
Grotte Esbjerg er en elektrisk klon

LIVSLINJEN – Det kan 
være et privilegeret er-
hverv at være journalist. 
Som når Molslinjen  invite-
rer på besigtigelse af Grotte 
Esbjerg på skibsværftet i 
Hvide Sande. 

Her er travle arbejdere 
og teknikere i fuld gang 
med at aptere det skrog, 
der kom fra Polen for at 
par måneder siden. Over-
alt skal man passe på ikke 
at fade ned af trapper uden 
gelændere, hamre hovedet 
mod lavthængende bygge-
dele eller falde over tom-
metykke kabler. 

Det er nemlig en elfærge, 
og det mærker man. Der er 
for eksempel ikke nogen 
olielugt i maskinrummet 
– meget underligt, faktisk. 
Og de to Danfoss Electron-
elmotorer i her ende af ski-
bets bug er kun hver især 
lidt større end en stor tøn-
de. Men de yder hver 375 
kW, de skubber og trækker 
samtidig, og de er tilsam-
men lige så kraftige som 
dieselmotorerne i Fenja og 
Menja, fortæller maskin-
chef Ole Berg Hansen fra 

Molslinjen, der veloplagt 
viser de fremmødte journa-
lister rundt.

Og en lille finurlighed: 
Grotte har sit eget elværk 
med, en Scania-lastbilmo-
tor, der med biodiesel og en 
tilkoblet generator kan hol-
de Grotte opladet i et døgn. 
Der var megen diskussion 
om det nødvendige i dette, 
men sådan blev det. Ole 
tror dog ikke, den kommer 
til at starte ret tit.

Grottes opladerarm vil 
ved anløb til Esbjerg straks 
finde ’stikkontakten’ og 
suge sig fast til den i otte 
minutter. Det skulle være 
nok til at litium-ion-batte-

rierne hele tiden er på top-
pen. De rummer lige så 
meget strøm som 11 styk 
Tesla X, nemlig 1107 kWh. 
Varmen fra dem går til op-
varmning på skibet!

Han fortæller, at da Grot-
te skal passe i færgelejerne 
er den en klon af de to an-
dre færger. Man håber dog 
med et lidt ændret design 
af vogndækket at kunne 
presse et par ekstra biler 
ind.

Nyt er også, at skibet har 
dobbeltbund, så overde-

Grotte skal passe ind i færgelejet, og 
færgepersonalet skal ikke fumle efter 
knapperne, så den er blevet en klon af  
de nuværende færger Fenja og Menja

FanøNatur uddeler nu præ-
mier til personer, som fin-
der sjældne og spændende 
naturfund på Fanø. 

I dette tilfælde er det en 
fugl, en rosenstær, fundet 
i haven hos Natascha Rah-
bæk Eckardt.

Præmieringen sker med 
henblik på at skærpe inte-
ressen for at finde spæn-
dende ting i naturen og 
indberette dem til Fanø-

Natur. Det kan være en art 
eller en begivenhed, som 
er ud over det sædvanlige. 

Noget, som andre også ger-
ne vil se og opleve. 

Et godt fund skal doku-
menteres og det må også 
gerne kunne opleves af an-
dre. FanøNatur har et lille 
dommerpanel, som beslut-
ter, hvilke fund der kan ud-
løse en præmie.

Rosenstæren er vurderet 
til at være et spændende 
naturfund, idet det er før-
ste aprilfund for Danmark 
af denne ret sjældne fugl 

fra stepperne i Asien. Fun-
det er veldokumenteret og 
kunne glæde andre, som 
fik set den.

Det gør det ikke mindre 
sjovt, at fuglen først blev 
set i Hjerting 24. april, på 
Fanø 25. til 30. april og så i 
Gedser 3. maj! Det tyder på, 
at den er på vej tilbage mod 
sit udbredelsesområde. Det 
tyder også på, at fuglen har 
overvintret i Vesteuropa. 
Sidste år var der usædvan-
ligt mange rosenstære, som 
fløj mod vest, og adskillige 
blev set i Danmark. Visse 
ungfugle har overvintret 
i England, et kort tjek på 
internettet viser fund her 
i vinter fra Devon, Ox-
fordshire og Dorset af ung-
fugle, som er begyndt at 
fælde, ligesom ’vores” fugl’. 
Det beskrives også fra Eng-
land, at rosenstære er glade 
for mejsekugler. 

På Fanø er der set cirka 
15 fugle, hvoraf én i juni og 
resten om efteråret.

Tekst: Kim Fischer  
Foto: Natascha R. Eckardt

Rosenstæren blev først set  
i Hjerting, siden på Fanø.

