
FORFATTER – Han sad 
ved vandet og så mod øst. 
Vi lader titlen stå et øjeblik, 
og ja, fantasien begynder 
at arbejde. Hvilken mand? 
Hvor er det hav? Hvad 
længes han imod, derude 
østpå? 

Hvorom alting er, så er 
det titlen på den forholds-
vist nybagte sønderhoning 
Nils Thorlunds første ro-
man, og mon ikke, han net-
op vil vække vores slum-
rende fantasi?

Han har tidligere skrevet 
to fagbøger, men dette er 
hans første roman.

”Man siger jo, at det først 
er med bog nummer tre, 
man kan kalde sig forfatter. 
Så det er jeg jo så nu,” gri-
ner Nils Thorlund, som ta-
ger imod foran sit skønne, 
gamle hus tæt på havnen 
og diget i Sønderho. Det 
meste af sit liv har han el-
lers boet i Nordby.

Vi bænker os i stuen, hvor 
piben ligger og lokker på 
bordet, og hvor de mange 
blåhvide fliser på væggene 
og de solide trægulve un-
derstreger, hvor vi er. Der 
er stille, for hans elskede 
hustru døde af leukæmi i 
2010. Hun, der som han var 
lærer på skolen i Nordby, er 
stærkt savnet, det lægger 
han ikke skjul på.

Spiller stadig musik
Nils Thorlund har haft og 
har stadig en karriere som 
musiker, som guitarist og 
banjospiller. Han og Ole 
Mouritzen er de sidste ak-
tive musikere fra Sand på 
gulvet, der blev utroligt po-
pulære og eksisterede fra 
1974 til 1984.

”Så lukkede og slukkede 
vi, mens det var godt. Vi 
har nået at lave seks plader 
samt en cd for fire år siden 
med egne optagelser. Pla-
deselskabet EMI Denmark 
har opkøbt rettighederne 
til vores tidligere musik og 
vil ikke genudgive noget – 
desværre,” fortæller han. 

Musikkarrieren begynd-
te midt i 1960 érne, men tog 
ekstra fart, da han gik på 
seminariet i Aarhus. 

”Jeg mødte Kristian Berg 
fra Fanø, og han fortalte, 
at de godt kunne bruge en 
banjospiller. Og så kom jeg 
til at spille med de folk, det 
blev til Sand på Gulvet, og 
det endte hurtigt med, at 
jeg flyttede til Fanø,” for-
tæller han.

Han tilføjer, at det kan 
man læse mere om i hans 
bog Hvis jeg ikke havde 
spillet banjo, underforstået 
at netop det bragte ham til 
øen.

Så fik han en idé til en 
rigtig roman med en fiktiv 
historie.

En mand på en bænk
”Under coronaen fik jeg lyst 
til at skrive en rigtig roman 
om en mand, der sad på 
en bænk med en øl og lod 
tankerne flyve. Jeg ville 
forsøge at beskrive en per-
sons liv og udvikling med 
refleksioner. Det skulle give 
ham en større selvindsigt,” 
fortæller han.

Hvert kapitel handler 
om et livsafsnit, mandens 
refleksioner og videre over-
vejelser.

Der er et enkelt mord i 
bogen.

Det er dog ikke en spæn-
dingsroman.

”Der er ikke dysfunktio-
nelle personer i bogen, det 
skulle være autentisk og 
med dagligdagens menne-
sker,” fortæller han.

Et par forlag har vist in-
teresse for bogen, men de 
ville redigere i den.

”De ville have mere 
knald på, men det ville jeg 
ikke, så jeg har udgivet den 
selv,” fortæller han med et 
skævt smil og tænder pi-
ben.

Bogen kan købes i Fanø 
Boghandel i Nordby. Den 
er på 334 sider og koster 299 
kroner. Man kan også købe 
den af ham selv.
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Coronatiden gjorde Nils 
Thorlund til romanforfatter
Nils Thorlund til 
romanforfatter
Et levet liv som 
musiker i Sand 
på gulvet, en lang 
lærergerning og 12 
år som enkemand 
har modnet Nils 
Thorlund fra 
Sønderho og fået 
ham til at skrive en 
roman

Nils Thorlund foran sit hus med den ny roman Han sad ved vandet og så mod øst.

