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JULi  
Temperatur:  Op til 30 grader
Vand:  Op til 22 grader
Stemning:  38 grader
Spisesteder:  For enhver smag
Natur:  Unik
Oplevelser:  Mange

AUgUST  
Temperatur:  Op til 30 grader
Vand:  Op til 22 grader
Stemning:  38 grader
Spisesteder:  For enhver smag
Natur:  Unik
Oplevelser:  Mange

SepTembeR  
Temperatur:  Op til 30 grader
Vand:  Op til 22 grader
Stemning:  38 grader
Spisesteder:  For enhver smag
Natur:  Unik
Oplevelser:  Mange

Hvis der er noget, vi kan 
enes om i Lohals, så gæl-
der det én ting. Nemlig 
at det er et af landets 
bedste – måske det bed-
ste – sted at bo eller 
holde ferie, hvis man vil 
nyde livet med udsigt til 
skønne solnedgange og 
afslappende vandreture 
i sjælden smuk natur.

”Der er et yndigt 
land”, og det ligger på 
nordspidsen af Lange-
land. For det var netop 
dette område, der bug-
ter sig i bakkedal og står 
med brede bøge, som 
inspirerede Adam Oeh-
lenschlägers til at skrive 
fædrelandssangen.

I skovbrynet bag 
Nordstranden leder de 
krogede ældgamle ege-
træer tankerne i retning 
af trolde og svundne 
tider, mens aftensolen 
over Langelandssundet 
helt bogstaveligt fører 
sindet på langfart og 

visker enhver bekymret 
rynke af pandebrasken.

Denne sommer kan 
vi her i Lohals tilbyde 
dig frit valg mellem 
fem spisesteder, så der 
er med sikkerhed noget, 
der falder i din smag. 
Det gælder restauran-
ten på Lohals Camping, 
Restaurant Nordstran-
den, Lohals Kro, Café 
Oscar og Havnegrillen. 
Og skulle du få lyst til at 
skylle efter med en dram 
på et rigtigt værtshus, 
så har vi ”Den Gyldne 
Hund”.

Desuden byder vi på 
en perlerække af kon-
certer og arrangemen-
ter, hvor der til samtlige 
koncerter er noget så 
usædvanligt som gra-
tis adgang. Hver fredag 
og lørdag aften indtil 
midten af august kan 
du gratis komme til 
koncert, fx med Tamra 
Rosanes, ved Banjen 

på Lohals Havn, og i 
dagene 6., 7. og 8. juli er 
du hermed inviteret til 
musikfestival med mas-
ser af levende musik 
fra 60’erne, 70’erne og 
80’erne.

Torsdag 19. juli er 
du velkommen til den 
vores efterhånden 
legendariske Frikadelle-
fest. Her kan du blandt 
meget andet komme til 
en gratis koncert med 
Søs Fenger, lige som vi 
står klar med frikadeller 
for enhver smag.

Med denne avis –
Lohals Sommeravis – 
gør vi alt, hvad vi kan, 
for at inspirere dig til at 
besøge os.

Og helt ærligt, så har 
vi det som i en af tv-
annoncerne: ”Vi vil så 
gerne have, at du bliver 
lidt længere”.

Som en slags gen-
nemgående tema i 
denne avis har vi stillet 

spørgsmålet ”Hvorfor 
Lohals..?”, og svarene 
peger alle i den samme 
retning. Nemlig at det 
kan være stærkt vane-
dannende at besøge os, 
der arbejder, bor eller 
holder ferie i denne del 
af landet.

Eller som skuespilleren 
Søren Spanning udtryk-
ker det inde i avisen:

”Når man først er kom-
met til Lohals, har man 
ikke lyst til at tage derfra 
igen”.

God læselyst

Erik Frodelund, 
redaktør

med venliG hilsen
fra lohals oG omeGn



j u l i  2 0 1 2  l o h a l s  s o m m e r av i s  s i d e  3



s i d e  4  l o h a l s  s o m m e r av i s  j u l i  2 0 1 2

Hvor der er vilje, er der 
vej…

Sådan lyder et gammel 
mundheld, og vejen førte 
helt bogstaveligt Dorthe 
Andersen og Helle Han-
sen til bageriet på Kap-
tajn Kaasvej i Lohals.

– Vi arbejdede i det 
samme bageri i Køben-
havn, og vi blev eni-
ge om at tage et års 
orlov for at rejse rundt 
i verden, fortæller de to 
bagermestre.

– Men da vi vendte til-
bage til hovedstaden var 
den bagerbutik, hvor vi 
var ansat, blevet drevet 
så dårligt, at vi valgte 
at sige op for at finde 
et bageri, som vi selv 
kunne købe.  Derfor 
begyndte vi at lede. Først 
i København, derefter i 
Bagenkop og endte med 
at byde på et i Rudkø-
bing.

Dorthe og Helle blev 
budt over, men fik at 
vide, at der var endnu et 
bageri til salg, og at det 
lå i Lohals.

”Hold da helt kæft, det 
er da verdens ende…”, 

tænkte Dorthe, men 
kørte alligevel sammen 
med Helle til nordspid-
sen af Langeland for at 
se på virksomheden.

– Da bageriet havde 
de maskiner og forhold, 
der passede til os, valgte 
vi at købe det, og det 
har vi absolut ikke for-
trudt.

At ”verdens ende” 
rummer noget gan-
ske andet end dét, som 
udtrykket leder tanker-
ne i retning af, kan de 
to bagerpiger til fulde 
bekræfte efter godt 12 
år i byen.

– I dag kunne vi ikke 
drømme om at bo et 
andet sted, for Lohals er 
et fantastisk sted med 
nogle gode mennesker, 
reflekterer de to bager-
piger og uddyber:

– Her er sjæl og har-
moni, og det er som om, 
at vi alle er her for hin-
anden…

Det store problem 
ved at drive et bageri i 
Lohals fremgår indirek-
te af den bog, som den 
tidligere ejer efterlod til 

køberne af hans forret-
ning. Her er salget gjort 
op dag for dag, og på en 
del sider har han skre-
vet: ”Hvor blev de af..?” 
og ”Hvor kom de fra..?”.

