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Det sker 15/8 til 29/8
Et udpluk af begivenheder

Sommerhus nedbrændte på en halv time
RINDBY – Søndag den 16. august om eftermidda
gen brændte et sommerhus på Ternevej ved Rindby 
Strand ned på kun en halv time. Det skete fra klokken 
14.55 til 15.25. Det lykkedes brandvæsenet at forhin
dre ilden i at brede sig til omgivelserne og til andre 
huse. Ilden nåede kun lige at slikke op ad et anneks. 
Branden opstod, fordi nogle klude med maling, der 
var smidt i en spand i et skur, selvantændte i det 30 
grader varme vejr. Ejeren af huset havde brugt klu
dene til at tørre noget maling af et nymalet terrasse
dæk.  nis

Aggressiv cyklist rev håndtag af bil
NORDBY – En kvindelig bilist blev lørdag den 22. 
august om morgenen udsat for road rage, eller vej
vrede, fra en mandlig cyklist på Vesten Bavnen ved 
Nordby. Manden, en dansk sommerhusgæst, og et 
barn, kørte på hver sin cykel og spærrede hele vejen. 
Kvinden dyttede en enkelt gang, hvilket fik manden 
til at stå af cyklen og aggressivt gå hen til bilen, hvor 
han trak så hårdt i håndtaget i førersiden, at han rev 
det af og kylede det væk. 

Kvinden kunne ikke åbne døren og komme ud, da 
centrallåsesystemet var blevet ødelagt. Da hun har et 
handicap, kunne hun heller ikke selv komme over til 
den anden dør, men måtte have politiet til at komme 
og hjælpe sig ud. Kvinden havde set, hvor manden 
kørte hen, så politiet kunne finde frem til ham. Da 
der ikke står noget om vejvrede i færdselsloven, blev 
manden sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgø
relsen.  nis

Forsøg på tyveri i Sønderho Kirke
SØNDERHO – På et tidspunkt mellem søndag den 
23. august klokken 12 og tirsdag den 25. august klok
ken 11 har nogen forsøgt at bryde kirkebøssen, der 
står i våbenhuset i Sønderho Kirke, op med noget, der 
kunne ligne en skruetrækker. Det lykkedes dog ikke.
 nis 

Bøde til knallertkører med cykelhjelm
NORDBY – En 68årig lokal mand kørte om morge
nen den 14. august på knallert på Vestervejen i Nord
by med en cykelhjelm på hovedet i stedet for en god
kendt styrthjelm. Det gav en bøde på 1.500 kroner. 
 nis

Børn vinkede til politipatruljen 
FANØ – Politiet blev opmærksom på en bil med 
mange børn, der ikke var spændt fast, fordi børnene 
glade vinkede til den forbipasserende politipatrulje. 
Fra den 12. til den 25. august standsede politiet i alt 
fem biler med børn, der ikke var spændt fast og stod 
op eller hang ud af bilen.  nis

11-årig chauffør kørte bil på stranden
FANØ – Torsdag den 20. august klokken 13.30 stop
pede politiet en bil på stranden, hvor føreren var en 
kun 11årig tysk pige. Moderen, der sad ved siden af, 
fik en bøde på 2.500 kroner.  nis 

Bagrude i bil smadret i Nordby
NORDBY – Natten mellem fredag den 21. og lørdag 
den 22. august er bagruden i en personbil, der holdt 
i en indkørsel i Nordby, blevet smadret. Der er ikke 
stjålet noget.  nis

Øen rundt

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

På Tovtvej 17 ligger 
Fanøs smukkeste 
sommerhusgrund. 
Det siger  
skorstensfejeren 
da. Vi måtte ud for  
at tjekke det

IDYL – Vi kan lige så 
godt advare journalister 
og andre med nyheder og 
drama i blodet: Dette er en 
ikkehistorie, som vi siger i 
journalistfaget. Der er ikke 
noget nyt, ikke nogen skan
daler, ikke nogen kendisser 
og absolut ikke noget som 
helst politik i de følgende 
linjer. Men når Søren Ryge 
kan på fjernsyn, så kan 
Fanø Posten vel også på 
skrift. Bare fortælle en hi
storie om nogle lykkelige 
mennesker, stille og roligt.