Åbne øjne fandt en spændende gæst

Øen rundt

Pumpeindvielse på Fanø Museum
NORDBY – Kristi himmelfartsdag den 13. april kun-
ne Fanø Museum indvie sin ny pumpe i haven, og 
det blev en hyggelig og munter begivenhed. Bestyrel-
sesformand Else Marie Gejl bød velkommen, blandt 
andet til 10.000 kroners-sponsoren Hanne Thyssen 
fra Danibo, og hun takkede Carl Martin Christensen, 
Mogens Bæk og Børge Thomsen for deres tre år lange 
arbejde med pumperestaureringen i samarbejde med 
tømrermester Ole Huus. Der forelå heldigvis gamle 
fotografier af den tidligere pumpe, de kunne gå ud 
fra. Tidligere formand Ida Bjerg, der insisterede på en 
fungerende pumpe, fik lov at pumpe først.

50 millioner friske kroner til de hurtige
FANØ – Så er det med at spidse pennen i en fart. Nor-
lys Fonden har besluttet at give ekstra 50 millioner 
kroner til projekter, mestendels i den geografiske ejer-
kreds. Der ses især velvilligt på projekter, der styrker 
fællesskaber samt grønne og bæredygtige projekter. 
Ansøgningsfristen er 1. juni!

Kulturministeren kommer til Sønderho
SØNDERHO – Forberedelserne til Sønderhodagen 
søndag den 18. juli er i fuld gang, og kulturminister 
Joy Mogensen har allerede meldt sin ankomst, be-
kræfter formanden for Fonden Sønderho, Susanne 
Winsløv. Programmet er endnu ikke klar.

Forening har fået penge til nye kampmåtter
FANØ – 33 syddanske organisationer modtager i 
denne tid 570.125 kroner fra Nordea-fondens lokal-
pulje. Blandt de syddanske modtagere er forenin-
gen Fanø Gymnastik Idræt, der får 20.000 kroner til 
anskaffelse af ’måtter til kampsport med henblik på 
fortsat udvikling’. Fonden ser gerne ansøgninger fra 
endnu flere foreninger, som har brug for støtte til fæl-
lesskabsorienterede projekter. 

Femte R-byrådskandidat er nu på plads
FANØ – Endnu en by-
rådskandidat har meldt 
sig på banen for Radikale 
Venstre på Fanø. Sofie 
Exner Koch fra Sønderho 
stiller også op og bliver 
dermed partiets femte 
kandidat til kommunal-
valget i november. Sofie 
har boet på Fanø i fem år 
og er til dagligt sociologi-
studerende på SDU i Es-
bjerg. 

Udstilling af akvareller i Fanø Strandgalleri
RINDBY – Årets første gæsteudstiller i Fanø Strand-
galleri ved Rindby Strand er akvarelmaler Gitte Ha-
drup. Det markeres med en hyggelig fernisering fre-
dag den 4. juni klokken 14.

Natascha får sin  
præmie af Kim Fischer.

Opholdsrummet er ikke 
opdelt. Der kommer borde  
i hver ende med udsigt.

Ida Bjerg indviede pumpen. Foto: Finn Arne Hansen.

Sofie Exner Koch. 
Privatfoto

Dette er et af værkerne. Foto: Privat. 
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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

   

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

• Lør. 29/5, søn. 30/5, man. 1/6, kl. 19.30, 
Fanø Biograf: The High Note

• Lørdage og søndage kl. 11 og 14 plus 
andre dage, Nordby Lystbådehavn: 
Havnerundfarter og sælsafarier  
med Martha af Sønderho.  
Se mere på marthasonderho.dk

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

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30 og lør. 10-
14, Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling,  
Hovedgaden 28, Nordby:  
Sær udstillingen Everten Rebecca

• Frem til fre. 4/6 kl. 11-15,  
lukket lørdage, Fanø Museum,  
Skolevej i Nordby:  
Udstillingerne Kvindeliv og barndom 
på Fanø, Sømandens samling og Bade-
vogn og badeliv på Fanø

• Tor. 3/6, fre. 4/6, lør. 5/6, søn. 6/5, 
man. 7/6, tir. 8/6, ons. 9/6, tor. 10/6, fre. 

11/6, lør. 12/6 kl. 19.30, Fanø Biograf: 
Marco-effekten

• Lør. 4/6 kl. 14-17.30, Fanø Strand-
galleri, Rindby Strand:  
Fernisering, Gitte Hadrup

• Tir. 8/6 kl. 19.30 i Ungdomsbos festsal 
på Kallesbjergvej: Generalforsamling 
og opstillingsmøde i SF Fanø

Det sker på Fanø fra 29/5 til 12/6
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 12. juni

Grotte Esbjerg er en elektrisk klon

Batterierne rummer samme mængde strøm som 11 Tesla X.

Bænkene på soldækket har planker af kompositmateriale.

Ole Berg Hansen ved den orange Scania-generatormotor.

len er i store træk lavet af 
aluminium for at spare på 
vægten.

Cykeldækket får glas-
skydedøre i hver ende, så 
man kan være der i blæst 
og regn uden at fryse som 
i dag. Opholdsrummet er 
ikke delt. Færgen leveres i 
september og skal i drift ef-
ter prøvesejladserne.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen
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