– Visse dage vælter 
det ind med kunder, så 
hylderne hurtigt bliver 
ret så tomme, mens der 
andre dage er alt for 
meget brød tilbage, når 
vi lukker butikken, for-
klarer Dorthe og Helle.

– Vi kan aldrig vide, 
hvor mange feriegæster 
der er i området, og om 
der er et stort selskab, 
som måske skal bruge 
80 rundstykker.

Navnet på bageriet 
på Kaptajn Kaasvej – 
”Hedo” – siger indirekte, 
hvem der ejer det, for det 
er en forkortelse og sam-
mentækning af Helles 
og Dorthes navne. Men 
navnet er også et kvali-
tetsstempel i den danske 
bagerbranche, for Hedo-
bagerne høster den ene 
fornemme medalje efter 
den anden.

– Vi finder stor glæ-
de ved at udvikle os 

og bage helt nye brød 
og nye kager med rig-
tig gode ingredienser 
i stedet for at bruge 
nogle billige standard-
blandinger, som en del 
bagerier efterhånden 
gør, forklarer pigerne, 
der blandt meget andet 
har vundet tre sølv- og 
to bronzemedaljer i 
de seneste års konkur-
rencer om ”Danmarks 
Bedste Brød, Kager & 
Chokolader”.

Helle slår et stort smil 
op, da snakken går 
videre fra de ædle præ-
miemetaller til det kon-
gelige. Nemlig den dag 
i efteråret 2008, hvor 
kongeskibet ankrede 
op ud for Lohals, og 
hvor hendes majestæt 
Dronning Margrethe 
besøgte ”bageriet ved 
verdens ende”:

– Dorthe sov ikke i to 
måneder, griner Helle 
og forklarer:

– Hun forberedte sig 
på, hvad hun skulle 
sige til dronningen…

– Ja, det gjorde jeg, 
bekræfter Dorthe, men 

det viste sig at gå helt 
af sig selv. De kan bare 
det der med at komme 
på besøg i kongefa-
milien. Og Christian 
Eugen-Olsen (dronnin-
gens ceremonimester, 
red.) sørger for, alle 
slapper helt af, så ingen 
behøver være nervøse 
for at sige noget forkert.

– Det var en stor dag i 
bageriets historie, men 
det var det nu også, da 
vi fejrede bageriets ti 
års jubilæum, for her 
kom over halvdelen 
af alle faste beboere i 
Lohals på besøg.

At de to prisbelønnede 
bagermestre fortsætter 
med at udvikle sig og 
deres virksomhed, kan 
folk i den langelandske 
hovedstad bekræfte. 
Dorthe og Helle åbne-
de for godt et halvt år 
siden et konditori med 
brødudsalg og café, 
”Hedo’s Konditori” på 
strøget i Rudkøbing.

– Da en af vores større 
aftagere af brød valgte 
at købe en bagema-
skine for selv at kunne 

lave noget af det mere 
luftige brød, skulle vi 
finde en måde at øge 
omsætningen på, for-
klarer bagerpigerne.

– Derfor forfulgte vi 
en gammel drøm om 
at åbne et konditori, og 
det er gået over al for-
ventning. Alle kager 
og alt brød bliver bagt 
her i Lohals og kørt til 
vores konditori i Rud-
købing.

Dorthe og Helle hol-
der hænderne afvær-
gende op, da de bliver 
spurgt, om deres virk-
somhed skal brede sig 
videre ud i landet, for 
eksempel med et kondi-
tori i Svendborg:

– Nej, det er ikke pla-
nen, svarer de.

– Til gengæld har vi 
fundet en afløser, når 
vi ikke selv kan mere. 
Vi har netop ansat en 
lærling, André Duvier, 
og han bliver måske 
lige så begejstret for 
Lohals, som vi er, og 
ønsker måske engang 
i fremtiden at overtage 
bageriet…

tilfældet 
førte dem 
til lohals…
Dorthe og Helle holder den 
faglige fane højt og vinder 
medaljer på stribe, når det 
gælder Danmarks bedste 
brød, kager og chokolader.

De to bagermestre ved ”verdens ende”  
Dorthe (i midten) og Helle giver deres prisbe-

lønnede opskrifter videre til André Duvier.



j u l i  2 0 1 2  l o h a l s  s o m m e r av i s  s i d e  5

Birkevej 11 
Tlf. 62 55 14 60

Restauranten
• A la carte
•  Grillaftner på den 

hyggelige terrasse
• Selskaber
• Mad ud af huset
•  Vores berømte smørre-

brød og pålægsfade  

Vi serverer 
kun det bedste 
på toppen af Langeland

• Tapastallerken – Tapasteller
•  Kolde og lune retter – Kalte und warme gerichte
•  Gl. dags isvafl er – Waffeleis

Søndergade 2
Tlf. 62 55 14 50
www.cafeoscar.eu

Bestil bord 
i vores 
restaurant:

Bestil bord i vores café:

www.lohalscamping.dk

Den hyggelige café midt på havnen tilbyder:
Das gemütliche Café direkt am Hafen empfi ehli:
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Det er de gamle, der bli-
ver boende i udkanten af 
Danmark. De unge flyt-
ter væk. Det burde være 
omvendt. 

For det er netop derude, 
hvor asfalten holder op, 
at livet rigtigt begynder. 
Det opdager mange af os 
bare for sent. Som Søren 
Kierkegaard udtrykte 
det: Livet leves forlæns, 
men forstås baglæns. 
Hvor mange danskere 
har ikke langt inde i livet 
erkendt, at de materi-
elle værdier og moderig-
tige løsninger ikke er en 
garanti for lykke. Glæ-
den er ikke en selvfølge, 
fordi man har et dyrt 
hus, får nyt udekøkken 
eller flytter til en postmo-
dernistisk lejlighed midt 
i storbyens tummel. At 
søge indhold i tilværel-
sen via skiftende mode-
tendenser er en jagt for at 
fange vinden – umuligt.

