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Øudvalg snart til Øhavet
Også Folketingets udvalg
for småøer, der fra Fynsområdet har Erling Bon-

Leder af Færgesekretariatet
på Ærø, Jan Fritz
Hansen, ser frem
og gør status over
det første års tid.

■■Det første nummer af bladet Ø-færgernes forside viser et foto af m/f
Sejerøfærgen med henvisning til en reportage. Premierenummeret på
24 sider i A4 bliver præsenteret på den igangværende konference på Ærø.

RUDKØBING LØB - Med vind
i håret og benene plantet på
et færgedæk lancerer leder af
Færgesekretariatet på Ærø,
Jan Fritz Hansen, overfor Søsiden et nyt initiativ til fremme af færgesejlads og turisme
på småøerne:
- Til sommer er vi klar med
et øpas. Et besøg på en ø udløser et stempel i passet. Det
tror vi, at folk synes er sjovt,
siger Jan Fritz Hansen om
bord på m/f Strynø i forbindelse med video-optagelse.
Øpasset introduceres i
samarbejde med småø-sammenslutningen og rederiet
Danske Færger, der i det sydfynske sejler på SpodsbjergTårs og Bøjden-Fynshav.
Det nye øpas er et af flere
synlige initiativer fra det godt
et år gamle færgesekretariat.
I forbindelse med sekretariatets igangværende konference i Marstal og Ærøskøbing
præsenteres en færge-video,
og kvartalsbladet Ø-færgerne
får premiere. Bladet er i kompetente redaktør-hænder hos
journalist og navigatør Lise
Mortensen Høy.
- Herlighedsværdi
I Øfærger fastslår centerchef i Svendborg Kommune,
Kjeld Bussborg Johansen
som formand for Færgesekretariatets styregruppe,
at det har stor betydning
for en optimal færgefart, at
kommunale redere kan dele
erfaringer og skabe dialog
mellem kommunal færgefart,
landspolitikere og organisationer på området:
- Vi skal vedvarende fortælle historien om, at der er
aktiviteter på øerne, at øerne
er gode steder at leve, at der
er turisme – og at øerne er en
væsentlig del af Danmarks
herlighedsværdi. Og at det
derfor er en god investering
at opretholde en fornuftig
færgebetjening, så både turisme og erhverv kan blomstre, fastslår Kjeld Bussborg
Johansen.
Borgmester Jørgen Otto
Jørgensen (S), Ærøskøbing,
glæder sig naturligt nok over,
at det landdækkende færgesekretariat er beliggende på
Ærø og siger videre:
- Den forholdsvis beskedne
viden om færgefart, hver enkelt kommune rummer,
vil i et samarbejde mellem
de 18 kommuner blive væsentligt større og komme alle
øer og kommuner til gavn.
Det skaber også gode muligheder for at sammentænke
fremtidens færger til øerne
og derved give mulighed for
besparelser ved byggeri af
nye færger, siger Ærøs borgmester.

Søsiden digitalt: Video på Fyens.dk og Mitfyn.dk:

Mere maritimt: Kik i KoØjet hver onsdag.

Den nye film med
fremstød for
færger til småøerne - optaget på
Strynø-Rudkøbing:
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■■Nicklas Stampe Thiesen fra Casablanca Film måtte foretage flere prøveflyvninger på
Rudkøbing havn for at sikre sig, at vindforholdene var tilpas, før dronen for alvor gik til vejrs for
at filme øhav og Strynø-færge: - Det må helst ikke blæse mere end fem-seks meter i sekundet,
forklarede Nicklas Stampe Thiesen til Søsiden. 
Foto: Søren Stidsholt Nielsen

■■ Jan Fritz Hansen : - Vi er snart klar
med et øpas.- Foto: Søren Stidsholt Nielsen

■■For strynboen og
færgebrugeren, elev i
femte klasse Aida
Ussing Press, bød 7.10sejladsen til Langeland
også på et videointerview om at være
barn på en lille ø.
Journalist Henrik Denta
sprugte og Peter Beeck
Thiesen filmede, mens
de andre Strynø-børn
havde gang i
hyggesnak, mobiler
og spillekort.
Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Øfærger i luften
med blad og video
nesen (V), Karsten Hønge
(SF) og Anders Johansson (K)
som medlemmer, får mæle i
Ø-færgerne. Formand Peter
Juel Jensen (V) ser fx frem til
et besøg på Lyø, Avernakø og
Bjørnø den 6. og 7. juni:
- Jeg forventer, at færgedriften til småøerne vil være
et tema, som beboerforeningerne på småøerne vil
tage op over for udvalget.
Faaborg-Midtfyn Kommune
deltager også i studieturen,
så jeg tror, at vi får en god og
konstruktiv drøftelse under
udvalgets besøg, siger Peter
Juel Jensen i Ø-færgerne.
Af Søren Stidsholt Nielsen,
sosn@faa.dk

FÆRGEFOLK FRA HELE DANMARK
ER I DISSE DAGE SAMLET PÅ ÆRØ
TIL KONFERENCE MED INDLAGT
PREMIERE PÅ BLAD OG video
OPTAGET I ØHAVET. SØSIDEN
sejlede med FILMHOLDET PÅ FÆRGEN
RUDKØBING-STRYNØ.

