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Kunstudstilling 2010

„Blomster og Flora“
7. Sommerudstilling 3. juli - 1. august
Avernakø-Korshavn Kunstforening
holder i år sin 7. sommerudstilling
i Den Lille Kunsthal med 2. temaer:
„Flora inspirationer“ og „Niels Dahms
blomsterbilleder“. Det bliver i år provst
Palle Jensen, der åbner udstillingen,
der varer fra 3. juli til 1. august.
De permante udstillere:
Niels Dahm, Peter Rafn Dahm,
Marianne Elsborg, Annemarie Genster,
Anne Kristine Klingenberg, Ester
Longsted, Lisa Mueller-Bryanlund og
Hans Ulrich Mueller.
Gæster:
Else Hinke, Faaborg, Pabi, Melbourne,
Berlin, København, Avernakø,
Jonathan Guldberg Elsborg,
København, Olga Schaefer, Hannover,
Carina Dunbar, Avernakø, Torben
Pagh Madsen, Nivå.
Foran Den Lille Kunsthal er temaet:
„Koncept blomsterhave med skulptur
og land-art“.
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En ø-familie med saltvand i årene gør klar til eventyrrejsen jorden rundt
Avernakøs egen læge Niels Dahm udstiller sine blomsterbilleder. Her gør han studier i marken
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De sidste fem år har David Nash og Ea
Lassen drevet Yukon-Tours fra Strynø.
Kaptajn David, bedstemand Ea og letmatroserne Kristopher og Aron på hhv.
10 og 7 år bosatte sig på Strynø efter i
en årrække at have boet på deres gennemrestaurerede hajkutter Yukon. Af
bekendte på øen blev de anbefalet at
flytte til Strynø, hvor der er jævnaldrende
kammerater til deres børn og et aktivt
lokalsamfund. Så da den rette ejendom
blev sat til salg, så slog de til. Og de er
ikke blevet skuffet over ø-livet. De mange
aktiviteter på øen har overrasket dem,
og med en daginstitution og skole på
øen, så har det været en perfekt ramme
for en erhvervsaktiv familie. Især tiltaler
det David, at der er så mange selvstændige på øen, som man kan spejle sig i.

Familien lever af at sejle med turister i
sommerhalvåret. På dagsture i det sydfynske eller længere togter til eks. den
svenske skærgård eller Nordtyskland.
Kombineret med lidt lønmodtagerarbejde i vinterhalvåret, så løber det fint
rundt. Men nu lokker de store have, og
familien tager på en jordomrejse. I juni
2010 letter Yukon anker for at starte
en rejse til bl.a. Caribien, Galapagos,
Australien, Maldiverne og Middelhavet.
Yukon vender så først tilbage i september 2012. Forudsætningerne er i
orden, David er ved at supplere sin
australske skippereksamen med en dansk
sætteskipper-uddannelse, og bedstemand
og leder af kabyssen, Ea, har masser af
sejlerfaring. De sidste måneder op til
togtet er travle med klargøring af skibet

før den lange rejse. Sønnernes undervisning undervejs bekymrer ikke, for
undervisningen planlægges i samarbejde
med skolen. Undervejs støder rejsende
til, som med deres kompetencer kan
bidrage yderligere til undervisningen. Og
naturfag giver næsten selv derude midt
på havet. Den faste besætning på Yukon
bliver suppleret med erfarne søfolk, og
så kan man købe sig ind på dele af togtet
i kortere eller længere perioder. Der er
plads til 4-6 betalende gæster udover den
professionelle besætning. Hvis man har
eventyrlyst i blodet og er blevet fristet, så
besøg hjemmesiden www.yukon-tours.dk
og se på mulighederne.
				
Claus Jensen

27 år med 27 øer
			
Kommentar af
Henry Larsen
Mange tanker går gennem en, når man
sidder med sin sidste formandskommentar til Ø-posten.
Det er 27 år siden jeg blev valgt til
næstformand, og 20 år siden jeg blev formand for Sammenslutningen af Danske
Småøer. Jeg føler mig meget privilegeret.
Det har været år fyldt med helt uvurderlige, berigende oplevelser. At komme
så tæt på de 27 øer, deres natur, deres
historie, deres beboere og deres forskellighed er noget helt særligt. Derudover
møder man også en række spændende
mennesker, når man i mange forskellige
sammenhænge skal tale øernes sag. Der
har selvfølgelig været både glæder og
udfordringer. Jeg har også truffet forkerte
beslutninger. Det kan man ærgre sig
over – men man kan ikke lave det om.
Sådan er foreningsarbejde. Det må man
nu engang indstille sig på, eller holde sig
væk.
Om foreningen
Ø-sammenslutningen oplever stort set
kun god opbakning blandt beboerne på
småøerne. Sådan skulle det sandelig også
gerne være – for det er øboernes forening!
Men jeg oplever tit, at mange ikke har
så meget kendskab til hvad der foregår,
eller hvad vi har fået gennemført. Jeg vil
derfor bruge min sidste kommentar til,
meget kort, at informere lidt om noget af
det væsentligste ø-sammenslutningen har
opnået.
De 27 øers beboerforeninger vælger
og sender en ø-repræsentant til den
årlige generalforsamling. Hver ø’s repræsentant har, uanset øens størrelse og
folketal, en stemme. Ø-repræsentanterne
er foreningens højeste myndighed.
Ø-sammenslutningens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
De øvrige 6 bestyrelsesposter besættes
af øerne efter tur. En ø har en bestyrelsespost 3 år ad gangen. Foreningen blev
stiftet 24 marts 1974 med det formål at
sikre en fastboende befolkning på øerne.
Denne opgave plejer jeg at definere således at vi skal: Tale øboernes sag udadtil og
styrke øboernes engagement indadtil.
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Arbejdet udadtil
Færgedriften er øernes livsnerve. Derfor
har en sikring af færgeforbindelsen altid
stået højt på foreningens dagsorden. Den
første bestyrelse indledte forhandling
med regering og folketing, og i 1976
trådte den ordning i kraft hvor stat, amt
og ø-kommuner med hver en tredjedel
støtter ø-færgerne. Efter amternes nedlæggelse har staten overtaget deres andel.
Siden har vi, gennem årene, i forhandlinger med ministre eller folketingets
ø-kontaktudvalg fået gennemført en
række ordninger til gavn for småøerne.
Lad mig nævne: Støtte til projekter(østøtteordningen), støtte til vores forening
og sekretariat, støtte til investering i nye
færger, fri færgerejse til øboere, bjergbondestøtte til ø-landmænd og senest en lille
ekstra kvote til ø-fiskere. Vi fik også gennemført, at øboerne siden 1991 har fået
gavn af EUs strukturfonde. Vi har opnået
forskellige særordninger. F.eks. mulighed
for dispensation fra strandbeskyttelsesliniens 300 m-grænse og mulighed for
helårsbeboelse i sommerhuse. Nævnes
skal det også, at når det lykkedes at få
gennemført lempelser af kravet om udlicitering af de små færger, så skyldes det
i høj grad vores samarbejde med andre
europæiske småøer. Og at ø-sammenslutningen har været fødselshjælper for
Småøernes Aktionsgruppe. Vi har bistået
øboerne i sager, hvor tingene er gået i
hårdknude mellem øerne og kommune –
ikke altid med succes desværre.
Arbejdet udadtil er også pressemeddelelser, nyhedsmails og Ø-Posten, som
sekretariatet sender til en række personer,
som vi har interesse i at informere. Vi
servicerer også journalister, studerende
og mange andre, som ringer eller mailer
til sekretariatet og undertegnede om alt
muligt.
Vigtig er bestemt også den gode kontakt vi gennem mange år har haft med
skiftende medlemmer af folketingets
ø-kontaktudvalg. Vi mødes 1-2 gange om
året. Derudover og mindst ligeså vigtigt
er det at udvalget, de fleste år, kommer på
tur til nogle af småøerne.
Vi er medlem af Friluftsrådet, vi
er medlem af indenrigsministerens
landdistriktsudvalg og af flere rådgivende udvalg vedrørende EU-ordninger.
Derudover er vi, gennem årene, blevet
inviteret til, og er flittigt mødt op til konferencer eller temamøder, hvor det var
relevant at lade småøernes stemme være
til stede. Endelig har jeg gennem årene
holdt mange foredrag på højskoler og