En solrig, men blæ-
sende sommerdag for 
mange år siden står cen-
tralt i min hukommelse 
og vil blive der så længe, 
jeg kan huske noget som 
helst. Jeg havde lejet 
et gammelt bonde- og 
fiskerhus helt oppe på 
nordkysten af Lange-
land, lidt nord for Lohals. 
Huset lå i et prægtigt, 
kuperet landskab. Blidt 
og smukt. Det Danmark, 
vi kender fra Højskole-
sangbogen. Når vi om 
aftenen sad på bænken 
uden for huset, var det 
helt naturligt at synge 
”Danmark nu blunder” 
eller ”Jeg ser de bøgelyse 
øer” eller ”Hvor smiler 
fager”. Det var smukt. 
Eller som jeg som vest-
jyde kom til at sige: Det 
er jo yndigt, det her….
Problemet er nemlig med 
vestjyder, at vi ikke rig-
tigt kan det der med det 
blide i landskabet. Vi 
skal have det mere kras, 
på en eller anden måde. 
Men det er netop det utro-
lige ved Langeland: Øen 
er leveringsdygtig i det 
hele. Vi behøvede bare at 
drage over på østkysten, 
som kun var et par kilo-
meter væk, så stod vi i et 
helt andet land!

Og det var netop det, vi 
gjorde den dag, hvor jeg 
for altid kom til at holde 
af Nordlangeland.

Helt ude ved fyret
En eftermiddag cykle-
de vi til Hou Fyr, smed 
cyklerne og gik en lang 
tur langs stranden. Det 
var blæsende, og der 
var krap sø. Vi havde 
boet i huset tre-fire 
dage på det tidspunkt 
og holdt os til de nær-
meste omgivelser. Så vi 
kendte kun den del af 
Langelandsbæltet, der 
vendte mod Fyns-siden. 
Den var lavvandet, 
blid og elskværdig. Nu 
gik vi langs en strand, 
hvor bæltet optrådte 
som hav. Bølgerne kom 
brusende. Der var salt- 
og skumsprøjt i luften. 
Ind i mellem skiftede 
lyset, når en sky gik for 
solen, og himlen antog 
en mørk, truende farve. 
Så drev skyen videre, og 
solen kom tilbage. Det 
omskiftelige lys skabte 
fascinerende reflekser i 
vandet. Og midt i dette 
store, friske, voldsomme 
landskab stod fyret. 
Som et symbol på men-
neskets trods i forhold 
til elementerne. 

Vi fandt læ bag en lille 
sandbanke og sad med 
hinanden i hånden. 

Vi talte om fyret og om 
den lille beboelsesejen-
dom ved siden af. Huset lå 
nøgent. Tæt ved stranden. 
Men der var noget hyg-
geligt og trygt over det. 
Som en børnetegning. 
Eller noget som fik én til 
at tænke på det enkle, dej-
lige liv, vi kender fra bør-
nesangene. 

Kunne du leve og bo her, 
spurgte jeg min kæreste.

Ja, sagde hun. – Men det 
skulle være med en rig-
tig kernefamilie. Med en 
mand, jeg virkelig elskede, 
og som elskede mig. Og vi 
skulle have en flok skønne 
unge. I så fald tror jeg, det 
ville være en ren drøm at 
bo her…

Og sådan er det måske. 
For at leve ved den yder-
ste rand, skal man være 
i harmoni og være sam-
men med andre. Man 
skal selv være en del af det 
nødvendige, gode selskab. 
Er man det, kommer glæ-
derne ved et liv i pagt med 
naturen og elementerne 
af sig selv.   

Vi cyklede tilbage. Sidst 
på dagen lagde vinden 

sig. Det blev en smuk, blid 
sommeraften og nat. Vi 
gik ad en lille sti ned over 
bakken til den fredelige 
del af Langelandsbæltet. 
Vi svømmede længe og 
blev siddende på stranden 
med en flaske vin, mens 
den nordiske sommernat 
med lyde og dufte lagde 
sig omkring os  - som et 
tæppe om skulderen. 

Og da vi et godt stykke 
inde i natten gik tilbage 
til huset, og min kæreste, 
sundt udmattet af sol, 
vind og saltvand krøb til 
køjs, sad jeg i stuen med 
en pibe tobak, en GL. 
Carlsberg, som man sta-
dig kunne købe dengang, 
og min guitar og skrev en 
sang om kærlighed, om 
mennesker og natur. Jeg 
brugte den året efter i en 
kabaret i Nordjylland. Sid-
ste strofe lød sådan her:

Det var sådan, det var. Og 
derfor husker jeg den dag. 
Og Langeland.

Det handler om men-
nesker
Den gang var jeg redak-
tør på en avis langt væk 
fra Langeland. Jeg anede 
ikke, at jeg et par år sene-
re ville blive chef for Fyens 
Amts Avis og få rig lejlig-
hed til at besøge Lange-
land og lære denne spæn-
dende ø at kende. Men jeg 
vidste dog allerede den-
gang, at Langeland rum-
mer mange små lande, 
pakket sammen i én. For 
en jyde er det nødvendigt 
ind i mellem hurtigt at 
kunne komme til steder, 
hvor der er fladt, noget 
blæsende, hvor der vokser 
siv, hvor der er strandenge 
og højt til himlen. Det er 
der på Langeland. Men 
så er der også bakkerne, 
skrænterne, skovene, 
bøgetræerne, egetræerne. 
Alt det blide. Og det vig-
tigste af det hele: Lange-
lænderne.

