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Rettelser
FANØ – Uha, den gamle redaktør havde for meget 

fart på, da han lavede aprilnummeret. Det ny byråds-
medlem for Fanø Lokalliste hedder selvfølgelig Hen-
ning Kjærgaard, som Vor Læser også har bemærket. 
Arrangøren af Bob Dylan-festen i Sønderho hedder 
Jørgen Kristensen, og Fanø Brugsforenings omsæt-
ning blev 156 millioner kroner. 

Martha hjælper med askespredning
FANØ – Martha af Sønderho har taget hul på sæ-
sonen, og i år er et nyt tilbud ved at blive populært: 
Askespredning til søs. Foldere ved alle bedemænd i 
Esbjerg fortæller om tilbuddet, og mange benytter sig 
af det, fortæller Torben Korsgaard fra bestyrelsen. En 
enkelt gang var det ved at gå galt:

”Vi sejler ud med urner, der er beregnet på at gå til 
bunds op gå i opløsning, men en rød urne flød bare 
afsted ind mod lystbådehavnen i Nordby. Vi måtte 
haste efter den, og to besætningsmedlemmer fik ha-
let den indenbords. Det viste sig, at der skulle have 
være prikket hul på den først. De pårørende tog det 
heldigvis med et godt grin,” fortæller han.

Heinemann-malerier er online
SØNDERHO – Som tiptipoldebarn af Hanne Søren-
sen er Vilhelm Konstantin Poulsen fra København 
kommet på Fanø stort set alle somre, siden han blev 
født. Nu er han 33 år og er blevet meget optaget af 
blandt andre Reinhard Heinemanns malerier.

”Der er så fulde af liv, farver og udsyn. Hans bil-
leder hang i mit barndomshjem og hos min bedste-
mor og bedstefar, og min bedstemor, Lisbeth Strange, 
kendte Ruth og Reinhard Heinemann,” fortæller han.

Han har nu bistand fra tre dygtige, kreative sjæle 
lanceret et onlinekatalog over godt 20 af Reinhard 
Heinemanns billeder på reinhard-heinemann.dk. 
Formålet er at udbrede kendskabet til hans billeder.

”Jeg tænker, at der er en del på Fanø, nok mest i 
Sønderho, der har billeder hængende af Reinhard 
Heinemann, og som ville synes, at det er sjovt at få 
deres billeder med i kataloget. De kan kontakte mig 
på 42 73 35 06,” slutter han.

Dronning Margrethe besøger Fanø
FANØ – Dronningen kommer på besøg 1. september. 

”Vi er blevet givet et ekstra år til at glæde os, og det 
gør vi virkelig. Hele Fanø Kommune ser frem til at 
byde Dronning Margrethe velkommen, og vise vores 
dejlige ø frem fra dens bedste side. Vi har en masse, 
som vi gerne vil vise dronningen. Blandt andet vores 
fantastiske natur, bygningskulturen, vores levende 
musik- og dansetraditioner, vores flotte dragter og 
ikke mindst glimt af ø-livet i dag. Det bliver dronnin-
gens andet officielle besøg på Fanø. Det første var til-
bage i 1957, så vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan 
for at gøre det til en minderig oplevelse. Jeg håber, at 
mange borgere vil bidrage til at give dronningen en 
hjertelig velkomst og tage del i den fest, som besøget 
er for hele Fanø,” siger borgmester Sofie Valbjørn.

Øen rundt

LOKALHISTORIE – 
”Hvordan vi kom ned til 
den lille damper, husker jeg 
ikke, men vi var glædeligt 
overraskede over, at vore 
møbler var ombord. Og så 
gled vi ud over Grådyb, 
ud mod den ubekendte og 
frygtede ø, som vi nu var 
forvist til som en anden 
Djævleø. 