andre institutioner, om småøerne og om
ø-sammenslutningen.
Engagement indadtil
Her er det selvfølgelig også Ø-Posten og
anden nyhedsformidling, hvor igennem
øboerne kan drage nytte af hinandens
erfaringer. Men allerede i foreningens
første år fandt man ud af, at det var en
god ide at bringe øboere med fælles interesse sammen til et seminar. Det gør vi
fortsat, og vi har gennem mange år holdt
3-4 seminarer om året. Seminarerne
har inspireret øboere til at gå sammen i
foreninger eller netværk. Lad mig nævne:
Småøernes Færgeselskaber, skolesamarbejdet, fødevarenetværket og erhvervsnetværket. Uden foreningens mellemkomst, men garanteret fordi vi eksisterer,
har nogle øers idrætsforeninger i mange
år samarbejdet om en ø-olympiade. Et
forsøg i den modsatte aldersgruppe på at
danne et netværk mellem ældre øboere,
er endnu ikke rigtig blevet til noget. I
grunden underligt for der mangler da
bestemt ikke mulige medlemmer på
øerne.
Jeg tror bestemt også vores tradition
med, at den årlige generalforsamling altid
foregår på en af medlemsøerne, giver et
pust til den ø der har værtskabet.
Udover vores faste stab på ø-sekretariatet, har vi i perioder haft projektansatte
som, til gavn for øboerne, har arbejdet
med: Erhvervsudvikling, uddannelse,
vedvarende energi og turisme.
Men mest afgørende er nok det at
øboerne kan kontakte sekretariat og formandskab om alle mulige udfordringer
de løber ind i. Engagement indadtil er,
bestemt også, i høj grad alle de initiativer,
som beboerforeningerne eller enkeltpersoner på øerne sætter i gang.
Fremtiden
Det hænder, når nogen spørger hvad der
ø-sammenslutningens vigtigste opgave, at
jeg svarer: „Det er at gøre os overflødige“.
Jeg må så straks tilføje, at den situation
er ikke nært forestående. Der er fortsat
meget brug for at beboerne på småøerne
har et samarbejde, men det har også vist
sig at det nytter. Øboerne er gode ambassadører for ø-sagen udadtil, og det har
givet rigtig god forståelse, blandt rigtig
mange i det øvrige samfund for hvor
vigtigt det er, at nogle bor på, og forvalter
naturen på de smukke naturperler i det
danske ø-rige

Ny Tunø-hjemmeside
Tunø har fået endnu en hjemmeside.
En side med nyheder fra Tunø og
opland, og som ikke mindst er et
debatforum for tunboerne. Få et indtryk af hvad der rører sig på Tunø ved
at besøge www.tunøfremtid.dk
						
cj

Strynø afviser samsejlads med Ærø
Langeland og Ærø kommune har
foreslået, at man slår ruterne fra
Rudkøbing til hhv. Strynø og Marstal
sammen til en rute i en såkaldt
V-sejlads. Den idé er der mildest talt
ikke blevet taget godt imod på Strynø.
Ved et velbesøgt borgermøde på øen,
hvor Ærøs og Langelands politikere
præsenterede idéen var der en klar
afvisning fra strynboernes side.
						
cj

Afskedsreception
Ø-sammenslutningens mangeårige formand Henry Larsen
har besluttet at gå ’på pension’. Henry har været en del af
Ø-sammenslutningen næsten lige fra begyndelsen og har sat
vægtige aftryk på de resultater, der er opnået gennem tiderne.
Vi håber derfor, at rigtige mange øboere og tidligere og
nuværende samarbejdspartnere vil være med til at tage en festlig
afsked med Henry

torsdag den 3. juni kl. 11 - 14
på Hotel Ansgar i Odense
(5 minutters gang fra Stationen)
På bestyrelsens vegne
Dorthe Winther

Hæder til Fejø-cider
Kai Winter, cider-pioner fra Fejø, har
fået en flot anerkendelse for sit arbejde
med at udvikle dansk cider-produktion.
Det Danske Gastronomiske Akademi
har tildelt Kai et æresdiplom for sin
indsats for dansk gastronomi. Tillykke
med prisen!
					
cj

Bliv støttemedlem af
Sammenslutningen
af Danske Småøer
Interesserer du dig for de danske
øer? Så tegn et støttemedlemskab og
modtag Ø-Posten på din adresse. Det
koster blot 150,- kr. om året.
Kontakt sekretariatet på
sekretariatet@danske-smaaoer.dk, hvis
det har interesse!

