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LITTERATUR – Som hun 
sidder der, Birkerød-pigen 
Lise Ringhof, i en have 
bag et hyggeligt, stråtækt 
Sønderho-hus, forstår man, 
hvorfor hun smiler om kap 
med solen. Hun har fundet 
prinsen på den hvide hest, 
sin Erik, hun har det privi-
legium at bo det meste af 
sin tid i skønne Sønderho, 
og nu er hun også roman-
forfatter sammen med den 
Cavling-prisbelønnede 
journalist Erik, der bærer 
efternavnet Valeur.

Udkom 13. august
Torsdag den 13. august 
udkom første del af de-
res slægtsroman Det er de 
danske som flygter. Den 
handler om den kejtede og 
sammensatte figur Erling 
Brink, der er ni år, da roma-
nen letter nytårsaften 1899 
i Sønderho. Han er søn af 
en skibsfører, men han er 
mere boglig end søstærk, 
mister tidligt sin lillebror 
i en ulykke, han bebrejder 
sig selv for, får sig en hem-
melig, vanskabt ven på fat-
tighjemmet og bliver den 
første student fra det splin-
terny gymnasium i Esbjerg. 
Han står forrest i køen til 
eksamensbeviser på grund 
af sit efternavn. Han drager 
ud i verden, bliver læge i 
København og bosætter sig 
i Vejle, inden der sker noget 

dramatisk. Vil man vide 
mere, må man købe bogen.

Men hvorfor går bogen 
ikke en generation længere 
tilbage i tiden, så man får 
mere af Sønderhos historie 
med, vil den spørgelystne 
interviewer vide, mens vi 
får kaffe og druer i forfat-
terparrets hyggelige bag-
have. 

Dels skyldes det, at der er 
skrevet utroligt meget om 
tiden lige efter nederlaget 

i 1864, forklarer Lise Ring-
hof. 

Men det har også andre 
årsager:

”Det var en brydningstid, 
den moderne tid, hvor det 
er tid til opbrud. Og så er 
det et pænt rundt tal, 1900. 

Og det passer med, at vi vil 
lave en trilogi, der går op til 
vore dage,” fortæller Erik 
Valeur.

Alt er fiktivt
I deres arbejde har de talt 
meget med ’indfødte’ fra 
Sønderho, men de beslut-
tede sig for, at den bag-
grundsviden, de fik, ikke 
skulle bruges til handlin-
gen i bogen. Så alt er fik-

tivt, også alle personerne, 
Og her var hovedpersonen 
Erling Brink meget velover-
vejet. 

Han skulle være fra det 
yderste hav, hvor man ikke 
kan komme længere ud, 
pointerer Erik.

”Vi ønskede en person, 
som rummer alt det, Dan-
mark rummer: Ængstelig-
hed, at være lidt anderle-
des, lidt sky, som ikke kan 

se det gode ved sig selv. Og 
som hen ad vejen får for-
domme,” forklarer Lise.

De har lavet romanen 
sammen. De har fået ideer 
sammen, de har researchet 
sammen, og de er blevet 
enige om handlingen. Da 
Erik er et B-menneske, og 
Lise er at A-menneske, så 
starter hun om morgenen 
med at læse, hvad han har 
skrevet.

Lise Ringhof og Erik Valeur har skrevet 
slægtsroman med drengen Erling Brink 
fra Sønderho som hovedperson

Sønderho-forfatterpar  
bag ny romantrilogi

REDNINGSAKTION – Et 
bortfløjet badedyr på stran-
den syd for Rindby, tilhø-
rende en tysker, resulterede 
sidst på eftermiddagen 
mandag den 10. august i en 
større redningsaktion. 

Nogle strand-
gæster anmeldte, 
at de havde set et 
badedyr drive til 
havs. De mente, at 
der var en person 
på dyret. Såvel 

brandvæsen som politi, 
ambulance, Sønderho Red-
ningsstation og Forsvarets 

redningshelikopter blev 
tilkaldt, og de badende 

blev kaldt op af vandet. 
Det viste sig, at der ikke 

var nogen person på ba-
dedyret, og at 

ejeren også 

havde sagt til livredderne 
på stranden, at badedyret 
var drevet ud. Livredderne 
havde bare ikke givet be-
skeden videre til politiet. 