Det er nemlig sådan, at 
det altid er mennesker, 

der er den afgørende fak-
tor. Man kan bo hvor 
som helst – eller arbejde 
hvor som helst og med 
hvad som helst – bare det 
sker sammen med men-
nesker, som det er rart at 
være sammen med. Da 
jeg begyndte at lære men-
nesker på Langeland at 
kende, oplevede jeg, at der 
var den samme gensidig-
hed og et sammenhold, 
som jeg kendte fra Nord-
vestjylland. Uden at det 
på nogen måde udvik-
lede sig til kollektivisme 
(jeg mener: Den private 
ejendomsret gælder abso-
lut også på Langeland), 
kunne man bare regne 
med hinanden i nabola-
get, hvis det var nødven-
digt. Og sådan skal det 
være. Jeg oplevede også 
det meget rige og over-
raskende nuancerede for-

enings- og fritidsliv på 
øen. Der boede ikke så 
mange mennesker som 
i de store byer. Men det 
gennemsnitlige, folkelige 
engagement var simpelt-
hen større. 

Levende mennesker 
giver et levende samfund.

Og uanset hvad de for-
tæller i de landsdækkende 
aviser og på de landsdæk-
kende tv-udsendelser: Der 
er masser af liv på Lange-
land.

Køb dog hus på Lan-
geland…
I Svendborg arbejdede jeg 
tæt sammen med redak-
tør Hans Jensen, der var 
min næstkommanderen-
de. En højt begavet livsny-
der med en guddommelig 
sans for humor, et meget 
sanseligt og varmt men-
neske, hvis hus på Thurø 
formodentligt rummede 
det eneste køkken på Fyn 
og omkring liggende øer, 
der kunne udfordre Falds-
led Kro. Både Hans og 
hustruen Marianne var 
fremragende kokke. Hans 
havde en gang været 

redaktør på Langeland. 
Han elskede den ø.

Du skal sgù  købe en 
ejendom på Langeland, 
sagde han, dengang jeg 
blev ansat på avisen. 

Det kunne ikke lade sig 
gøre af praktiske årsager. 
Fordi jeg ville komme til 
at tilbringe for megen tid 
dagligt på landevejene. 

- Du er en stor idiot, hvis 
ikke du køber noget på 
Langeland, sagde Hans 
igen.

Så en dag sagde jeg til 
ham: - Hvorfor helvede 
køber du ikke selv et hus 
på Langeland, når du 
mener, der er så dejligt?

Det gør jeg også, sagde 
han. – Når jeg ikke skal på 
arbejde mere.

Det fantastiske er, at det 
gjorde han. I dag bor han 
med sin hustru i Rudkø-
bing. 

Som årene er gået, er jeg 
blevet stedse mere enig 
med Hans Jensen. Hvorfor 
helvede køber danskerne 
ikke hus på Langeland? 
Hvorfor står de ikke i kø 
for at købe et sted, hvor 
husene er billige og livs-
kvaliteten høj?

Den banale og den 
psykologiske faktor
Jeg tror, der er to forklarin-
ger.

Den ene er helt banal. 
Bopæl handler i høj grad 
om arbejdspladser. Fra 
nord- eller sydspisen af 
Langeland er der mange 
kilometer til Svendborg – 
endnu flere til Odense. Der 
skal skabes flere arbejds-
pladser på øen. Men i 
modsætning til eksperter-
ne fra diverse universiteter 
og landsdækkende medier, 
tror jeg, at disse arbejds-
pladser kommer.

Langelænderne har ind-
ledt jagten på iværksæt-
tere. Der er også mange 
iværksættere blandt lan-
gelænderne selv. Det skal 
nok komme. Så snart den 
internationale krise klin-
ger af, vil der ske meget. 
Det er så lidt, der skal til. 
En snert optimisme. Et par 
banker, der ikke lider af 
granatchok. Nogle finan-
sieringsmuligheder, som er 
på vej, så sker det. Arbejds-
pladserne kommer.

Så er der den anden for-
klaring på, hvorfor dan-
skerne ikke står i kø for at 

købe hus på Langeland. 
Og den er langt mere kom-
pliceret. I virkeligheden vil 
den derfor også være van-
skeligere at gøre noget ved 
end beskæftigelsessituatio-
nen.

Det er den psykologiske 
faktor ved at flytte langt 
ud på landet.

Eller rettere: Ved at flytte 
ud, hvor landet ender.

Og så er vi tilbage til 
min kærestes udtalelser 
den dag, vi sad ved Hou 
fyr og diskuterede, om hun 
kunne leve et sådant sted.

Mange af os har en 
drøm om et enkelt liv. I 
pagt med natur og med-
mennesker. Under stjer-
nerne og med ro og plads 
til det rige liv med de ene-
ste værdier, der betyder 
noget: Kærlighed, familie, 
venskab og tryghed. 

Men vores erfaringer og 
fornuft siger: Hvert tredje 
ægteskab i Danmark går 
i opløsning. Hvad nu, hvis 
det sker for os? Vil jeg sidde 
på Nordspidsen af Lange-
land som alenefar eller 
alenemor? Tør jeg løbe 
risikoen?

Og det er jo det, der er så 
afgørende. Vi skal turde 
tro. Vi skal vove at realise-
re drømmene. Vi skal vove 
at tro på vores kærlighed. 
Gør vi det, er det jo vidun-
derligt at flytte til områder, 
hvor vi kan få råd til at 
realisere drømmen om det 
enkle, men rige liv.

Det kræver mod at reali-
sere enhver stor drøm. Men 
hvis drømmen omfatter 
et tæt, varmt familieliv i 
skønne rammer til en pris, 
man kan betale, så er det 
da om at realisere drøm-
men inden, det bliver for 
sent. Det er, mens man er 
midt i livet og har børn, at 
livet skal leves helt ud og 
drømmen indfries. At sid-
de som gammel og ærgre 
sig over ungdommens tos-
serier, kan man gøre hvor 
som helst. Men at tage 
kæresten i hånden, gå ned 
til stranden og lade unger-
ne tumle i bølgerne – og gå 
hjem til et hus, hvor man 
har råd til at bo – det skal 
man gøre, mens tid er.

drømmen ved lands ende
Hvorfor pokker står danskerne ikke i kø for at købe hus på Langeland, spørger 
fhv. chefredaktør Arne mariager i denne klumme.