DEN SEJLENDE MALER
Fra maj og hele sommeren sejler Den Sejlende
Maler igen til din ø. Jeg tilbyder udførelse af
bygningsmalerarbejde – inde og ude – nyt
og gammelt. Er vant med mange forskellige
opgaver som sommerhuse, private boliger,
børnehaver, skoler, præstegårde, plejehjem osv.
Økonomisk fordelagtigt for dig – ingen udgift
til færgeoverfart og overnatning. Tag kontakt til
Malermester Henrik Sørensen i god tid på
40 55 67 44. www.densejlendemaler.dk

Malermester Henrik Sørensen er medlem af
Danske Malermesteres Garantiordning
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Årsmøde fyldt med energi
Småøernes Aktionsgruppe holdt generalforsamling og årsmøde på Brandbjerg
Højskole sidst i marts, og det blev et årsmøde, der i bogstaveligste forstand var fuld
af energi.
Godt 35 øboere og medlemmer af aktionsgruppen valgte at bruge en weekend
langt hjemmefra på en generalforsamling
og årsmøde i Småøernes Aktionsgruppe.
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen gav et indtryk af de aktiviteter,
som var foregået siden sidst og de ideer
vi arbejder med i bestyrelsen. Blandt aktiviteterne er selvfølgelig at sagsbehandle
ansøgninger til vores pulje indenfor landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet. I 2009 modtog vi 42 ansøgninger fordelt over to ansøgningsrunder,
hvoraf de 30 blev indstillet til støtte. Og
ved den første ansøgningsrunde i 2010
modtog vi 16 ansøgninger. Som det blev
understreget i beretningen, så støtter vi
ikke ideer, men vi støtter projekter med
ideer. Det vil sige, at vi kræver af ansøgere, at der er et „stærkt hold“ bag, og
at der gøres grundigt rede for projektets
mål, lokale forankring, budget, og forretningsplan, hvor det er relevant. Og så
skal projektet selvfølgelig leve op til de
indsatsområder, som er udtrykt i vores
udviklingsstrategi.
Aktionsgruppen er mere end projektstøtte
Men aktionsgruppens arbejde består
dog i meget mere end at sagsbehandle
ansøgninger. Det er også ambitionen selv
at sætte skibe i søen. Og i 2009 afsluttede vi vores projekt „Ø-projekter med
succes“ – et projekt, som gav os midler
til at afholde en række kurser og seminarer, blandt andet inden for fundraising
og turisme. Seminarer, der var meget
velbesøgte. I 2009 startede vi et projekt,
hvor vi skaffede midler til, at øer med
professionel bistand kan få formuleret
egne udviklingsplaner. Vi tilbød, at fem
øer kunne nyde godt af projektet, vi fik
ansøgninger fra syv øer, men måtte altså
begrænse os til de fem. Det blev Venø,
Strynø, Omø, Mandø og Lyø. Og mange
af øerne er langt fremme i deres arbejde,
ja, Venø er endda færdige. Det er vores
indtryk, at man arbejder meget forskelligt, men fornemmelsen er, at der er en
positiv stemning omkring arbejdet med
udviklingsplanerne på de fem øer; at
man får mobiliseret nogle nye kræfter.
Processen har da også allerede kastet projektidéer af sig. Håbet er, at projektet med
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disse udviklingsplaner også kan bruges til
inspiration for andre øer. Vi diskuterer i
bestyrelsen, hvordan vi, når projektet er
slut, får det til at være relevant for andre
øer. Der blev også på generalforsamlingen udtrykt et stort ønske fra flere medlemmer om, at bestyrelsen arbejder for at
andre øer får de samme muligheder.
Samarbejde prioriteres højt
Småøernes Aktionsgruppe er også gået
ind i samarbejdsprojekter. Vi er indgået i samarbejde med LAG Djursland
om et ungeprojekt, som er stilet unge
Anholtboere, et samarbejdsprojekt med
LAG Nordvestsjælland og LAG Slagelse
om „Markedsføring af lokalt fanget
fisk“. Et projekt, der har som mål at
forarbejde, markedsføre og lokalt sælge
ukvoterede fiskearter som skrubbe, ising
og fjæsing, og et forprojekt i samarbejde
med Småøernes Fødevarenetværk om
tangproduktion, et forprojekt, der gerne
skal udvikle sig til et egentligt projekt.
Endelig er vi endelig ved at lægge sidste
hånd på opstarten af et samarbejdsprojekt med den irske ø-aktionsgruppe om
temaet „Energi“. Planen med det projekt
er, at et antal energi-øer fra hhv. Irland
og Danmark via seminarer, workshops
og studieture gennemgår et træningsprogram. Det endelige mål er at udarbejde
egentlige energi-planer for de enkelte øer.
Det kan der læses mere om andetsteds i
Ø-posten.
Energi som fokusområde
Aktionsgruppen har også som mål i løbet
af programmet at operere med fokusområder. I 2009 har vi besluttet at arbejde
med temaet „Energi“. Et bredt tema,
men hvor vi vil fokusere på bæredygtige
energi-løsninger. I første omgang har vi
opfordret ansøgere til også at indtænke
miljøvenlige energiløsninger i deres projekter. Men, som nævnt, så har vi også
et projekt i støbeskeen, hvor vi sammen
med de irske øer vil tilbyde øer, der er

