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Hans Peder, der går under 
kaldenavnet H.P. og Lonnie 
har boet mange steder på 
Fanø. De sidste tyve år på 
Hovedgaden 49 i Nordby 
med Fanø Glaspusteri som 
nærmeste nabo. Nu er tiden 
moden til at flytte i noget 
mindre på øen. 

”Vi har været så glade for 
at bo her på Hovedgaden, 
hvor der altid sker noget 
bare ved at kigge ud af vin-
duet, og så ligger det dejligt 

centralt med kun et splitse-
kund ned til færgen,” siger 
H.P. Gårdhaverne bag hu-

set, den ene overdækket, 
bliver også flittigt brugt, så 
snart vejret tillader det. 

Efter mange år på Sjæl-
land fik parret i 1999 fat på 
huset ved lidt af en tilfæl-
dighed. 

”Vi ledte efter et nyt sted 
herovre, og dengang var 
der i boligen en strikke- og 
souvenirbutik. Da vi så, 
hun havde ophørsudsalg, 
spurgte vi, om ejeren kunne 
være interesseret i at sælge, 
og det var hun heldigvis ef-
ter lidt betænkningstid,” si-
ger Lonnie. Huset er kendt 
som barberens for her har 
været frisør- og barbersa-
lon i to generationer. 

”Den mest kendte frisør 
i huset var ’Krølle’ alias 
Svend Åge Hornum Han-

Hans Peder og  
Lonnie Jepsen 
mødte hinanden  
for 56 år siden  
på Fanø.  
Hans Peder, der  
er fannik gennem  
16 generationer  
læste til  
styrmand på  
navigationsskolen, 
hvor Lonnies søster  
læste til telegrafist. 
Hun introducerede 
parret for hinanden 

  På boligkik

Rettelse
SØNDERHO – Man skal ikke sætte den gamle re-

daktør til at sætte overskrifter på den unge journa-
lists faktaboks. Huset i Sønderho, vi præsenterede i 
martsnummeret, var ikke Jordemoderhuset, fortæller 
Inger Lise Termansen. For det ligger på Landevejen 
36. Og det var et hus, ejerne havde lejet på et tids-
punkt. Vi iler med en beklagelse!

Bob Dylan-musik på plænen i Sønderho
SØNDERHO – Bob Dylan runder den 24. maj de før-
ste 80 år, men han er heldigvis fortsat – og når pande-
mien tillader det – derude på sin ’never ending tour’: 
på landevejene, på scenerne, i æteren og i vores al-
lesammens hjerter og kollektive bevidsthed, præcis 
som han har været, lige siden han debuterede på pla-
de for 60 år siden. Derfor har en række aktive men-
nesker i Sønderho, deriblandt Jørgensen Kristensen, 
valgt at holde en varm fødselsdagsfest med Congra-
tulations, your Bobness som overskrift.

”Dylan er gammel nu, udtæret, noget sær, ganske 
ubegribelig, lidt svingende måske; men til gengæld 
altid swingende, uforståelig, ubegribelig – og genial. 
Og han forbliver - trods alle årtierne, trods de tusin-
der af koncerter og trods den livslange, ulidelige, op-
slidende opmærksomhed - den største sangskriver 
nogensinde, det er ikke til diskussion, spørg bare no-
belpriskomitéen i Oslo. Jo, han er den vigtigste poet 
og den største kunster på sit felt i vor tid. Lyt bare 
til sidste års mesterværk: Rough and Rowdy Ways, 
elsket af anmeldere, overdrysset med hjerter og stjer-
ner – Bob forbliver ’Mesteren,” lyder det fra Jørgensen 
Kristensen.

Han siger derfor: ”Kom og oplev Band Dylan - nog-
le af landets bedste Dylan-fortolkere, folk som elsker 
og kender deres Dylan-curriculum til perfektion, fem 
musikere som ikke ved noget bedre end at gå på sce-
nen med den samlede pakke: Musikken, fortællin-
gen, digtene, dramaerne, billederne – ja, faktisk noget 
nær hele balladen om ’His Bobness’. 

Kom og vær med til at hylde fødselaren. Hør el-
ler genhør historien og legenderne om den 19-årige 
knægt fra the North Country, som drog til New York 
med sin guitar, sin mundharpe, sin papkuffert – og 
en ambition om at præsentere verden for noget, der 
skulle komme til at ændre musik, lyrik og politik for 
evigt. Og kom – ikke mindst – og fyld ører og sjæl 
med tonerne af Blowing in the Wind, Mr. Tambou-
rine Man, Like a Rolling Stone, Knocking on Heavens 
Door og mange, mange andre af Bob Dylans vigtigste 
og smukkeste numre. Lad os være ’Forever Young’ et 
par timer.”

Band Dylan er: Keld Holse, trommer, percussion 
og kor, Bjarne Hansen, bas, Thomas Ubbesen, fortæl-
ler og harpe, Michael Christoffersen, sang og guitar, 
John Sund, guitar og effekter samt Stefan Borum, 
keyboard og kor.

Band Dylan går på scenen til en skøn nonprofit-ha-
vefest på Bjerrevej 11 i Sønderho lørdag den 22. maj 
klokken 14. Der kan ikke spærres af. Men køb gerne 
en donation på 150 kroner til bandet og dækning af 
udgifter. Der begrænset plads så, køb allerede nu på 
MobilePay 30 67 13 97, lyder opfordringen. Medbring 
eventuelt selv stol og tæppe. Øl, vand, vin og diverse 
grillmad kan købes af Restaurant Fajancen.