Foto: Susanne Højrup

Og solen kù  slutte sin runde
og dvæled en stund eller to
og kyssede sundet forsigtigt,
parat til at krybe til ro.
Dit hoved lå mod min skulder,
Og jeg mærked´ den duft, der var din.
Og du var solbrun over det hele,
den dag da du end`li` blev min, blev min,
den dag da du end´li´ blev min
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Du kan helt gratis opleve 
country-dronningen Tamra Rosanes, 
Tresserdrengene, Harmonikaklubben og 
mange andre musikere live samt en forry-
gende festivalweekend med levende 
musik fra 60’erne, 70’erne 
og 80’erne.

Lohals Musikfestival - gratis musik fra 60’erne - 70’erne - 
80’erne samt mange forlystelser for børn og voksne.
Fredag 6. juli: Havnepladsen
Kl. 14.00: Festivalpladsen åbner. Krabbekonkurrence for børn.
Kl. 14.30: New Corner (levende musik).
Kl. 17.00: Restaurationen åbner for varm mad.
Kl. 17.45: Troubaduren Søren Ramsing (levende musik).
Kl. 19.30: Copyband (levende musik).
Kl. 21.15: Trækning amerikansk lotteri.
Campingpladsen Kl. 18.30: New Corner (levende musik).
Lørdag 7. juli: Havnepladsen
Kl. 12.30: Festivalpladsen åbner. Krabbekonkurrence for børn.
Kl. 13.00: Cykelringridning for børn med fi ne præmier.
Kl. 14.00: Helle og Camilla ((levende musik mest for børn).
Kl. 15.00: Fam. KOLD m.m. (levende musik).
Kl. 16.00: Den Irske Musik (levende musik).
Kl. 16.45: Flødebollekonkurrence for børn.
Kl. 17.00: Restaurationen åbner for varm mad.
Kl. 19.00: Tilmeldingsfrist for kandidater til Miss Lohals.
Kl. 19.30: Fuld Besætning (levende musik).
Kl. 20.00: Præsentation af kandidater til Miss Lohals.
Kl. 21.00: Kåring af Miss Lohals: Dommere Joan
 Ørting og Bent Falbert.
Kl. 21.15:  Trækning amerikansk lotteri.
Campingpladsen Kl. 19.00: Den Irske (levende musik).
Søndag 8. juli: Havnepladsen
Kl. 13.00: Festivalpladsen åbner. Krabbekonkurrence for børn.
Kl. 13.00: Zumba.
Kl. 13.30: JASI Ballonkunst og trylleri for børn.
Kl. 14.30:  Tovtrækning for børn og voksne.
Kl. 15.15: Øldrik – konkurrence.
Kl. 15.30: Langelands Small Stars (levende musik). 
Kl. 17.00: Restaurationen åbner for varm mad.
Campingpladsen Kl. 18.45: 4K Musik (levende musik).
Hou Kirke Kl. 19.30: Duo KOLD (let klassisk violinmusik).

Arr. Banjens Venner, Lohals Borgerforening og Tranekær Musikforening.
Bemærk: Hvis regn og blæst byder Banjen på tørvejr.

Lohals Havn - gratis sommermusik
(Alle dage til ca. kl. 23)
Fredag 29. juni kl. 19.30: The Kelds. (Rock, pop og blues fra 70’erne).
Lørdag 30. juni kl. 19.30: Tresserdrengene. (Som navnet: Tressermusik).
Fredag 6. juli, lørdag
7. juli og søndag 8. juli: Musikfestival - med musik fra 60’erne - 70’erne -  
 80’erne og med mange forlystelser for børn og
 voksne, se programmet nederst på siden.
Fredag 13. juli Kl. 16: Visens Skib Munter. (Visesang).
Fredag 13. juli kl. 19.30: Copyband. (God dansemusik). 
Lørdag 14. juli kl. 19.30: Copyband. (God dansemusik). 
Torsdag 19. juli: Årets stor Frikadellefest i Lohals fra kl. 12 til 22  
 med blandt andre Søs Fenger på scenen, se 
 annoncen på side 3 i denne sommeravis).
Fredag 20. juli kl. 19.30: Lars, Arne, Søren. (Pop og rock for de kræsne).
Lørdag 21. juli kl. 19.30: Tamra Rosanes – den danske country- og 
 western-dronning.
Onsdag 25. juli Kl. 19.00: Uta Motz + Anders. (Kærlighedssange).
Fredag 27. juli kl. 19.30: Den Irske Duo. (Glad Irsk dansemusik).
Lørdag 28. juli kl. 19.30: Toni. (Rytmisk populær el-harmonika).
Fredag 3. august kl. 19.30: Irish Mist. (Sprudlende Irsk folkemusik).
Lørdag 4. august kl. 19.30: Tresserdrengene. (Som navnet: Tressermusik).
Fredag 10. august kl. 19.30: Langelands Small Stars. (Rock, blues og pop).
Lørdag 11. august kl. 19.30: Harmonikaklubben. (Hyggelig dansemusik).

Bemærk: Hvis regn og blæst byder Banjen på tørvejr.

på Lohals Havn

Sommerkoncerter & 
Musikfestival



s i d e  8  l o h a l s  s o m m e r av i s  j u l i  2 0 1 2

• Rideundervisning.
• Ridebane.

• Turistridning – skov og strand.
• Heste og ponyer udlejes.

Ovennævnte ydelser 130 kr. pr. time.
Desuden mulighed for opstaldning efter aftale.

Per Nygaard Jensen, Lohalsgården, Tom Knudsensvej 3, Lohals.

Lohalsgården tilbyder

Ring 24 95 36 08

Hvis du slentrer en tur 
gennem Søndergade i 
Lohals, vil du uvæger-
ligt spærre øjnene en 
ekstra gang op, når du 
passerer nummer 10. 
Her har ejerne selviro-
nisk opsat et stort tre-
kantet vejarbejderskilt 
bag glaspartiet i hoved-
døren med følgende 
undertekst:

”Her arbejder Sanne og 
Tommy… på 4. år”.