parat til det, hjælp til at udvikle deres øer
til „grønne øer“ i energimæssig sammenhæng. Og netop miljøvenlig energi gjorde
vi også til et tema for hele årsmødet på
Brandbjerg Højskole.
Grøn-ø-ideen, hvor selvforsyning af
energi på øen er et vigtigt element, er der
stor interesse for på de små øer, både på
husstandsniveau, men også i større skala.
Claus Jørgensen fra Orø fortalte med stor
entusiasme om de mange muligheder,
der er for at gøre sin bolig energi-venlig.
Og fra Samsø Energiakademi kom Søren
Hermansen og fortalte om Samsøs succes
med at blive ikke bare selvforsynende
med energi, men ligefrem også eksportør
af energi. Samsøs eksempel inspirerer
mange øer, også i udlandet. Årsmødet
sluttede af med et besøg hos to brødre,
der hver især i deres boliger havde indtænkt energi-rigtige løsninger. Årsmødets
deltagere rejste derefter hjem fyldt med
ny inspiration og energi.
Claus Jensen
Bestyrelsen i Småøernes
Aktionsgruppe
Efter generalforsamlingen er bestyrelsens sammensætning som følger:
Claus Jensen, formand, Strynø
Eva Terkelsen, næstformand, Bjørnø
Carl Holmbjerg, Hjarnø
Hanne Schultz, Omø
Arne Hansen, Agersø
Erik Fuchs, Orø
Hanne Tromborg Thaysen, Tunø
Henrik J. Møller, repræsentant for
regionerne
Claus Steen Madsen, repræsentant for
kommunerne
Suppleanter:
Mogens Windeleff, Lyø
Klaus Perkild, Sejerø

Festival på Skarø
Musikfestivalen på Skarø har udviklet sig et tilløbsstykke i det sydfynske. Den lille
ø med godt 35 beboere har måttet lægge et loft over billetsalget, så der „kun“ kan
deltage 1.000 gæster. Festivalen løber af stabelen d. 16.-17. juli. Interesserede kan
besøge adressen www.skaroefestivalen.dk
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Sådan er aktionsgruppemidlerne foreløbig fordelt
Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, som Småøernes Aktionsgruppe
prioriterer midler fra, løber til 2013.
Her godt halvvejs i programmet er det
relevant at stoppe op og se hvordan
projektmidlerne fordeler sig til og med
2009. Aktionsgruppen har også forskellige muligheder for at prioritere fra andre
puljer i landdistriktsprogrammet, udover

den pulje som er øremærket øerne. Som
det kan ses i tabellen, så har vi foreløbig
indstillet 52 projekter til støtte, i alt 14
mio. kr. fordelt på 20 øer. Derudover er
der også givet støtte til netværksprojekter,
der omfatter flere øer. I 2010 har vi godt
3,4 mio. kr. i ø-puljen til projekter.
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Fra ø-puljerne
(land + fisk)

Ekstra midler

Antal projekter

Flere øer

394.350

803.000

7

Agersø

301.000

122.000

2

Anholt

154.125

-

2

Avernakø

304.000

256.000

2

Bjørnø

350.000

-

1

Bågø

-

900.000

1

Drejø

177.500

120.000

2

Endelave

200.000

1.244.000

3

Fejø

2

437.115

-

Fur

934.000

200.000

5

Hjarnø

550.000

-

2

Lyø

400.000

-

1

Mandø

287.450

-

1

Omø

602.000

-

3

Orø

1.168.500

-

5

Sejerø

96.000

-

1

Strynø

746.000

1.651.000

4

Tunø

-

305.000

2

Skarø

14.000

61.000

1

Venø

738.100

54.900

2

Årø

320.000

140.020

3

I alt

8.174.940 kr.

5.856.920 kr.
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Ø-specialiteter på Eksporteventyr
Småøernes Fødevarenetværk har netop indledt en proces i samarbejde med
Danmarks Eksportråd om eksport af det registrerede varemærke, Ø-specialiteter.
Ideen er, at individuelle produkter på eksportmarkedet kan optræde under et fælles
banner, hvorved den detailhandlendes markedsføring kan styrkes – til det fælles
bedste. Første mål er Japan, og målet er at sende første sending til Japan i indeværende år. Det er nu det gælder, hvis ø-producenter med ambitioner og potentiale til
eksport vil være med på vognen. Henvendelse bedes ske til:				
				