• Stammer fra Aarhus, 
født den 4. december 
1951, altså 70 år

• Enkemand siden 
2010, ægteskabet blev 
indgået i 1979,  
to voksne sønner

• Boede i Hald Ege  
ved Viborg fra sit 9.  
til sit 19. år

• Kom tilbage til Aarhus 
i 1971 for at studere 
statskundskab

• Efter en periode som 
lagerarbejder kom 
han på Marselisborg 
Seminarium i Aarhus 
og blev lærer

• Er aktiv musiker, 
har spillet i Sand på 
gulvet fra 1974-1984, 
instrumenterne er 
guitar og banjo

• Lærer og langt 
hen ad vejen 
tillidsrepræsentant  
på skolen i Nordby  
fra 1977 frem til 
årsskiftet 2014

• Har tidligere  
udgivet to fagbøger

Nils Thorlund

Fanø Gymnastik & Idræt inviterer til åbent hus, så hele Fanø kan prøve 
vores skønne idrætsgrene og have en sjov dag sammen.
Alt er gratis, du skal blot møde op til nedenstående tid, medbringe sko 
og deltage i de sportsgrene, du ønsker at prøve.
Fanø Hallens cafeteria holder åbent med salg af varm mad, sandwich, 
kage samt diverse drikkevarer.
Vi glæder os til at se så mange så muligt til en sjov dag!

KOM TIL ÅBENT HUS  
LØRDAG DEN 5. NOVEMBER

TID SKOLE HAL FANØ HALLEN 
DEL 1

FANØ HALLEN 
DEL 2 SPEJLSALEN

10.00-11.00 Gymnastik  
2-5 år Judo 6-15 år Bordtennis Zumba

11.00-12.00 Gymnastik  
0-2 klasse Judo over 15 år Bordtennis Funktionel 

Træning 

Frokost: Salg af sandwich og varm mad i Fanø Hallens cafeteria

13.00-14.30 Gymnastik  
3-9 klasse Pickleball Cross Gym

Gymnastik der 
skaber velvære 
og glæde

14.30-16.00 Basket Floorball Floorball  
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Sol og Strand har en million til gode formål
FANØ – Så har Fonden Sol og Strand ved Margit 

og Kjeld, der ejer Sol og Strand, penge klar til gode 
formål. Faktisk en hel million kroner. 

Sommerhusejere samt danske og udenlandske fe-
riegæster vil være med i udvælgelsen af målgrup-
perne, fortæller Morten Schøler, der er bureauchef for 
Sol og Strands Fanø-bureau, og han opfordrer lokale 
organisationer og foreninger om at overveje en an-
søgning. Så bliver de måske blandt de heldige, når 
fonden i december gennemfører den fjerde million-
udlodning fra fonden på tre år. 

Det bliver den anden millionudlodning fra fonden 
i 2022 – efter at fonden i marts ekstraordinært tildelte 
seks danske nødhjælpsorganisationer et tilskud på 
tilsammen en million kroner til deres humanitære 
arbejde i det krigshærgede Ukraine. 

Denne gang bliver der lige som de foregående tre år 
uddelt en million kroner til 10 humanitære organisa-
tioner, som hver vil modtage 100.000 kroner. Og som i 
2021 vil ejere af de 6.500 private danske sommerhuse 
og ferieboliger, som lejes ud gennem Sol og Strand i 
2022, gennem en meningsmåling blive inddraget ud-
vælgelsen af de målgrupper, som fondens donationer 
skal tilgå.

Morten Schøler glæder sig over donationen:
”Det er virkelig stort at være en del af en virksom-

hed, der er ejet af en velgørende fond, som deler ud 
af sit overskud til lokale og humanitære formål. Vi 
kan kun opfordre alle lokale organisationer om at 
overveje, om de har projekter, der falder inden for de 
velgørende formål, der kan komme i betragtning – og 
straks sende en ansøgning,” siger han.

Alle ansøgninger til Fonden Sol og Strand ved Mar-
git og Kjeld skal ske gennem fondens hjemmeside, 
fondensologstrand.dk. Herefter vurderer fondens be-
styrelsen i oktober og november ansøgningerne sam-
men med tilkendegivelserne fra husejere, feriegæster 
og ansatte, før udlodningen af de ti gange 100.000 
kroner finder sted i december.

Halloweenoptog i Hovedgaden i Nordby
NORDBY – Det er skræmmende! Onsdag den 19. ok-
tober klokken 16.30 til 18 er der gyselige væsener i 
Hovedgaden i Nordby.

”Det er ferie, og trænger vi ikke til lidt larm i ga-
den? Jooo! Vi mødes ved Det Gamle Posthus i Nord-
by, Hovedgaden 14, og går gennem Hovedgaden ned 
til SuperBrugsen. Kom gerne klædt ud. Vi laver nogle 
stop undervejs. Så vi kan lave lidt ballade. Når vi når 
til SuperBrugsen er der lidt at spise og drikke,” for-
tæller Ragnhild Kallehauge. 

Det koster ikke noget at deltage.

Øen rundt