Selv om skiltet signa-
lerer hårdt arbejde, så 
er det helt bogstaveligt 
et symbol på forelskelse 
og kærlighed. Nemlig 
historien om et par, 
der faldt for et hus, som 
lignede noget, der var 
blevet bombet under 
anden verdenskrig. 
Men samtidig et hus 
med en så dragende 
smuk udsigt over havet, 
at det var lige meget 
med revnerne i mur-
værket, det nedslidte tag 
og alle de andre synlige 
skavanker.

Efter at have set huset 
kørte Sanne – eller helt 
korrekt Susanne – og 
Tommy flere gange fra 
Odense, hvor de bor, til 
Lohals, for at planke sig 
vej til haven bag huset, 
så de i fred og ro kunne 

nyde udsigten over Lan-
gelandssund til Fyn. 
Det var som en puber-
tetsforelskelse, men ikke 
til en teenager. Deri-
mod til en olding af et 
hus, hvor parret skulle 
kravle over rækværket 
fra naboens grund for 
at komme ind til det for-
budte område: Haven 
med den eventyrlige 
udsigt til solnedgange, 
som maler himmel og 
hav i de smukkeste røde 
nuancer.

– Hvis det havde stå-
et til Sanne, havde vi 
straks købt huset, for 
hun ville ganske enkelt 
have den her udsigt, 
husker Tommy.

– Jeg var også faldet 
for det, men mente, at 
vi skulle forhandle pri-
sen i stedet for straks at 
skrive under. Det var jo 
ikke ligefrem en ejen-
dom i god stand…

Susanne Johansen 
arbejder til hverdag som 
ergoterapeut i Odense, 
mens Tommy Byrne 
arbejder som journalist 
på Fyens Stiftstidende, 
og det var en tilfældig-
hed, at de fandt deres 
fristed i Lohals.

– Vi var enige om, at 
vi ikke kunne tænke os 

et fritidshus i et tradi-
tionelt sommerhusom-
råde, for sådan et sted 
siger os intet, fortsætter 
Susanne og Tommy. 

– Derfor begyndte vi 
at lede efter et helårshus 
på Langeland. Og det 
gjorde vi, fordi priserne 
var - og i øvrigt fortsat 
er - overkommelige.

– Men den dag, hvor 
vi fandt vej til Lohals, 
var lidt af en tilfældig-
hed. Vi havde aftaler 
om at se nogle huse 
andre steder på øen, 
men ind imellem kørte 
vi lidt rundt, og så kom 
vi til denne havneby.

– Vi faldt straks for 
området, for her er vildt 
smukt, og under et toi-
letstop på Den Gyldne 
Hund (værthuset på 
havnen, red.) spurgte 
vi, om der var noget til 
salg. Det var der, fik vi 
oplyst, og vi fik en hen-
visning til ”Gudruns 
hus”, og det er jo så 
det her hus, hvor vi nu 
arbejder på 4. år…

Svaret kommer 
prompte, da Susan-
ne og Tommy bliver 
spurgt, hvad de faldt for 
ved Lohals ud over hav-
udsigten fra deres hus 
og have:

historien baG et skilt…
Kærligheden overvinder alt, når der gælder ”Villa polyfilla” i Lohals

Når Sanne og 
Tommy ser 
solnedgangen  
over Lange-
landssund 
fra deres nye 
terrasse, er de 
sikre på, at 
de gjorde det 
rigtige.
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– Dét, vi godt kan lide 
ved Lohals, er mange 
ting, men først og frem-
mest havnemiljøet og 
stilheden. Der er på en 
eller anden måde meget 
frit her i byen, hvor vi 
altid går rundt i vores 
arbejdstøj. Og der går 
megen hygge i det. Folk 
spørger hele tiden, om 
vi vil have en kop kaffe 
eller en øl.

– Folk tager sig af én 
her i byen. Det er noget 
andet end i Odense, 
hvor vi bor til hverdag, 
for i Lohals er der en 
anden intimitet.

– Vi har det utroligt 

godt, når vi er i Lohals, 
og det er et fantastisk 
sted at have børn med 
strand, havn og skov, 
og så er det let at få 
gode bekendtskaber…

”Kærligheden over-
vinder alt” synger Stef-
fen Brandt, og det har 
han ret i, når det gælder 
Susanne og Tommys 
hus i Søndergade:

– Vi er slet ikke sådan 
nogle gør-det-selv typer, 
og derfor burde vi heller 
ikke have købt et hus, 
hvor stort set alt skulle 
renoveres og repareres, 
griner Tommy og fort-
sætter:

– Når vi har knoklet 
en hel dag med at spart-
le vægge, og når vi har 
været sat til med støv og 
puds, men ikke synes, vi 
er kommet længere, har 
vi da ind imellem været 
grædefærdige. Men når 
vi så ser solnedgangen 
over Langelandssund, 
så er vi solgt og sikre 
på, at vi gjorde det rig-
tige, da vi købte huset 
og dermed vores fanta-
stiske fristed…

Efter at have skiftet 
taget, fået bygget en 
svalegang på huset, fået 
det malet udvendigt og 
mange andre ting, står 

én ting klart. Når huset 
er færdigt, skal det hed-
de ”Villa Polyfilla”.

– Vi har spartlet lof-
ter og vægge i ufatte-
ligt mange timer, og for 
tiden spartler vi vægge-
ne i den nye svalegang 
under taget, men det er 
lang vej endnu.  Huset 
bliver vel først færdigt i 
2020, men til gengæld 
er vores 2020-plan mere 
sikker end den, som Hel-
le Thorning-Schmidt er 
kommet med…

Så her – i Villa Poly-
filla i Søndergade 10 – 
arbejder Sanne og Tom-
my ikke bare de fire år, 

der står på skiltet bag 
ruden i hoveddøren, 

men også i årene frem-
over… 

Selv om ejerne af  
huset har arbejdet 

hårdt de seneste fire 
år, så er der kun 

begyndelsen på en 
2020-plan.

For fem år siden  
lignede dette hus 
noget, som var  
blevet bombet under 
anden verdenskrig. 

