret 
’president’ for den klub, der 
slet ikke eksisterer. Her er 
hverken vedtægter, kontin-
gent eller andre finurlige 
formaliteter. Hvert år bliver 
der indrykket en annonce i 

Fanø Ugeblad. Den oplyser 
dato, tidspunkt og møde-
sted: Færgepladsen klok-
ken 10.00. Sådan.

Selvbestaltet junta
”Vi er en selvbestaltet junta, 
der bestemmer alting. Vi er 
modtagelige for bestikkelse 
og går ikke af vejen for lidt 
undergravende virksom-
hed,” fortsætter Jens Fred-
borg, der en gang sejlede på 
de syv have, men nu, i en 
alder af 65 år, har ’lagt op’. 
Næsten da. Lidt konsulent-
arbejde er der vel altid…

Han overtog i øvrigt ’em-
bedet’ efter Jørgen Holm, 
der som 82-årig mente, at 
tiden var inde til at give 
stafetten og refleksbrikken 
videre.

Juntaen består desuden 
af vicepresidenten, 78-årige 
Børge Thomsen, og så er 
der Sigvald selv. Han hed-
der Svendsen til efternavn, 
er 68 år og ’teknisk chef’. 
Det betyder, at han har alt 
fra tændspoler til bremse-
kabler med i oppakningen, 
når årets 60 deltagere træ-
der kickstarteren ned og 
drejer ud på årets udflugt. 
Det sker søndag den 27. 
august.

Begrænset antal
”Vi har sat deltagertallet til 
60, ellers går der ged i det. 
Resten ryger på venteliste. 
Dem var der ni af sidste år, 
og lige nu vælter det ind 
med tilmeldinger til dette 
års tur. 

Her gælder princippet 
om ’først til mølle’, og der 

er ingen pardon – 
eller mulighed for 
bestikkelse – så vi får nok 
en venteliste igen,” forud-
ser Jens Fredborg.

Til gengæld er kvinder 
meget velkomne. De ene-
ste krav til deltagerne er, 
at de skal være fyldt 18 år, 
de skal eje en Suzuki FZ 50, 
have et godt humør og så 
skal de være bosiddende på 
Fanø. Her er ingen diskri-
mination eller nævnevær-
dig mandehørm. Sådan da.

”Og alle skal bruge hjelm, 
ligesom forsikringen skal 
være i orden,” tilføjer vi-
cepresident Thomsen, der 
også er juntaens ordens-
håndhæver. Han sørger 
for, at alle kører pænt og 

lovformeligt, 
så selv præsten 
smiler, og land-
betjenten kan 
blive fristet til at 
gøre en honnør…

”Vi udgør trods alt en 
kortege på godt en kilome-
ters længde, når vi kommer 
trillende i samlet flok og 
følge,” vurderer han. 

Sjældent over 20 km/t
Desuden kommer spee-
dometernålen sjældent 
op over de 20 kilometer i 
timen. Turen nydes bedst 
i adstadigt tempo, men 
for den gode ro og ordens 
skyld, bliver ordensmagten 
altid lige orienteret om ar-
rangementet på forhånd.

”Vi har kvinder med 
hvert år – på egne knaller-
ter. Det gør, at vi mænd lige 
sætter håret lidt pænt, når 
vi tager styrthjelmen af, og 
det gør vi flere gange un-
dervejs. Selv om ru-
ten er en hem-
melighed lige 
til det sidste, 
er den krydret 
med ’poster’, 
hvor der er op-
gaver eller små 
oplysende fore-

drag – samt mulighed for 
at strække benene og ryste 
frisuren på plads. Desuden 

De er klar til kickstart på Tour de Fanø 2017

Sigvald Svendsen er teknisk chef for årets Tour de Fanø, men inden løbet finder sted får han 
travlt i værkstedet, da mange deltagere lige skal have tjekket deres køretøj inden start.

'Juntaen' består af, fra venstre, Børge Thomasen, Sigvald Pedersen og Jens Fredborg. Alle har de 
gule refleksveste på ved selve løbet, så de øvrige deltagere kan kende dem.