Laurids Siig Christensen Småøernes Fødevarenetværk
					
E-mail: horsekaer@hotmail.com Tlf. 40155301

Spansk sommerkoncert
til de danske småøer
Flamencodans, spansk guitarmusik og spansk mad – temperament, varme og passion i et
tætpakket show af sanseoplevelser. Denne sommer er en gruppe
af flamenco-performere gået
sammen om at lave en turné på
de danske øer. Med sig har de en
danser, en sanger, en guitarist og
en kok, der laver skøn spansk mad.
En spansk aften med Flamenco
Azul er en forrygende oplevelse,
hvor publikum vil føle sig henført
til sommeraftenerne på de sydspanske Taverner. Arrangementet
er meget mobilt og kan finde sted
i kirker, på restauranter og kroer,
måske endda i fyrtårne. Vi skræddersyr aftenen så den passer til de
muligheder der er på Jeres ø.
I denne spanske sommerkoncert
medvirker flamencodanseren
Kirstine Hastrup, sangeren Karen
Marie Troldborg og guitaristen
Thea Vesti Pedersen. Hver især
har specialiseret sig i forskellige
dele af den spanske kultur og er
uddannet fra konservatorier og
danseakademier i Spanien og
Danmark. Thorbjørn Carl Hjalager
er stifter af SpanskFest.dk, der
leverer udsøgt mad til store og
små selskaber.
En Flamenco Event kan f.eks.
sammensættes således: 1 times
undervisning i flamenco dans.
Derefter paella, lavet fra bunden
af friske råvarer. Hertil spansk vin
og til afslutning 1 times opvisning
med musik og dans.
Ring for et uforpligtende tilbud
på tlf. 28571035 eller mail@theavestipedersen.dk. En del af prisen
kunne være rejse, ophold og rundvisning på Jeres ø.
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Småøerne er ikke
klar til fremtiden
Markedskræfterne alene skal styre udbredelsen af hurtigt bredbånd, mener regeringen.
De danske småøer står tilbage som tabere
Det kræver hurtigt internet at følge med
udviklingen på ældreområdet og i sundhedssektoren, og det er et problem på de
danske småøer. Bredbåndsforbindelserne
er simpelthen ikke hurtige nok, fordi
det ikke kan betale sig for de private
udbydere at forsyne øboerne med hurtigt
bredbånd.
EU-kommissionen afsatte ellers tidligere på året 2,2 milliarder kroner til
udbredelsen af højhastighedsbredbånd i
Europas udkantsområder, herunder også
i Danmark, men den danske regering
undlod at søge så meget som en krone.
Årsagen er, at den danske regering anser
det for at være en markedsopgave at
sørge for hurtige bredbåndsforbindelser i
hele landet.
„Tankegangen med at det offentlige nogle steder er nødt til at gå ind
og blande sig, har man i stort set alle
andre EU-lande. Det er nærmest kun
i Danmark, vi ikke mener, det er nødvendigt. Og det kommer til at svide om
nogle år. Alle eksperter advarer imod, at
man nu på højhastighedsforbindelser er i
gang med at skabe en digital kløft,“ siger
Thomas Woldiderich, der er konsulent i
de danske energiselskabers erhvervs- og
interesseorganisation, Dansk Energi.
Succes med forsøg i storbyerne
Synspunktet bakkes op af blandt andre
OECD, som i en analyse af finanskrisen
i relation til infrastrukturinvesteringer
anbefaler, at det offentlige hjælper udbredelsen af hurtigere bredbånd på vej ved
eksempelvis at grave rør ned de steder,
hvor det ikke er kommercielt attraktivt.
Blandt disse hører altså de danske småøer, som ikke skal regne med at nyde
godt af udviklingen på ældreområdet og
i sundhedssektoren. Her eksperimenteres
der i øjeblikket med eksempelvis lægekonsultationer via webcam eller interaktivt tv, der giver de ældre mulighed for at
holde kontakten med både plejepersonale
og venner samt pårørende.
Forsøgsordningerne har været en
stor succes i blandt andet Odense og
København, og selvom den nuværende
andel af ældre på øerne over 67 år er
på 25 procent og i stigning, er der ikke
udsigt til, at beboerne her kommer til at
6

nyde godt af de teknologiske fremskridt.
To tv-seere opbruger forbindelsen
På Endelave er 24 procent af beboerne
mindst 67 år, men her står de langsomme
bredbåndsforbindelser i vejen for fremskridtet. Således må de 168 beboere på
øen øst for Horsens deles om to bredbåndsforbindelser på henholdsvis 6 og 8
Mbit/s.
„Det betyder, at hvis bare et par af
brugerne her på øen vælger at se tv
på nettet, er forbindelsen for de andre
så godt som brugt op,“ forklarer Lars
Møller, der selv er bosiddende på øen,
hvor han fungerer som IT-konsulent i sit
firma Endelave.net.
Principper frem for EU-millioner
Men dårligt tv-signal på internettet er
som nævnt ikke det største problem for
de godt 5.000 beboere på landets småøer.
Ifølge Thomas Woldiderich vil det kræve
omkring 13 Mbit/s i såkaldt downstreamhastighed samt 4 Mbit/s i upstreamhastighed at føre lægekonsultationer via
webcam, og den slags hastigheder er man
ikke i nærheden af at have på småøerne.
Skal småøerne nå op på et tilstrækkeligt
niveau, vil det koste omkring 250 mio.
kr., vurderer han, og det er ikke rentabelt
for private virksomheder alene.
Alligevel undlod den danske regering altså at søge midler fra EU, og i et
høringssvar til EU-kommissionen skrev
Videnskabsministeriet blandt andet, at
det er den danske regerings principielle
mening, at „udviklingen af den bredbåndsmæssige infrastruktur skal styres
af markedet“, og at „infrastrukturen skal
udvikles på konkurrencevilkår uden brug
af offentlige midler.”
Ministeren er tilfreds
Videnskabsminister Helge Sander tøver
da heller ikke med at kalde den markedsbaserede tilgang for en succes.
„IT- og Telestyrelsen har netop
offentliggjort bredbåndskortlægningen
for 2009. Her fremgår det, at der medio
2009 på landsplan var under 9.000 husstande og virksomheder, der ikke havde
mulighed for at få bredbånd,“ lyder det
fra ministeren med henvisning til, at

Danmark derfor er tæt på det erklærede
mål om en 100 procent dækning inden
udgangen af 2010.
Han forklarer videre, at regeringen
har iværksat en række initiativer, der skal
sikre, at der også er bredbånd i udkantsområderne. Således har internetudbyderen ELRO Erhverv forpligtet sig til i en
lang række postdistrikter at levere trådløst bredbånd til borgere, som ikke kan få
bredbånd ad anden vej ved udgangen af
2010. Af de 27 øer i Sammenslutningen
af Danske Småøer er de 21 omfattet af
ELRO’s dækningskrav.
Danmark mangler visioner
Det imponerer dog ikke Thomas
Woldiderich, der ønsker mere fokus på
hastigheder og mindre fokus på dækningsgrad.
„Hvis man hele tiden slår ud med
armene og siger, at vi har en 99 procent
dækning, så er der nogen, der bliver
nødt til at råbe op og sige, at det altså er
lidt mere nuanceret, end at Danmark er
plastret til med bredbånd. Man er også
nødt til at se på hastighederne, for der
stilles hele tiden større krav. Nu har vi en
målsætning om bredbånd til alle, hvad
er så skridt nummer to og hvad skal vi
derefter? Før i tiden har vi været længst
fremme, når det gælder visioner, men
nu er vi ved at være på niveau med de
andre for ikke at sige, vi halter bagud i
forhold til at sætte os ned og se på, hvad
vi skal gøre fremadrettet,“ lyder kritikken
med henvisning til, at den seneste danske
vision på bredbåndsområdet er fra 2001.