Fra dengang 
der var rigtige værtshuse til…

Øl, vand, 
bitter,
Enhedspris kr. 20.-

Den Gyldne Hund, Lohals Havn, Tlf. 62 55 24 40 - 51 70 51 00

 

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl. 12.00-24.00
Fredag fra kl. 12.00-02.00
Lørdag fra kl. 11.00-02.00
Søndag fra kl. 11.00-22.00
Mandag  LUKKET

Åbningstider og arrangementer - se www.lohals.dk
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Hvor en stribe kend-
te danskere brænder 
bundter af pengesedler 
af under den såkaldte 
”Hellerup Uge” i Ska-
gen, bader i dyr cham-
pagne og viser deres 
eksklusive biler frem, 
er det en ganske anden 
kategori af kendte dan-
skere, der vælger Lohals 
og omegn som deres 
ferieadresse.

Det er folk, som sæt-
ter pris på smuk natur 
og nyder stilheden som 
en berusende aperitif 
på tilpas afstand af en 
ellers travl hverdag.

Lohals Sommeravis 
har været på tur for at 
tale med nogle af de 
kendte danskere, der 
foretrækker at holde 
deres ferier i et område, 
hvor der er lavt til strå-
taget og højt til him-
len. Det gælder blandt 
andre Ekstra Bladets 
tidligere og hårdt-
slående chefredaktør 
Bent Falbert og hans 
kone, Jette Nederby, 
samt skuespillerpar-

ret Søren Spanning og 
Karen-Lise Mynster, der 
er kendt fra roller som 
statsministeren i DR’ 
tv-serie Borgen og som 
Ulla Jakobsen i Mata-
dor.

”Hvorfor Lohals..?”, 
gentager Søren Span-
ning for straks at svare:

– Først og fremmest 
fordi vi holder af Lan-
geland, der - som H.C. 
Andersen skrev - er 
”Rosengrenen i det 
danske kongerige”. Det 
er en ubeskrivelig smuk 
del af landet…

Det kendte skuespil-
lerpar havde tidligere 
deres feriebolig i slots-
byen Tranekær, men 
valgte i ’91 at købe en 
stråtækt bindingsvær-
kidyl på skovsiden af 
Lohals.

– På det tidspunkt var 
Lohals en livlig by med 
daglig færgesejlads til 
Korsør, havnefoged og 
et pulserende liv ved 
kajen, fortæller Karen-
Lise Mynster og Søren 
Spanning.

– Der skete noget, da 
færgen forsvandt, og 
det var ærgerligt. Men 
det har ikke slået skår 
i vores begejstring for 
området, for vi sætter 
også pris på den fred og 
ro, der siden færgestop-
pet har bredt sig over 
området.

– Desuden sætter vi 
stor pris på det lokale. 
Ikke mindst den kon-
takt, som vi har fået 
med folk. Vi får ofte en 
lille snak, når vi hand-
ler i brugsen. I Lohals er 
der en god tone mellem 
folk, og det er hyggeligt 
at komme i byen.

Det kendte skuespil-
lerpar glæder sig tillige 
over de mange loppe-
markeder og boder med 
gamle ting, der er ved 
deres foretrukne bade-, 
ferie- og havneby.

– Vi prioriterer somme-
ren rigtig meget, og den 
tilbringer vi i vores hus 
ved Lohals. Desuden 
tager vi herover hver 
gang, vi har lejlighed til 
det, og vi oplever natu-

ren mere intens, når vi 
til daglig bor i storbyen.

– Når man først er 
kommet til Lohals, 
har man ikke lyst til at 
tage derfra igen, slutter 
Søren Spanning.

Få hundrede meter fra 
skuespillerparrets hus 
har Ekstra Bladets tidli-
gere chefredaktør Bent 
Falbert og hans kone 
Jette Nederby deres 
bindingsværksidyl af 
et feriehus. Det ligger 
hist, hvor Østerhuseve-
jen slår en bugt og med 
udsigt til noget af det 
grønne landskab, der 
inspirerede Adam Oeh-
lenschläger til at skrive 
fædrelandssangen ”Det 
er et yndigt land”. 

– Det var min kone, 
der faldt for stedet, for-
tæller Bent Falbert.

– Hun var på ferie hos 
en veninde, der boede 
i Lohals, og da de gik 
en tur, fik hun øje på 
huset. Jeg blev tilkaldt 
og tog straks over for 
at se, hvad det var for 
noget…

Bent Falbert tænker 20 
år tilbage i tiden, inden 
han fortsætter:

– Vi gik i forhandling 
med ejeren af huset, og 
vi fik hende overtalt til 
at sælge huset til os.

Bent Falbert sva-
rer med et retorisk et 
spørgsmål, da han bli-
ver spurgt, hvad han og 
hans kone ser af kvali-
teter i området…

– Hvor finder man 
ellers et sted, hvor man 
kan vandre alene flere 
kilometer på stranden, 
hvor der er hav på beg-
ge sider, og hvor man 
bliver modtaget af folk 
på en sådan måde? 
siger han uden at for-
vente et svar.

– Her er kønt, langt 
mellem husene og min 
kone og jeg slapper væl-
digt af, når vi er her-
ovre. Lohals er en fan-
tastisk by med et varmt 
miljø.

– Og selv om vi er 
ude på Lars Tyndskids 
mark, har vi her i områ-
det et af landets bedste 
bagerier (Hedo’s Bageri, 
red.). Jeg glæder mig 
til at handle der hver 
gang, jeg er i Lohals.

Bent Falbert kører ind 
imellem alene til Lohals 
for at bruge stilheden 
til at samle sine tanker, 
når han skriver bøger.

