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Esbjergs sejlskibsfart havde sit
udspring på Fanø
Resultater:

Klubstævne i Fanø Rideklub d. 13/12-14
Hest
LA4
LC3
LB1

Nr. 1
Nr. 1
Nr. 1

Ulla Jensen/Lucky
Natalie Frank/Diablo
Natalie Frank/Diablo

65,3%
65,0%
64,0%

Nr. 1
Nr. 1
Nr. 1

Emma Poulsen/Tarif
64,3%
Camilla Bus/Play Boy 64,0%
Camilla Bus/Play Boy 65,2%

Pony
LA1
LC1
LD2

Elev ryttere
LD1

Nr. 1
Nr. 2

Maja Jensen/Sasha
Sara Lægs/Sasha

64,4%
63,3%

Næste stævne d. 21/2-15

Mvh. Sportsudvalget Fanø Rideklub

Tømrer/Snedker & Bygge Tekniker
3. generations kvalitets håndværk
Christian Louis Sørensen
Tlf.: 24 80 28 24
www.huus-byg.dk

Fanø Bio viser:

Birdman
Den tidligere superhelte-stjerne Riggan Thomson sætter i
håbet om at puste nyt liv i sin skrantende karriere et ambitiøst Broadway-skuespil op. På mange måder et virkelig
dumdristigt træk, men Riggan håber inderligt, at hans kreative offensiv vil bevise over for alle – og for ham selv – at han
er mere end en Hollywood-has-been. Kort før stykket har
premiere, rammes en skuespiller under prøverne af et
»uheld«. På opfordring af Lesley, og Riggans producer og
ven Jake, ansætter Riggan modvilligt Mike Shiner i stedet.
En populær skuespiller, der er lige så talentfuld, som han er
besværlig. Og som om det ikke var nok: Riggan kæmper
også med at skabe en bedre relation til sin datter og assistent
Sam, der lige er vendt tilbage fra afvænning, samt med sine
indre stemme, Birdman, der nok skal fortælle ham, hvor stor
en fejl han er ved at begå.

Michael Rasmussen

»Esbjergs sejlskibsfart
havde sit udspring på
Fanø og blev hovedsageligt bemandet med
folk fra øen«. Sådan
skriver Niels Frederiksen i forordet til sin nye
bog om Esbjerg sejlskibe netop udgivet af
Esbjerg Byhistoriske
Arkiv. Niels Frederiksen er kendt af rigtig
mange på Fanø som
forfatter til flere maritimhistoriske udgivelser som Sønderho – en
skipperby i Vadehavet
og H.P. Thomsens erindringer om Et liv til
søs. Nu har han så igen begået en dejlig og væsentlig bog
med stærke relationer til Fanøs skibsfartshistorie. Den indledes naturligt nok med et kapitel om Esbjergs fire store pionerer skibsbygger Th. Dahl, skibsfører Peder Brinch, hvis far
havde været skipper i Sønderho og skibsrederne Christen
Breinholt og Ditlev Lauritzen. Herefter følger en beskrivelse
af Dahls skibsbyggeri og de første nybygninger: Skonnertbriggen Esbjerg, Dorthea Marie, barken Vingolf, briggen Birgitte Gjøe og adskillige flere.
Er de første afsnit af mere informativ art, oprulles den dramatiske og livsfarlige sejlads på de store have og i stormfuldt
vejr med eksempler fra barken Bertha og dens forlis ved
Falklandsøerne, barkentinen Marie Louises forlis ved Haiti
og adskillige andre skæbnesvangre ulykker.
Så vidt jeg kan vurdere, gør Niels Frederiksen rede for samtlige Esbjerg-redere og deres sejlskibe op til omkring 1. verdenskrig, og på en enkelt side kan læseren få det store overblik
med oplysninger om byggeår, navn, størrelse og rederi.
Et morsomt og læseværdigt kapitel handler om rangordenen om bord fra yngste skibsdreng til skibsføreren. Lidt af et
scoop er det, at forfatteren har fundet en række meget detaljerede samtidige træsnit til illustration af de enkelte hverv
om bord. Men det geniale er, at han har zoomet tæt ind på
detaljer, så vi som læsere virkelig ser, hvor farefyldt virkeligheden kunne være om bord.
En bog om sejlskibe og sejlskibsfart må – hvis det ikke bare
skal være en bog for bolværksmatroser – naturligvis være
spækket med maritime fagudtryk. Sådan er Esbjerg sejlskibe
heldigvis også, men forfatteren redder os fra sprogligt skibbrud ved at forsyne de mest uforståelige og ukendte udtryk
med en stjerne, der henviser til en ordbog. Sådan!
Indskudt i bogen er en række illustrative og pædagogiske
helsidesstik af forskellige skibstyper, deres rig og sejl, så vi
her har chancen for at finde ud af, hvor for eksempel »store
bug gårdiner« befinder sig på en barkskib!
Kun en enkelt ting generer mig lidt; ud over de meget omhyggelige henvisninger til de fleste fotografiers arkivnumre
i Esbjerg Byhistorisk Arkiv er forfatteren ikke altid lige omhyggelig med at angive, hvorfra de enkelte illustrationer
stammer, men det er nok kun den pedantiske bibliotekar og
anmelder, som det generer!
Bogen, som er i A4-format og i stift bind, er ualmindelig smuk
med mange meget fine og spændende samtidige fotografier, skibsportrætter, stik og kort i s/h og farver. Med 110 sider og en pris på
kun 128 kr. er det et rent (sø)røverkøb. Skynd dig – hvad enten du
kun er landkrabbe eller en rigtig sømand!