Både Forsvaret og poli-
tiet formaner om, at man 
straks skal ringe til poli-
tiet og give besked, hvis et 
badedyr driver til havs, så 

man undgår en kræ-
vende og kostbar 
redningsaktion til 
ingen nytte.

Tekst: Keld Nissen 
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Et bortfløjet badedyr skabte ængstelse 
på stranden syd for Rindby

Badedyr udløste storstilet redningsaktion

Romantrilogien er resultatet af et tæt  
samarbejde, fortæller de to forfattere.

Lise Ringhofs forældre 
stiftede forlaget Lind-
hardt og Ringhof, hvor 
hun da også efter endt 
boghandlerlære startede 
sin karriere i forlagsbran-
chen. Hun blev på forla-
get, efter at Lindhardt og 
Ringhof var blevet solgt 
til Bonniers, men hun 
sluttede sin forlagskar-
riere som salgs- og mar-
ketingchef på Politikens 
Forlag i 2017. Nu er hu 
medforfatter på den ny 
romantrilogi med ud-
spring i Sønderho.

Erik Valeur er uddan-
net journalist, har fået 
Cavling-prisen to gange 
plus flere andre priser for 
sit arbejde i pressen. Han 
sprang ud som roman-
forfatter i 2011 med Det 
syvende barn. 

I 2015 udgav han Log-
bog fra et skibsforlis. 

Han har modtaget ad-
skillige litteraturpriser 
gennem årene, blandt 
andet Debutantprisen og 
den nordiske Glasnøg-
len. Han bor i et lejet hus 
i Sønderho. 

Blå bog
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Servicemedarbejder skambidt af hund
FANØ BAD - En servicemedarbejder fra et som-

merhusudlejningsbureau blev slemt tilredt, da han 
tirsdag den 11. august klokken 11 skulle foretage en 
reparation i et sommerhus på Nonbovej ved Fanø 
Bad. Mens han var i gang med reparationen, blev han 
overfaldet og skambidt af de tyske lejeres seks-årige 
sanktbernhardshund, så han måtte på skadestuen. 
Ejeren af hunden fik en straksbøde på 4.000 kroner 
for overtrædelse af hundeloven og valgte selv at lade 
hunden aflive.  nis

Voldsomt beruset bilist på stranden
FANØ – Søndag den 9. august om aftenen klokken 
21 var landbetjenten og hans assistent på patrulje 
på stranden, da de mødte en bil, der kørte noget for 
stærkt. Bilisten var en 46-årig tysk kvinde, der lug-
tede af spiritus, hvorfor hun blev taget med til blod-
prøve. Promillen var over 2,0, hvilket resulterer i en 
frakendelse af kørekortet, en mulig fængselsstraf 
plus muligvis en udvisning af Danmark med indrej-
seforbud i en periode. 

Hun vil senere blive indkaldt til en retssag i Dan-
mark. På bagsædet af bilen lå i øvrigt en veninde, der 
også var beruset, og som fik en bøde på 1.500 kroner, 
fordi hun ikke havde sele på.               nis

Syv bilister uden kørekort fik bøder
FANØ – I perioden fra onsdag den 5. til tirsdag den 
11. august standsede politiet på stranden syv biler 
med førere mellem 10 og 24 år, der ikke havde kø-
rekort. Både førere over 15 år og ejerne af bilerne fik 
bøder. nis 

Bilist tog fejl af bakgearet og første gear
NORDBY – Lørdag den 8. august over middag holdt 
en ældre tysk blist på parkeringen foran Danibo i 
Nordby. Han tog fejl af bakgearet og første gear med 
det resultat, at han med godt afsæt kørte op i en for-
anholdende tysk bil, der igen blev skubbet op i en 
tredje tysk bil. 

Der skete kun materiel skade på bilerne.              nis 

Bøde for at køre i bil på Søren Jessens Sand
FANØ - En tysk bilist fik en straksbøde på 2.000 kro-
ner, fordi han lørdag den 8. august midt på eftermid-
dagen i sin personbil kørte ud på Søren Jessens Sand 
og dermed overtrådte Naturbeskyttelsesloven.  nis

Svømmede som knægt til Esbjerg
NORDBY – Poul Lundholdt fra Nordby erindrer, 
efter at have læst artiklen om Christian Bodach fra 
Dort mund, der svømmede fra Nordby til Esbjerg 
Havn, da han gjorde det samme som knægt. 