Indtryk fra 				
fødevarenetværkets
generalforsamling 2010

Lars Møller, IT-konsulent fra Endelave, mener ikke,
at man kan overlade det til markedskræfterne alene
at udbygge IT-infrastrukturen på de små øer

Status quo på Endelave
Og selv om videnskabsminister Helge
Sander fortæller, at den såkaldte Højhastighedskommission forventes klar
med en udmelding i januar, er optimismen på forhånd til at overse på Endelave.
„Som det er nu, har vi de der små, vage
forbindelser, og der er ingen tegn i stjerner og måne på, at der er nogen der har
lyst at udbygge noget, så længe der ikke
er et marked for det. Og så forbliver det
jo status quo,“ konkluderer Lars Møller.
Stefan Buur Hansen og Jørgen Rudbeck

Småøerne er ofte mål for journaliststuderendes interesse, og det sætter vi pris
på. Det er sjældent, at vi ser resultaterne af de studerendes anstrengelser, men
Stefan Buur Hansen og Jørgen Rudbeck
har givet os lov at bringe en af de
artikler, som de skrev i forbindelse med
deres afgangseksamen. Problematikken
med en manglende prioritering af
stærkere bredbåndsforbindelser til
udkantsområder som småøerne er
stadig aktuel, også selvom videnskabsministeren ikke længere hedder Helge
Sander. Sammenslutningen af Danske
Småøer har også sendt et høringssvar til Højhastighedskommissionens
rapport. Høringssvaret er at finde
under „Dokumenter“ på www.danskesmaaoer.dk
				
Claus Jensen

Årets generalforsamling i Småøernes
Fødevarenetværk (SFN) fandt sted på
Avernakø som bebos af 111 sjæle – sådan
cirka – ifølge pålidelig kilde. Det centrale
tema var præsentation af SFNs nye registrerede varemærke Ø-specialiteter® og
vedtagelsen af et regelsæt for udnyttelsen
deraf. Perspektivet i et registreret varemærke er at småøerne tager et ejerskab
til det helt centrale element i den danske
identitet, at vi er et ø-rige, og bruger det
i løsningen af de logistik- og markedsføringsopgaver som er forudsætning for
at produktion af fødevarespecialiteter
kan udvikle et volumen, der kan skabe
en ny generation af arbejdspladser på
småøerne. Ø-specialiteter® er ikke blot
råvarer, der forsvinder i de store kar i
fødevareproduktionens mastodontvirksomheder, men forædlede produkter,
hvor 1) råvaren, 2) ideen bag produktet
og/eller 3) forarbejdningen af produktet
har tilknytning til en småø – følgelig med
en lokalitetsbestemt særegen kvalitet,
herunder historik. SFN mærker usvækket
interesse for vore produkter i ind- og ikke
mindst udland og udfordringen ligger nu
i at give varemærket en markedsværdi.
Lykkes dét er perspektivet imidlertid, at
vi kan tilbyde varemærket som aktie i
et samarbejde med større aktører på det
danske fødevaremarked om at udvikle,
producere og markedsføre fødevarer, som
har en tilknytning til – og skaber beskæftigelse på småøerne.
I tilknytning til generalforsamlingen
afholdtes et seminar med „coaching“ –
nydansk for træning – i samarbejdets
svære – men ædle kunst. Udfordringen
kendes fra enhver større arbejdsplads og
er måske den væsentligste faktor i det
udskillelsesløb, som finder sted blandt
udkantsregionerne på Danmarks kort
imellem dem der står af – og dem der
tegner den fortsatte samfundsudvikling.
I en globaliseret verden, hvor transport
af varer imellem de fjerneste egne er en
omkostning, man ikke taler om, i jagten på evindelige prisforskelle, hedder
kontrapunktet „Slow Food“ – et andet
nydansk begreb som dækker over, at
lokalt producerede råvarer også udnyttes
lokalt i forarbejdning og afsætning med
en minimering af transport. Ideelt set
betyder det at lokalt produceret foder
udnyttes lokalt til dyrene, som herefter
slagtes og forarbejdes lokalt til afsætnin-

ger i lokale butikker og spisesteder – realt
set i videst mulig udstrækning! „Slow
Food“ kan måske lyde som et forsøg på
at skrue udviklingen 50 år tilbage, men
perspektiverne er integritet og bæredygtighed og med overholdelse af fødevarelovgivningen kræver det tværtom højt
kvalificeret arbejdskraft – og det er jo,
hvad vi gerne vil udvikle og tiltrække på
småøerne. Som et kontrapunkt i en globaliseret verden er „Slow Food“ – måske
– også den fagreste spire i forsøgene på
fastholdelsen og udviklingen af den identitet, som gør småøerne til besøgsværdige
lokaliteter.
		
Laurids Siig Christensen, Sejerø

Kr. 399,00
100% Bomuld
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Hjarnø venter gæster
Tiden nærmer sig for Sammenslutningen
af Danske Småøers generalforsamling.
Hjarnø har i løbet af vinteren planlagt en
forhåbentlig rigtig god generalforsamling
med efterfølgende festmiddag og dans til
levende musik for dem af jer, der har lyst
til at røre „futterne“.
Vi har haft samlet en lille gruppe af
Hjarnøboere, som hver især og sammen
har haft gang i „tankerne“ for at skabe
et arrangement som I alle, også os, kan
opleve og se tilbage på som en rigtig god
oplevelse. Der er jo såmænd også noget
at leve op til, kan vi forstå, når vi såen
„snakker om gamle dage“. Hjarnø var
sidst vært for småøernes generalforsamling i 1988. Vi havde lige fået ny færge i
1987. Hele Hjarnø stod sammen om at
skabe et arrangement. Alle der ønskede

at være med til at lave noget fik lov til
det. Selve festen var gratis for deltagerne
fordi maden var sponseret og blev lavet
af MADHOLDET (mænnerne der gik
til madlavning). Festen blev holdt i Ulla
„vævers“ hal og vi havde, siger de, et fantastisk vejr. Festen blev afsluttet med et
festfyrværkeri. Det blev en uforglemmelig
weekend, som både unge og gamle her
på øen aldrig glemmer. Ja, vi har noget at
leve op til!!
I disse for vort land så smalle tider, at
selv socialdemokrater, en af dem i hvert
fald, har udbasuneret at pensionisterne
selv må til at betale for deres rengøring
og hjælp til indkøb, ja så må vi indrømme, at vi også har haft svært ved at få
det til at blive gratis. Det er vi kede af. Vi
betaler jo også skat!