Skorstensfejerens dom
I dette tilfælde er det om 
Lillian og Leo Tuelsen på 
henholdsvis 79 og 80 år, der 
i 19 år har boet på Tovtvej 
17. Det er et sommerhus, 
men de har kunnet gøre det 
på grund af pensionistreg

len. Og de har Fanøs skøn
neste sommerhusgrund.

”Det siger skorstensfeje
ren. Og han har jo set dem 
alle oppefra,” smiler Leo 
Truelsen, som dukker op, 
da den halvgamle redaktør 
har brugt den solide mes
singklokke på væggen for 
at annoncere sin ankomst. 

Egentlig er redaktøren lige 
så forstokket som sine kol
leger og er ikke til ikkehi
storier – men Leos overta
lelsesevner var store, vejret 
var skønt, og nysgerrighe
den var stor.

Egen sø med egen ø
Og når man går rundt om 
hjørnet, forstår man Leo og 
Lillians lykke. En skøn sø 
med en ø i midten slynger 
sig rundt på deres grund, 
og i huset bag øen på søen 
er deres udlejningssom
merhus, skråt over for deres 
eget, der er stort nok til at 
rumme de to børn og deres 
fire børnebørn også. 

Nabohuset er lige nu lejet 
ud til at tysk par, der har 
besøgt Fanø 45 gange! En 
bro fører derover, og under 
den buede 
bro, som 
er bygget 
af tøm
rermester 
Paaskesen 
fra redak
tørens fø
deby Skan
derborg, 
løber van
det videre 
til den an
den halvdel 
af søen.

Den gode 
kaffe, kran
sekagen, 
småkagerne og de 
blå druer af egen avl er på 
bordet. Og de fortæller, at 
de er fra Hjerting, og at Leo 

Leo Truelsen kan aldrig blive 
træt af at nyde synet fra broen 
over den lille sø.

Lillian og Leos nyder deres unikke grund

Lillian og Leo Truelsen  Lillian og Leo Truelsen  
på broen, der går over  på broen, der går over  
søens smalleste sted.søens smalleste sted.

• Fanø Strandgalleri, Rindby Strand: Kl. 14-17.30  
hver dag undtagen mandag. 

• Fanø Kunstmuseum, Sønderho, alle dage  
undtagen mandag kl. 13-17: Vadehavet og andre 
landskaber + særudstilling om Ruth Heinemann.

• Martha af Sønderho sejler offentlige ture fra lystbå
dehavnen i Nordby: book her marthasonderho.dk.

• Madsens Galleri ved Realen 29/8 kl. 10-16:  
Johnny Madsenmaleriudstilling. 

• Sønderho Kirke 30/8 kl. 16-17:  
Marsh & Marigolds, koncert.

• Fanø Biograf, 31/8 kl. 19.30: Vores mand i Amerika.
• Realen, 4/9 kl. 20: The Talk. Johnny Madsen  

interviewer Villy Søvndal og Anders Samuelsen.
• Nordby Kirke, 4/9 kl. 20-21:  

Nathalia Florezkoncert.
• Sognehuset i Nordby, 15/9 kl. 19: Valgmøde.
• Strien i Nordby, 18/9 kl. 20.30:  

Jacob Fischer Trio. Arr: Fanø Jazzklub.
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Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30,  
Lørdag: 10.00-15.00

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer, med gulve, 

tæpper og gardiner. 
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på  
erik@garant.nu 

eller tlf. 79137878 - 
40304903

Blå mosaikguldsmed

”Guldsmedene stod ud 
over vandfladen med ud
kig gennem alle øjne og 
bagkroppen som 
haleror. De var 
som spundet af 
solstrålerne, der 
knitrede gyldent 
i deres vinger, 
og de brumme
de undervejs,” 
skriver forfatte
ren, og sådan er 
der mange, som 
har set dem ved 
Fanøs småsøer. 
De er også man
ge andre steder 
lige netop nu, for 
eksempel på et 
Fanøhus, som 
på fotoet med 
de to blå mosa
ikguldsmede 
viser. De sidder 
i et parringshjul 
eller et heksehjul 
– det almindeli
ge navn for nogle 

hundrede år siden.
Det er den måde, hvorpå 

det hele begynder for en 
guldsmed. Hannen griber 
en hun i nakken med noget 
så charmerende som bag
kropsvedhængene. De kan 
flyve rundt sådan et stykke 
tid. Når hunnen er klar, så 
bøjer hun bagkroppen op 
til hannens parringsorgan. 
Det er her heksehjulet bli
ver dannet. Alt det kan 

foregå flyvende, men altså 
også på et Fanøhus på 
Vangled.