Og han svømmede endda retur:
”Han kan da bare stille sig op i køen. Det gjorde 

jeg som teenager. Fra Pakhusbanken over renden til 
søjorden, langs vandet over til Halen på højde med 
Vestkraft og så bare derudaf og lade den udgående 
strøm hjælpe til. Landede omkring midt på molen 
ved Trafikhavnen. Hvilede under bolværket ved ind-
sejlingen og svømmede så tilbage mod batteriet. Gik 
hjem derfra. Følgebåde fandtes ikke dengang. Der var 
kun mig i badebukser.”

”Hvis min mor havde vidst det, havde jeg fået tæsk 
af min far, når han kom tilbage fra søen. Vi var jo 
mange drenge, der lavede drengestreger (sunt pueri 
pueri, pueri puerilis tractant) dengang, uden at for-
ældrene vidste af det. Bodach beskriver det bare som 
noget ekstremt og meget farligt. Hvis du kender lidt 
til strømforholdene, så skal du bare bruge dem til din 
fordel,” fortæller han.
	 -fina

Generalforsamling i Nordsøbadet
NORDBY – Så skulle det være sikkert og vist. Nord-
søbadets Støtteforening holder generalforsamling 
fredag den 21. august klokken 19 på Fanø Skole. 

Der er mange nyheder og der skal være nyvalg, 
varsler formand Per Svarre.      										-fina

Øen rundt

Forfatterparret Lise Ringhof  
og Erik Valeur nyder  

at bo i Sønderho.

Martha høvler hurtigt af på sin gæld

FANØ – Det går rigtigt 
godt for turbåden Martha. 
Passagertallet stiger og sti-
ger, og halvdelen af gælden 
er høvlet af, fortæller for-
mand Torben Korsgard.

Passagertallet er gradvist 
blevet øget fra seks i maj til 
12 i juli, det højest tilladte. 
Og det er gået forrygende.

”Hele juli måned har vi 
sejlet to ture om dagen, de 
fleste ture fuldt booket. De 
gode billetindtægter, sam-
men med en kæmpe op-

bakning fra medlemmer 
og aktieejere, har betydet, 
at halvdelen af den gæld, 
vi arvede fra Ribe, er betalt. 
Helt fantastisk. Ved ud-
gangen af juli har vi i 2020 

haft samlede indtægter på 
230.000 kroner. Vi har haft 
udgifter på kr. 55.000, hvil-
ket giver et driftsoverskud 
på fantastiske kr. 175.000, 
som vi har brugt til at høv-

le gælden af med,” fortæller 
han og glæder sig over den 
varme modtagelse.

Der er lavet sponsorafta-
ler for 50.000 kroner med 
RelyonNutec, Sol og Strand, 
Ambassaden og Nørre Ne-
bel Sparekasse. Og der er 
solgt skibsaktier og spon-
sorbreve for 130.000 kroner. 
139 personer er medlem-
mer af foreningen.
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Turbåden Martha 
har stor succes 
i sin første hele 
sæson 

Martha sejler i smult vande. 
Halvdelen af gælden er nu 
betalt.
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Om  
romanen

”Jeg står tidligt op, og så 
skriver jeg scener og skit-
ser, som Erik så skriver vi-
dere på,” forklarer hun.

”Og når jeg er færdig, 
passerer jeg det over til 

Lise, der læser korrektur 
og kommer med kommen-
tarer,” tilføjer Erik, der lan-
dede i Sønderho efter egen 
vilje, men ved lidt af en til-
fældighed.

”Jeg boede i en landsby 
på Djursland, og da jeg så 
blev skilt, ringede jeg til 
Tom Heinemann i Sønder-
ho og sagde, at jeg havde 
brug for noget at bo i, og at 
det godt måtte være i Søn-
derho. Så var jeg så heldig, 
at familien Kampmann vil-
le udleje dette hus til mig,” 
fortæller han.

I forbindelse med et bog-
projekt på Politikens Forlag 
mødte han så Lise, invite-
rede hende til Sønderho, 
og så var hun solgt og ville 
ikke hjem til andelslejlig-
heden i København igen!
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