Per Hofman Hansen

v/Michael Christensen
Tlf.: 30 22 00 14 · Mail: michael@kvadratbyg.dk

Borgerne på Fanø skal være direkte
repræsenteret i Nationalparkrådet
Fanø skal repræsenteres af to borgerrepræsentanter i Nationalparkrådet. Alle kan stille op! Er det noget for dig? Eneste krav er, at du
er over 18 år og har bobæl på Fanø.

Der er frist på opstilling af kandidatur
mandag den 2. marts kl. 12.00!
Kandidaturet meddeles til Fanø Kommune på adressen:
Skolevej 5, 6720 Fanø eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk

Baggrund
Fanø Kommune skal hurtigst muligt have indstillet to medlemmer til »Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet«,
der kan repræsentere borgerne i nationalparken, og som
enten er bosiddende i, eller har ejendom i nationalparken, på
Fanø. Medlemmerne i Nationalparkrådet sidder for en periode på 4 år. Fanø Kommune udvælger repræsentanterne
blandt indkommende henvendelser.
Nationalparkrådet rådgiver Nationalparkbestyrelsen i
principielle sager og i forhold, der vedrører nationalparkplanen. Fra rådet vælges to medlemmer til nationalparkens bestyrelse.
»Alle kan stille op, og jeg opfordrer alle med lyst og interesse for at ville repræsentere Fanøborgerne i rådet for nationalparken, til at melde sig til kommunen«, udtaler
borgmester Erik Nørreby.
Princippet for kandidaturet er, at der skal være tale om repræsentanter for borgerne i nationalparken, på Fanø. Man
forpligter sig således til at være Fanøborgernes stemme i forbindelse med behandlingen af sager i nationalparkrådet.

Fakta
Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet har besluttet at nedsætte et Nationalparkråd, hvor følgende organisationer og
lokalområder tildeles repræsentation:
- Danmarks fiskeriforening
- Destination Sydvestjylland
- Sydvestjysk Udviklingsforum
- Vadehavets formidleforum
- Vadehavets bådklubber
- Region Syddanmark
- Museerne i Vadehavsregionen
- Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken
- Det rådgivende udvalg for Vadehavet
- Dansk botanisk forening
- Vadehavsprodukter
- Vadehavskunstnerne
- De lokalhistoriske arkiver
- LAG i de 4 kommuner
- GEUS
- DMU
Samt Borgerrepræsentanter fra:
- Tøndermarsken
2 repræsentanter
- Rømø
2
"
- Mandø
1
"
- Ribe marsken
2
"
- Fanø
2
"
- Marbæk
1
"
- Varde Ådal
1
"
- Ho/Oksbøl
1
"
- Sneum marsken
1
"
Læs mere om Nationalpark Vadehavet, nationalparkrådet og
bestyrelsen på nationalparkens hjemmeside:
http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/Vadehavet/
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