Selv Bjarne Riis har svært ved at få fat i
penge til sit cykelhold! Jo, der er hold i
det. I må desværre op med tegnebogen til
festen, men så er der også levende musik
til! I 1988 havde I fornøjelsen af at sejle
herover med en ny færge. Det får I også
lov til i år! Altså en næsten ny færge. Kun
23 år gammel, men nu levetidsforlænget
med 10 år af staten! I kan glæde jer til at
sejle herover med en spritnymalet istandsat færge. Vi har i lighed med i 1988
hjælp fra mange gode Hjarnøboere, som
vil medvirke til, at ø-repræsentanterne får
en rigtig hyggelig weekend på Hjarnø. Vel
mødt.
Vi glæder os til at se jer her på Hjarnø
Jørgen Overgaard, Hjarnø

Vi har besøgt alle 27 småøer
– men kun de 25 i egen båd
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi
som sejlere elsker at besøge de hjemlige øer,
som der heldigvis er mange af. Og vi er forresten også abonnenter på Ø-Posten, fordi vi
gerne vil vide, hvordan det står til i de små
samfund, vi har besøgt, og som vi hen ad
vejen vil kigge forbi igen.
Der er som bekendt 27 øer med i
„Sammenslutningen af Danske Småøer“,
og efter at have besøgt flere og flere af dem
blev det pludselig et mål at aflægge visit
hos dem alle – og helst i egen båd. Det
sidste kunne dog ikke lade sig gøre af praktiske årsager.
Da vi i 2006 var på et par måneders togt
i Limfjorden, blev der naturligvis lagt til
kaj i havnen på henholdsvis Fur og Venø,
hvorefter vi fandt ud af, at vi kun manglede
at besøge Egholm og Mandø. Der var kun
plads til færgen ved molen på Egholm,
fandt vi ud af, så fra Aalborg måtte vi tage
færgen, men det betød ikke noget, og vi
havde nogle dejlige timer på øen.
I efteråret var vi med nogle venner i
Sønderjylland for at se sort sol. Det var
midt i oktober, så de fleste stære var
over alle bjerge. I den forbindelse skulle
vi naturligvis til Mandø for at fuldende
”ø-jagten”. Vi var de fire eneste overnattende gæster på øen i et meget blæsende
og koldt døgn, men hvilken oplevelse. Vi
boede på centret, blev flot opvartet, og flere
af de lokale fortalte ivrigt om bl.a. kirken,
møllen og traktor-transporten i Vadehavet.
Foruden de 27 øer i „Sammenslutningen
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De danske småøer populære mål for såvel danske som udenlandske lystsejlere

af Danske Småøer“ – det er jo kun 25 i
egen båd – har det gode skib ”Scorpio” af
Næstved, som vores Mascot 28 hedder,
også besøgt andre småøer, og i flæng kan
bare nævnes Livø, Vejrø, Nyord, og Vejlø
(Nakskov Fjord).
Og hvorfor er vi så ø-nørder? Vi kan godt
lide fred og ro, og det er der på øerne, folk
er behagelige og nemme at komme i kontakt med, naturen er et kapitel for sig, og
af en eller anden mærkelig grund er vejret
også altid pragtfuldt.
Vi har altid det princip at handle lokalt,

når vi besøger en ø, og i den forbindelse
kommer en dejlig oplevelse frem på nethinden. For mange år siden besøgte vi
Hjortø, og her var købmandsbutikken så
lille, at ejeren brugte sin udestue, men vi
kunne da købe de fornødenheder, vi skulle
bruge, og det var det vigtigste.
Ulla og Uffe Jensen, Næstved,
støttemedlemmer

Generalforsamling i
Sammenslutningen af Danske Småøer
Hjarnø d. 29. maj, 2010, kl. 13.30 i Hjarnø forsamlingshus
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Formandens beretning

3.

Beretning fra sekretariatet

4.

Godkendelse af regnskab

5.

Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af formand (Henry Larsen modtager ikke genvalg)

8.

Rokering af bestyrelsesposter

9.

Valg af revisorer/revisor-suppleant

10.

Eventuelt

Ø-repræsentanten eller dennes suppleant repræsenterer øen på generalforsamlingen. Men
alle øboere har møde- og taleret på generalforsamlingen. Men værtsøen kan kun påtage sig at
indlogere maks. to repræsentanter pr. medlemsø. Færgetider til Hjarnø kan ses på www.hjarnoe.dk
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Agersø fejrer jubilæum

Skarø får ny købmand

Den 23. maj skal der være fest på Agersø. For da fejrer man
at Agersø Beboerforening har 30 års jubilæum. Og det med
manér. Dræsinebanden spiller og der vil være fællesspisning.
Læs evt. mere på www.agersoe.net
						
cj

Skarø er den mindste af vores øer, der har en købmandsbutik. Butikken overtages af Anne Kirketerp og Kim Olsson
d. 30 maj, og dagen efter fejres det med en reception for
skarøboerne. Held og lykke med butikken.
						
cj
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Indkaldelse til Generalforsamling i
Småøernes Erhvervs Udviklings Center (SEUC)
Sted: Café Peters Kabys, Smakkecentret, Strynø
Tid: tirsdag d. 25. maj 2010 kl. 10.30 (færge fra Rudkøbing
kl. 9.50, og retur kl. 15.00)
			

Dagsorden ifølge vedtægterne:

			

a.

Valg af ordstyrer og stemmetæller

			

b.

Beretning om foreningen i det forløbne regnskabsår

			

c.

Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag

				

om anvendelse af overskuddet og det kommende års budget

			

d.

Fastlæggelse af kontingent

			

e.

Indkomne forslag:

				

1).

Evaluering af Småøernes Erhvervskonference + regnskab

				

2).

Fremtidigt samarbejde mellem Fødevarenetværket, SEUC,

					
			

f.

Ø-sammenslutningen og Aktionsgruppen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

				

1).

Formand Kai Winter (på valg)

				

2).

Næstformand Lars Møller (på valg)

				

3).

Kasserer Torben Bürgel Nielsen (på valg)

				

4).