Ny video: Ta’ på øfærge-tur!
■■ Godt fire kvikke
minutter fra en
døgn-cyklus på
Strynø-færgen skal
fremme turisme på
Danmarks små øer.
RUDKØBING LØB - Morgensolen over farvandet mellem
Strynø og Rudkøbing er som
booket til et video-fremstød
for sejlads med danske småøfærger.
På afgangen kl. 7.10 fra
Strynø har journalist Henrik
Denta og filmproducent Peter Beeck Thiesen rettet mikrofon og kamera mod flere
af denne turs faste passagerer
- børn på deres sejlende vej
til skolegang på Langeland.
En af de yngste passagerer
er Aida Ussing Press, elev i
Kassebølle Friskoles femte
klasse. Siddende i færgens
komfortable havkik-salon

svarer Aida på journalistens
spørgsmål om fx, hvordan
det er at skulle stå meget tidligt op og sejle til sin skole.
Optagelsen med Aida er et
af mange klip skudt tidligere
på måneden af Casablanca
Film. Det tre mand store
video-hold filmede i godt
et døgn sejladsen til og fra
Strynø.
Video-folkene nåede også
en rundtur på øen og fulgte
bl. a. den store transportoperation med indskibning af
5000 tons sand fra fastlandet
til øens nye rensningsanlæg. For eksempel filmede
Peter Beeck Thiesen fra
lastbilens førerhus under
ombordkørsel i Rudkøbing.
På færgedækket stod hans
søn, fotograf Nicklas Stampe
Thiessen klar til at optage
klip fra en anden vinkel.
Da vinden flovede af over
middag, skabte det vejr til
at kunne flyve med en film-

drone - og vel at mærke være
sikker på at kunne få den lille
ufo ned fra himlen igen:
- Vi fik nogle meget fine
optagelser af færgen fra luften, siger Nicklas Stampe
Thiesen til Søsiden.
Formålet med optagelserne var at skaffe råmateriale til
en godt fire og et halvt minut
lang video til synliggørelse af
de små færgers betydning for
øsamfundenes hverdag.
Den nye video til Færgesekretariatet har premiere ved
de kommunale småøfærgers
aktuelle konference på Ærø.
Videoen er lagt op på Færgesekretariatets web og kan ses
via QR-linket øverst til styrbord her på Søsiden.
- Vi vil også bruge den, når
vi skal ud og fortælle om,
hvad vi laver, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen.
Af Søren Stidsholt Nielsen,
sosn@faa.dk

Øfærgesekretariatet på Ærø

■■Strynø-færgens chefskipper, Lars Vester (t.h.) og bedstemand Jonny Christensen, begge Lohals, havde et filmhold tæt
på. De to søfolk var på fra de meget tidlige morgentimer - ved
05-tiden - med maskinstart og kaffebrygning op til dagens første afgang fra Rudkøbing kl. 05.20. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

■■Lise Mortensen Høy er sømand og journalist. Det sidste fag
lærte hun på Fyns Amts Avis og er nu redaktør af bl. a. Øfærgerne. Lise Mortensen Høy har også været skipper på Lilla Dan
og leder af Maritimt Center i Svendborg. I baggrunden filmfotograf Nicklas Stampe Thiesen.Foto: Søren Stidsholt Nielsen

■■Journalist Henrik Denta var gennem mere end tyve år et
kendt ansigt i DR-TV’s nyheder og dokumentar. Nu er han selvstændig og producerer den nye færgevideo sammen med Casablanca Film. Henrik Denta har rejst meget, men det var første
gang, han var på Strynø.
Foto: Søren Stidsholt Nielsen

■■Peter Beeck Thiesen er uddannet journalist og er indehaver
af og producent på Casablanca Film. Selskabet skaber bl. a.
reklamefilm og dokumentar. Peter Beeck Thiesen, der har en
mangeårig baggrund i Danmarks Radio, filmer færgens ankomst til Strynø. 
Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Færgesekretariatets formål er bl. a. at fremme kommunalt samarbejde om færgedrift og at tilbyde faglig ekspertise og sparring.
Færgesekretariatet blev etableret i 2015 og har hjemsted på havnen
i Ærøskøbing. Kontoret beskæftiger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen og sekretær Lotte Clausen Rhodes. Formand for styregruppen er
Svendborg Kommunes centerchef, Kjeld Bussborg Johansen.
Alle 18 danske kommuner med kommunale rederier til betjening af
småøer og genvejsruter er tilknyttet sekretariatet. I Fyns-området er
det Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg og Assens.
Færgesekretariatets opgaver er at fremme kommunale færgers
interesser ved at bl. a. at danne netværk, forhandle fælles løsninger
med fx værfter, lovgivere, organisationer, skabe praktisk samarbejde
om fx lånefærger, arrangere efteruddannelse og udvikling af kompetencer, lave indkøbsaftaler om fx brændstof, give rådgivning om
energibesparelser samt skabe videndeling. Færgesekretariatets bindeled er bl. a. et website, det nye blad Øfærgerne samt konferencer.
Samlet er der omkring 30 danske kommunale og private rederier,
der sejler til småøer og besejler mindre såkaldte genvejs-ruter. De
fleste er også med i Småøernes Færgeselskaber i Struer.	 sosn