På Broen blev vi modta-
get af ’Gamle’ Sørensen, 
forstanderen på skolen, og 
så fulgte vi ham hjem for at 
få middagsmad. Det første 
stykke var der skam brolagt 
gade med væmmelige, top-
pede sten. Vi syntes det var 
et sært og fattigt syn med 
de lave, stråtækte huse, så 
drejede vi om et hjørne, og 

så holdt bro-
lægningen 
op. Forude lå 
skolen, stor 
og mægtig i 
forhold til de 
andre huse 
og fornemt 
isoleret, men 
vi måtte vade 
gennem sand, 
der var lagt 
afhugget, 

væmmeligt glat marehalm 
over. Ind kom vi da og op 
på første sal, og så var vi i 
det flotteste og fornemste 
hjem, jeg nogensinde havde 
set. Senere opdagede jeg, at 
det skulle det være.”

Sådan fortæller Frans 
Buch, søn af navigationslæ-
rer Søren Nielsen Buch, om 
sin ankomst til navigati-
onsskolen den 1. april 1894. 
Søren N. Buch var lærer på 

Det er som at være der selv, når man i 
Frans Buchs erindringer læser om hans 
barndom på Fanø i perioden 1894 til 1898

”Disse ubetydelige skram-
mer behøver ingen vej-
bred,” siges i 1. akt af 
Shakespeares Romeo og Ju-
lie. Nogen var kommet op 
at slås og havde skadet hin-
anden. Vejbred kunne bru-
ges, hvis det var alvorligt. 
Den har nemlig sårhelende 
egenskaber. 

I dag vil man vel ikke 
bruge den til sår, men det er 
dumt at glemme plantens 
mange egenskaber. Den er 
for eksempel god mod in-
sektbid og ’forbrændinger’ 
fra brændenælder. Pluk et 
blad, nulr det, så det safter 
lidt og gnid det på det stuk-
ne eller brændte sted – og 
så er det jo godt, at vejbred 
kan findes overalt, hvor der 
er insekter og tit står ved si-
den af brændenælder.

Vejbred var i ældre tider 
lægmands universalmid-
del mod mange sygdomme.

I V.J. Bøndergaards Folk 
og Flora bind 4 side 68 fort-
farende er nævnt alle de 
mange ting, den blev brugt 
til – også at en klog mand 
påstod, at man var sikker 
på at vågne på rette tid, 
hvis man lagde et vejbred-
blad under hovedpuden. 
Han fortæller også, at vej-
bred er god for fordøjelsen.

De unge blade kan bruges 
som en grøntsag med smør 
til for eksempel et stykke 
koldt, kogt kød eller flæsk. 
Stuvet vejbred er også vel-
smagende. Bladene renses 
godt i flere hold vand, ko-
ges til de begynder at blive 
møre, tages op og hakkes. 
Lav en opbagt sovs og rør 
de hakkede blade i sovsen. 

Smag til med salt og peber. 
Spises til stegt fisk eller 
stegt flæsk. Bladene smager 
bedst her om foråret.

Hvis du vil vide, hvordan 
du kender vejbred, så slå 
det op på www.fanonatur.
dk.

Tekst og foto: Søren Vinding

Fanø-historie  
fra øjenvidne

Finder man rigtig brede blade af glat vejbred,  
så kan de også bruges som ’kålblade’ i kåldolmer.

Naturens grønne plasters grønne plaster

Foto: Claus Brinch-Danielsen

Knudsine Margrethe Buch, f. Knudsen og hendes mand Søren Buch.

Dannebrog i Svendborg. Foto: Finn Arne Hansen
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Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
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. 79 13 78 78
40 30 49 03

Personlig Service

Kvalitet Tæt på Stranden

Kirkevejen 39 · Rindby Strand · DK-6720 Fanø · Tlf. +45 75162490 ·  www.feldbergstrandcamping.dk
C a m p i n g    H y t t e r    S o m m e r h u s e

Fanø Navigationsskole fra 
1894 til 1933, han var da 78 
år og havde fået Ridderkor-
set. 

En velskrevet dagbog
Han havde selv drevet 
privat navigationsskole i 
Fredericia, men pludselig 
krævedes der statsanerken-
delse, og så måtte han søge 
job på Fanø. Og det var vel 
betalt, selv om han længe 

havde svært ved at få sin 
løn.