Sekretær Jørgen Rasmussen (ikke på valg)

				

5).

Mette Meldgaard (ikke på valg)

				

6).

Peter Van Drongelen (ikke på valg)

				

7).

Suppleant Anne Moloney (på valg)

			

g.

Valg af revisor

			

h.

Eventuelt

Tilmelding til formand Kai Winter nødvendig af hensyn
til forplejning (kai@kernegaarden.dk)
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Aktionsgruppen vil samarbejde
med irske øer
Vores aktionsgruppe har planer om at
samarbejde med en gruppe irske småøer.
Lige nu er vi ved at lave de sidste aftaler
og søge penge.
Samarbejdet skal handle om vedvarende energi og energibesparelser på øerne.
Vi har kaldt det ’bæredygtig energi’, og
målet er at uddanne en gruppe øboere til
at lave deres egne ø-energi-planer.
Vores samarbejdspartner i Irland er
Comhar na nOileán Teoranta – en lokal
aktionsgruppe, som dækker 25 småøer.
Vi har holdt et par møder med irerne
og er nu enige om projektets indhold og
forløb.
Lige nu ser planen sådan her ud:
1. Tre energi-grupper fra danske småøer
får mulighed for at være med (sammen
med tre grupper på de irske øer).
2. Målet er at ’uddanne’ grupperne til at
lave deres egne ø-planer for ’bæredygtig energi’. Resultatet skal altså være tre
danske og tre irske ø-energiplaner.
3. Vi holder seminarer i Danmark og i
Irland og bruger energi-eksperter fra
begge lande.
4. Udover de fælles seminarer får hver
’energi-gruppe’ et mindre beløb til
deres eget arbejde med energiplanerne.
5. Projektet løber frem til foråret 2012
(1½ år).

På de vindomblæste irske øer i Atlanterhavet er energi-selvforsyning et tema, der står højt på dagsordenen

I løbet af den næste måned sender vi
invitation ud til foreninger på de 27 øer.
Meningen er så, at beboerforeninger o.a.
kan søge om at få deres energi-grupper
med i projektet. Inden juli vælger vi de
tre øer, som skal være med i projektet, så

vi kan starte i september/oktober.
Man kan få flere oplysninger hos
aktionsgruppens koordinator Morten
Priesholm tlf. 38 33 00 67 eller
mp@aktionsgruppe.dk.
Morten Priesholm
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Kunstudstilling 2010

„Blomster og Flora“
7. Sommerudstilling 3. juli - 1. august
Avernakø-Korshavn Kunstforening
holder i år sin 7. sommerudstilling
i Den Lille Kunsthal med 2. temaer:
„Flora inspirationer“ og „Niels Dahms
blomsterbilleder“. Det bliver i år provst
Palle Jensen, der åbner udstillingen,
der varer fra 3. juli til 1. august.
De permante udstillere:
Niels Dahm, Peter Rafn Dahm,
Marianne Elsborg, Annemarie Genster,
Anne Kristine Klingenberg, Ester
Longsted, Lisa Mueller-Bryanlund og
Hans Ulrich Mueller.
Gæster:
Else Hinke, Faaborg, Pabi, Melbourne,
Berlin, København, Avernakø,
Jonathan Guldberg Elsborg,
København, Olga Schaefer, Hannover,
Carina Dunbar, Avernakø, Torben
Pagh Madsen, Nivå.
Foran Den Lille Kunsthal er temaet:
„Koncept blomsterhave med skulptur
og land-art“.
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En ø-familie med saltvand i årene gør klar til eventyrrejsen jorden rundt
Avernakøs egen læge Niels Dahm udstiller sine blomsterbilleder. Her gør han studier i marken

Der er fernisering lørdag den 3. juli
kl. 12.

Der er åbent hver dag i udstillingsperioden kl. 11-14 og kl. 16-18.
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De sidste fem år har David Nash og Ea
Lassen drevet Yukon-Tours fra Strynø.
Kaptajn David, bedstemand Ea og letmatroserne Kristopher og Aron på hhv.
10 og 7 år bosatte sig på Strynø efter i
en årrække at have boet på deres gennemrestaurerede hajkutter Yukon. Af
bekendte på øen blev de anbefalet at
flytte til Strynø, hvor der er jævnaldrende
kammerater til deres børn og et aktivt
lokalsamfund. Så da den rette ejendom
blev sat til salg, så slog de til. Og de er
ikke blevet skuffet over ø-livet. De mange
aktiviteter på øen har overrasket dem,
og med en daginstitution og skole på
øen, så har det været en perfekt ramme
for en erhvervsaktiv familie. Især tiltaler
det David, at der er så mange selvstændige på øen, som man kan spejle sig i.

Familien lever af at sejle med turister i
sommerhalvåret. På dagsture i det sydfynske eller længere togter til eks. den
svenske skærgård eller Nordtyskland.
Kombineret med lidt lønmodtagerarbejde i vinterhalvåret, så løber det fint
rundt. Men nu lokker de store have, og
familien tager på en jordomrejse. I juni
2010 letter Yukon anker for at starte
en rejse til bl.a. Caribien, Galapagos,
Australien, Maldiverne og Middelhavet.
Yukon vender så først tilbage i september 2012. Forudsætningerne er i
orden, David er ved at supplere sin
australske skippereksamen med en dansk
sætteskipper-uddannelse, og bedstemand
og leder af kabyssen, Ea, har masser af
sejlerfaring. De sidste måneder op til
togtet er travle med klargøring af skibet

før den lange rejse. Sønnernes undervisning undervejs bekymrer ikke, for
undervisningen planlægges i samarbejde
med skolen. Undervejs støder rejsende
til, som med deres kompetencer kan
bidrage yderligere til undervisningen. Og
naturfag giver næsten selv derude midt
på havet. Den faste besætning på Yukon
bliver suppleret med erfarne søfolk, og
så kan man købe sig ind på dele af togtet
i kortere eller længere perioder. Der er
plads til 4-6 betalende gæster udover den
professionelle besætning. Hvis man har
eventyrlyst i blodet og er blevet fristet, så
besøg hjemmesiden www.yukon-tours.dk
og se på mulighederne.
				
Claus Jensen