Søndag den 27. august bliver Fanø for  
syvende gang ’kørt over ende’ af lokale 
entusiaster på deres små Suzuki FZ 
50-knallerter Ruten er en hemmelighed 
og tilmeldingen i fuld gang

Jens Fredborg, Børge Thomsen og Sigvald Svendsen  
er klar til årets 'Tour de Fanø' den 27. august.

Knallert
entusiasternes 

motto 'Primus Inter 
Pares' betyder 'Først 

blandt ligemænd'.
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De er klar til kickstart på Tour de Fanø 2017

De ser splinternye ud, de små knallerter her. Det er de ikke. 
Der er bare blevet passet særdeles godt på dem.

er der en rigtig hyggelig 
fællesspisning, der finder 
sted på Skovlegepladsen,” 
afslører ’treenigheden’.

”Et år var der faktisk en 
særlig lækker dame med. 
Hun havde nogle ’fortrin’, 
der fik alle os mænd til at 
gøre store øjne, så selvføl-
gelig håbede vi, at hun også 
var med året efter. Og vi 
skal da lige love for, at duf-
ten af totakts-benzin det 
følgende år blev druknet 
i en hørm af deodorant og 
barbersprit… ”

En hemmelighed
Turen rundt på Fanø stræk-
ker sig over 35-40 kilome-
ter, men er altså ukendt 
for alle, bortset fra d’her-
rer Feldborg, Thomsen og 
Svendsen. 

Til gengæld byder den på 
lidt af hvert, også kåringen 
af årets pæneste Suzuki FZ 
50 – og den mindst pæne. 
Den pæneste får vandrepo-
kalen til et års pynt og blær 
hjemme på ’kaminhylden’. 
Herefter bliver den byttet 
ud med en mindre kopi til 
evigt eje. Den mindst pæne 
får en mindre pæn præ-
mie…

”Men det handler ikke 
om, at den pæneste skal 
være den mest ’gejlede’. 
Det gælder ikke om at have 
flest sidespejle, forkromede 
skærme, ekstra lygter eller 
andet tingeltangel. Den pæ-
neste er den mest velholdte 
og mest originale Suzuki 
FZ 50.”

Og dem er der mange af 
på Fanø. Alt efter, hvem 
man spørger, ligger tallet 
på mellem 100 og 180.

Populær knallert
Sigvald ved med nogen-
lunde usvigelig sikkerhed, 
at der i årenes løb er solgt 
knap 500 af de små, popu-

lære knallerter via Fanø 
Cykel- og Motorservice, og 
Sigvald ved nok, hvad han 
taler om. Han er nemlig 
selv udlært cykel- og knal-
lertsmed fra lige præcis dét 
værksted. 

Siden uddannede han sig 
også som automekaniker – 
og i dag kan han samle en 
Suzuki FZ 50 med lukkede 
øjne og den ene fod i en 
gulvspand.

”Det er rav, der har gjort 
dem så populære her på 
Fanø,” fortæller president 
Jens Fredborg.

”Konstruktionen gør, at 
de kan køre i vand. Derfor 
blev de hurtigt eftertrag-
tede hos ravsamlere, og det 
er de stadig den dag i dag. 
Derfor er der så mange af 
dem, og så er det jo også en 
stor fordel, at reservedelene 
stadig er i omløb – og at 
Sigvald er manden, der kan 
reparere dem,” lyder det fra 
presidenten.

Mange sponsorer
Han fortæller desuden, at 
turen – der altså ikke er 
forankret i en egentlig for-
ening – har let ved at skaffe 
såvel sponsorer som frivil-
lige til at stå for det prakti-
ske i forbindelse med fæl-
lesspisningen. 

Deltagerne skal bare mel-
de sig til og sørge for, at der 
er benzin på den lille knal-
lert.

”Og når afstemningen 
om den pæneste og den 
mindst pæne Suzuki er 
overstået ved turens sidste 
stop, der altid er ved ’Ka-
byssen’ på Kirkevej – ja, så 
siger vi tak for denne gang, 
alle kører hver til sit – men 
næste år er der også en sid-
ste søndag i august”.

Tekst og foto: Jens Bytoft

PLAN – De 11 medlemmer 
af byrådet på Fanø kan se 
frem til et særdeles travlt 
efterår, hvor et af de aller-
vigtigste punkter bliver 
at få blåstemplet den nye 
kommuneplan, inden et 
nyvalgt byråd træder sam-
men efter årsskiftet.