Når vi i dag kan læse om 
Frans og Søren Buchs liv, så 
skyldes det, at hans uhyre 
velskrevne dagbog er ble-
vet udgivet – med støtte fra 
Velux Fonden. Dagbogen 
ejes af Frans Buch barne-
barn, Birgitte Buch, Tønder. 
Og da det var farfaderens 
ønske, at de kommende 
generationer skulle kunne 

læse om hans og slægtens 
liv, fandt Birgitte Buch og 
hendes mand Jens Frørup 
Madsen på at udgive den. 
De er begge pensionerede 
gymnasielærere.

”Vi fik jo masser af tid til 
overs, da coronaen kom, og 
så sad vi skiftevis og læste 
passager op for hinanden 
og skrev det ned,” fortæller 
Jens.

”Og vi har holdt os til 
teksten for at bevare ægt-
heden,” fortæller Birgitte 
Buch.

Erindringsbogen handler 
meget om Frans Buchs liv i 
DSB, men han vender hele 
tiden tilbage til at skrive 
om Fanø, da han som vok-
sen blev ved med at besøge 
sine forældre. Men lad os 
tage et fortidsdyk mere:

”Vi løb. Ret langt kom 
vi ikke, så fandt vi det før-
ste lig. Det lå næsegrus 
med knust pandeskal. Det 
var skipperen på Claus.” 
En kammerat fra briggen 
Claus fandt de også.

Den rigt illustrerede bog 
på 356 sider kan bestilles på 
mail@fanoeposten.dk. Pris: 
275 kr. plus fragt.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Birgitte Buch og Jens Frørup 
Madsen med den originale 
dagbog og erindringsbogen. 

   

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

Det sker på Fanø fra 8/5 til 29/5
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 29. maj
• Lør. 8/5 kl. 14-17.30, Fanø Strandgalleri,  

Rindby Strand: Fernisering, Tape-Art
• Lør. 8/5, man. 10/5, tir. 11/5, ons. 12/5, 

fre. 14/5, lør. 15/5, man. 17/5, tir. 18/5, 
ons. 19/5 kl. 19.30: Fanø Biograf:  
Lille sommerfugl

• Lør. 11.00 og søn. 11.00, havne-
rundfarter og sælsafarier med Martha 
af Sønderho fra Nordby Lysbådehavn. 
Se detaljer på www.kultunaut.dk

• Tir. til søn. kl. 13-17, Fanø  
Kunstmuseum, Nord Land 5,  
Sønderho: Ad Sandede Stier  
af Margit Enggaard Poulsen, 170 års  
vadehavskunst og Heinrich Dohm

• Ons. til søn. kl. 14-17.30, Fanø  
Strandgalleri, Rindby Strand: Åbent

• Man. til fre. kl. 10,30-17 og lør. 10-14, 
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling,  
Hovedgaden 28, Nordby:  
Særudstillingen Everten Rebecca

• Tor. 13/5, Nordby Kirke kl. 9.30,  
Sønderho Kirke kl. 11: Kristi himmel-
fartsgudstjeneste v/ Nanna. D. Coln

• Tor. 13/5 kl. 12-14, Albue Fuglekøje, 
Albuevejen 41: Fortællepicnic v/  
Ragnhild Kallehauge, KUK

• Lør. 15/5, Realen, Niels Engersvej, 
Nordby: Rugsted & Kreutzfeldt

• Tor. 18/5 kl. 18 (hvis man deltager i 
spisning), Pandekagehuset, Nordby: 
Generalforsamling og opstillingsmø-
de, Det Konservative Folkeparti, Fanø 

• 23/5 kl. 9.30 i Nordby Kirke og 11.00  
i Sønderho Kirke: Pinsegudtjeneste  
v/ Miriam Florez

• Man. 25/5, tir. 25/5, ons. 26/5, tor. 27/5, 
Fanø Biograf: The High Note

• Tir. 25/8 2021 kl. 19.00, Sognegården  
i Sønderho, fællesrummet:  
Generalforsamling og opstillingsmøde 
i Fanø Lokalliste