Øen rundt

Band Dylan – optræder i Sønderho 22. maj. Foto: PR.

Hans Peder og Lonnie foran 
huset i hovedgaden i Nordby.

Hans Peder Jepsen kan lide at pusle om sine planter i haven. Lonnie nyder af slappe af i himmelsengen ved vinduet ud til vejen. 

I barberens hus er der rum til sudoku  
i karnappen 
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sen, der også spillede op til 
dans på sin violin,” siger 
H.P. og fortsætter: 

”Til Fannikkerdagene 
bliver der altid danset fol-
kedans og budt på en lille 

en foran vores hus, fordi 
’Krølle’ bliver mindet med 
et musikstykke dedikeret 
til ham.” 

Husets arkitektoniske 
historie er helt unik. Det 
er bygget i 1914 af den i ti-
den eftertragtede Esbjerg 
arkitekt C.H. Clausen, der 
blandt andet har tegnet Es-
bjergs vandtårn og på Tor-
vet Danske Bank. 

”C.H. Clausen havde 
meget på hjerte, og på de 
velbevarede, gulnede ori-
ginaltegninger står hans 
motto sort på hvidt med 
sirlig håndskrift: ”At beva-
re er skjønnere end at ned-
bryde,” fortæller H.P. 

Hus med hygge og sjæl
Murstenshuset i to plan 
emmer af hygge og sjæl 
og er indrettet med høje 
træpaneler på væggene og 
stuk under loftet. Der er 
mange lysindfald i karnap-
perne og gennem de fran-
ske døre i de hyggelige stu-
er, hvor Lonnie ofte lægger 
puslespil med tusindvis af 
brikker. 

Skibsmalerier på stue-
vægge vidner om, at her 
bor et par, der begge er ud 
af en slægt af søens folk. 
Parret har rejst meget gen-
nem tiden og har også et 

hus i Spanien. Der er man-
ge udenlandske kuriosi-
teter hjembragt og brugt i 
indretningen. Blandt andet 
hænger en sortgylden thai-
landsk dukketeaterdanser 
i et hjørne, og på en hylde 
står en elefant fra Singa-
pore. 

Lonnie og H.P. opholder 
sig allermest i stuen, der 
tidligere husede ’Krølles’ 
gamle barbersalon med 

kolde øl i kælderen efter 
lukketid. 

Her i denne stue står et 
pragteksemplar af en him-
melseng. Den er i karnap-
pen med udsigt til Hoved-
gaden. 

”Børnebørnene elsker at 
tage sig en lille lur her, og 
jeg nyder også at løse både 
sudoku og kryds og tværs i 
himmelsengen,” siger Lon-
nie. 

”Det er lidt vemodigt at 
sige farvel til et skønt hjem, 
som vi har elsket at bo i, 
men vi er klar til nye even-
tyr sammen her på Fanø,” 
slutter H.P. 

Tekst og foto:  
Tatjana Johnsson 

• Villaen er tegnet af Esbjerg-arkitekten 
C.H. Clausen (1866-1941) i 1913. 

• C.H. Clausen har blandt andet tegnet 
Esbjerg bys vartegn Vandtårnet,  
Hotel Spangsbjerg og den Danske 
Bank på torvet i Esbjerg. 

• Clausens arkitektoniske interesse  
bærer præg af tidens omskiftende 
smag fra historicistisk til national-
romantik, nybarok, nyklassicisme  
og endda funkis. 

• Skomagermester H.S. Sørensen i 
Nordby ser i 1912 en sommerbolig i 
avisen Politiken og beder C.H.  
Clausen tegne noget i samme stil, 
hvor der skulle være lokale til 
værksted eller butik i det nordøstlige 
hjørne ud mod Hovedgaden. 

• Originaltegningerne af huset viser, 
at C.H. Clausen benyttede sig af den 
gammeldags måleenhed alen.  
Og med sin sirlige skrift har han på 
tegningen skrevet sit motto: ”At  
bevare er skjønnere end at nedbryde”. 

• I 40’erne og 50’erne var der gennem  
to generationer Hornum-Hansen  
barbersalon i huset.  
Den yngste generation, kendt som 
’Krølle’, var en populær violinspiller, 
der spillede op til dans overalt på øen 
og ikke mindst til Fannikerdagene, 
hvor han hvert år til denne event 
mindes med dans og en lille én foran 
huset i Hovedgaden 49. 

• Huset sælges af Nybolig Fanø i 
Nordby.

Hovedgaden 49 i korte træk 
De mange karnapper og 
franske døre sørger for masser 
af lys gennem hele huset, hvor 
Lonnie Jepsen ofte hygger 
sig med at lægge puslespil i 
spisestuen. 

Lonnie nyder af slappe af i himmelsengen ved vinduet ud til vejen. Paret har været glade for at bo i huset, men søger nu noget mindre. Hans Peder ved den udendørs grill i baghaven.

Hans Peder og Lonnie Jepsen 
har boet 20 år på Hovedga-
den i Nordby i et hus tegnet 
af Esbjerg arkitekten C.H. 
Clausen, der blandet andet 
har tegnet Esbjerg bys var-
tegn – Vandtårnet rejst på en 
gravhøj fra bronzealderen. 

I barberens hus er der rum til sudoku  
i karnappen 