Af samme grund er et 
ekstraordinært byråds-
møde sat ind i kalenderen 
til om formiddagen tors-
dag den 31. august, i øv-
rigt samme dag, som de 
politiske forhandlinger om 
det kommunale budget for 
2018 for alvor går i gang.

Kommuneplanen er den 
overordnede ’køreplan’, der 
udstikker retningslinjerne 
for den udvikling, politi-
kerne mener, skal gælde for 
Fanø i de kommende 12 år 
– men dog ikke mere fast-
låst, end at planen, i større 
eller mindre grad, bliver re-
videret hvert fjerde år.

”Planen handler om alt 
fra bolig- og erhvervsom-
råder, landbrug, sommer-

huse, bevaringsarbejde, 
gader og veje – faktisk alt, 
hvad der har med fysisk 
planlægning at gøre.” 

”Det er den overordnede 
plan, der er fundamentet 
for al anden kommunal 
planlægning”.

Det fortæller Anette 
Simmelsgaard, der er for-
valtningschef for erhverv, 
teknik og borgerservice. 
Dermed er det også hende 
og hendes medarbejdere, 
der har ansvaret for, at al-
ting er klappet og klart til 
politisk behandling på den 
sidste dag i august.

Fuldstændig revision
Anette Simmelsgaard kan 
også fortælle, at byrådet 
denne gang har ønsket en 
fuldstændig revision af den 
gældende kommuneplan.

’Posen’ bliver altså rystet 
for alvor, hvilket blandt an-
det hænger sammen med 
de ændringer af Planloven, 
der tidligere i år blev vedta-
get af Folketinget.

”Når – eller hvis – poli-
tikerne vedtager kommu-
neplanen, skal den sendes 
i en otte uger lang høring 
blandt borgerne. Her har 
alle mulighed for at komme 
med kommentarer, forslag 
og indvendinger, inden 
planen igen kommer til po-
litisk behandling. Det sker 
den 18. december, så der 
skal ikke meget  til, før det 
hele bliver forsinket,” me-
ner Anette Simmelsgaard.

Til gengæld kan hun ikke 
sige noget om, hvorvidt der 
bliver inviteret til borger-
møde om den nye kommu-
neplan. Det er en ren poli-
tisk afgørelse, men det har 
tidligere været praksis at 
arrangere et informations-
møde, når planer af denne 
kaliber skal gennem den 
politiske mølle.

Men én ting er behand-
lingen på det ekstraordi-
nære byrådsmøde. Inden 
kommuneplanen kommer 
så langt, skal den også be-
handles i de forskellige po-

litiske udvalg. Derfor er der 
en stram ’køreplan’ – og 
derfor har de administra-
tive medarbejdere haft nok 
at se til på det sidste.

Tæt inde på liver
En af dem er arkitekt og 
byplanlægger Anne Bjerg-
gaard, der nok er en af de 
medarbejdere, der har haft 
planen tættest inde på livet. 
Faktisk har hun ikke haft 
tid til at beskæftige sig med 
ret meget andet siden fe-
bruar, hvor byrådet vedtog 
den ’strategi’, der er grund-
laget for hele planen.

”Undervejs har vi haft 
en række møder, eller ’pit-
stop’, med politikerne, hvor 
vi har fået afprøvet om vi 
var på rette spor eller ej, og 
nu er vi ved at være i mål,” 
fortæller Anne Bjerggaard, 
der som sin næste store 
opgave kaster sig over en 
revision af den bevarende 
lokalplan for Sønderho.

Tekst og foto: Jens Bytoft

Ekstraordinært byrådsmøde 
om kommuneplanen for Fanø

Byplanlægger Anne Bjerggaard og forvaltningschef Anette Simmelsgaard der har sammen med de øvrige medarbejdere i 
forvaltningen haft et tæt samarbejde om at få udkastet til den nye kommuneplan klar til den politiske behandling den 31. august.

Rådhusets medarbejdere har travlt med at lægge sidste hånd på det ’værk’, der  
udstikker retningen for Fanø frem til 2030. Efter byrådsmødet følger en høringsfase

   Få 21.400 kr. skattefrit

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller Karsten Hansen 91 33 91 13 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Hele øen 
rundt!
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