Efter parringen flyver blå 
mosaikguldsmed til en lille 
sø – måske en havedam – 
for at lægge æg. Den borer 
æggene ind i vandplanter. 
Næste år klækkes æggene 
og en larve begynder livet 
i vandet som et grådigt rov
dyr. Efter tre år i vandet 
kravler guldsmedelarven 

op på en vandplan
te, og ud kommer 
en ny guldsmed.

Sådan har det 
været hvert år i 200 
millioner år. Guld
smedene er nogle af 
de ældste insekter 
vi har. Urguldsme
den var stor med et 
vingefang på 70 cm. 
Måske skulle man 
være bange for dem 
den gang, men nu 
er der ingen grund 
til det. Blå mosa
ikguldsmed spiser 
blandt andet myg, 
så hyg om dem, 
hvis du får besøg i 
haven.

Tekst og foto: Søren 
Vinding.

Når guldsmedene var på husene, så kom der guld i 
hus, sagde man før i tiden.

var speditør på DFDSbå
dene til England og Island. 
De flyttede hertil, da de gik 

på efterløn. De købte den 
store grund i 1968 og byg
gede første gang i 1972, sid
ste gang i 2001.

”Den gang var der frit 
udsyn helt ned til planta
gen. Der var bare ingen
ting, det var fantastisk,” 
fortæller Lillian, der er 
uddannet klinikassistent, 
men som har arbejdet i for
retning det meste af sit liv.

Træer og buske gav læ
De fik plantet træer og bu
ske for at få læ, der kom 
masser af andre som
merhuse, og halvøen ude 
i søen blev til en rigtig ø 
med hjælp fra entreprenør 
Brinch, fortæller Leo. I dag 
må de intet gøre med søen 
uden at spørge kommunen. 
Søen eksisterer i øvrigt kun 
på grund af grundvand og 
regnvand.

Deres vinkelsommerhus 
er siden 1972 blevet udvi
det i flere omgange, og nu 
er det på 154 kvadratmeter, 
hvis man tæller to disponi
ble rum med. Naturen har 

i mellemtiden kræ
vet sin adgang til 
søen. Især fuglene 
er glade for stedet. 
De har talt 53 for

skellige fuglearter, deri
blandt mange trækfugle, 
fiskehejren og isfuglen.

”De er de smukkeste med 
deres stærke blå farve. De 
er fantastiske at se på, når 
de kommer om eftermid
dagen og suser rundt om 
øen,” siger Leo.

Drama og mord i søen
Men der opstår også dra
maer, for eksempel plynd
ring af reder. Og mord:

”En krageunge sad på en 
kvist, som pludselig knæk
kede, så den røg i vandet. 
To blishøns kastede sig 
over den og druknede 
den,” fortæller Lillian, der 
især ikke bryder sig om at 
se helt små ællinger blive 
hapset af rovfugle.

Også når det er efterår, 
vinter og forår har de glæ
de af søen. Stuen er indret
tet med et stort hjørnevin
due ud mod den. 

”Hver morgen sidder jeg 
og læser avis i tre timer 
og ser ud,” fortæller Leo, 
inden redaktøren vender 
snuden hjemad.

Det må være den skøn
neste måde at nyde sin pen
sionisttilværelse på, er der 
en stemme, der siger inde i 
hovedet.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Lillian og Leos nyder deres unikke grund

Leo og Lillian hus 
fra oven. Ifølge 
skorstensfejeren har 
de Fanøs flotteste 
grund.

I baggrunden ses deres udlejningssommerhus, som ofte lejes af samme tyske familie.