– Halvdelen af min 
bog ”Kongerækken - 
forfra og bagfra” og 
min bog ”41 statsmi-
nistre - fra oven af og 
nedefter” er skrevet 
sammen med Peter 
Kok – den lokale fasan 
– og med udsigt til de 
åbne marker og skoven 
fra vort bindingsværk-
hus…

Lohals Sommeravis 
kunne være stoppet 
ved flere fritidshuse i 
området for at tale med 
andre kendte danskere, 
men har i stedet som 
en slags tema i de fle-
ste interviews i denne 
avis, stillet det samme 
spørgsmål - ”Hvorfor 
Lohals..?” Og det gen-
nemgående svar forbli-
ver stort set det samme 
som svarene i denne 
artikel:

– Den helt unikke 
natur, stilheden, sko-
ven, stranden og ikke 
mindst den varme 
måde, som man bliver 
modtaget på…

hvorfor lohals..?

-Vi prioriterer sommeren rigtig meget, 
og den tilbringer vi i Lohals, siger 
skuespillerparret Karen-Lise Mynster 
og Søren Spanning, der her ses som 
statsministeren i DR’s serie Borgen. 
(Foto: Mike Kollöffel, DR)

-Hvor finder 
man ellers et 
sted, hvor man 
kan vandre 
alene flere kilo-
meter på stran-
den? spørger 
Bent Falbert. 
(Foto: Sjørup 
Thomas)
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Vi leverer kun brød og 
kager af bedste kvalitet…

Åben mandag - fredag 
fra kl. 6 til 17 

lørdag - søndag 
fra kl. 6 til 16.

Åben mandag - fredag 
fra kl. 8 til 17
lørdag - søndag 
fra kl. 7 til 14.

Med friskbagt hilsen 
fra de to indehavere

Dorthe Andersen og Helle Hansen 
samt deres lærling André Duvier

Blandt vore friskbagte nyheder kan vi 

denne sommer byde på:

•  Herregårdstærte med hindbær, 

jordbær, ananas og reven marcipan

•  Fairytale med brombær, stikkels-

bær og grumble med honningristede 

solkerner 
•  Chokopæreguf med browniesbund, 

pærer og fennikelfrø

Frit valg, pr. stk. kr.  60,-

Hedo’s Bageri 
i Lohals

Stort udvalg 
i stenovnsbagte brød...
Prøv fx årets nyhed:
Ofeliabrød med ristede græskarkerner, solkerner, havregryn og rugfl ager. 

Pris pr. stk. kr.       30,-
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Ved Lohals Havn, Nordstrandsvej 4 a - Tlf. 32 14 81 01
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Åben hver dag fra kl. 12.00 til 21.00

Pizzabaren fra kl. 13.00 til 20.00

- Velkommen i 

pølseboden, grillbaren 

og pizzariet

Her kan du blandt andet få: 

· IS 

· PØLSER 

· BURGERE 

· GRILLMAD 

· PITABRØD og godt en 

 snes forskellige hjemme-

 bagte PIZZAER

L
o
h

a
ls

”Hvor ligger den by i Dan-
mark, der har flest spiseste-
der i forhold til antallet af 
faste beboere”?

Hvis dette spørgsmål 
blev stillet i TV2’s ”Hvem 
vil være millionær?”, så 
ville dagens kloge hoved 
helt sikkert ikke komme 
videre mod den store 
gevinst.

Det rigtige svar ligger 
nemlig på nordspidsen af 
Langeland, hvor Lohals 
med sine knap 500 faste 
indbyggere kan byde på 
ikke mindre end to restau-
ranter, en kro, to cafeer og 
to grillbarer.

Når byen har så relativt 
mange spisesteder, hæn-
ger det sammen med, at 

der for år siden kun var 
ét enkelt, og det fik flere 
iværksættere til at tænkte 
den samme tanke. Nem-
lig ”dét må vi gøre noget 
ved”, og det blev ikke ved 
snakken.

Lohals Kro
– Vi syntes, der manglede 
et spisested her i byen, 
husker Lone og Morten 
Olsen, der driver kroen på 
fjerde år.

– Derfor købte vi ejen-
dommen og indrettede 
stedet, der var privat ferie-
bolig, til en kro med plads 
til mange gæster, slyngel-
stue og gårdhave.

Lone og Morten har 
brugt hele foråret på at 

omdanne gårdhaven til 
en slags taverna med sid-
depladser såvel i det fri 
som under tag.

– Det var det regnfulde 
sommervejr sidste år, der 
fik os overbevist om, at 
der skulle gøres noget 
ved gårdhaven, forkla-
rer ægteparret, der har 
delt opgaverne imellem 
sig. Morten står i køkke-
net, mens Lone serverer. 

Restaurant  
Nordstranden
– Jeg syntes, det var synd, 
at restauranten ved hav-
nen stod lukket, husker 
Jan Dinsen, der flyttede fra 
Norge til Stoende for fem 
år siden. Han er uddannet 
kok og har sammen med 
sin kone, Jacobine, drevet 
selskabslokaler i Norge en 
længere årrække.

– Derfor valgte jeg at leje 
Restaurant Nordstranden, 
og mit initiativ blev godt 

modtaget, siger Jan, der 
hellere vil servere velvoks-
ne anretninger end udtale 
sig med alt for store ord. 

I år udvider Jan og Jaco-
bine menukortet med 
egne røgvarer, som dels 
kan købes ved restau-
ranten og dels står på 
menukortet som ”Sol over 
Lohals”. 

Lohals Camping
Dorte og Per Vigsø hav-
de ikke personligt det 
samme udgangspunkt, 
da de i efteråret 2010 
købte Lohals Camping 
med restaurant, café og 
grillbar. Men på det tids-
punkt, var det ”synd for 
byen”, for pladsen var luk-
ket efter en konkurs.

– Vi ønskede i fælles-
skab at prøve kræfter med 
noget helt andet end det, 
vi hidtil havde lavet, og 
her blev vi opmærksom-
me på den lukkede cam-

pingplads i Lohals.
– Efter et par besøg i 

Lohals faldt vi så meget 
for området, at vi købte 
campingpladsen fortæller 
parret, der har for længst 
har bevist, at de kan drive 
et etablissement med så 
mange aktiviteter.

Café Oscar
Ejerne af Lohals Camping 
er ikke bange for at tage 
helt nye initiativer. Nær-
mest tværtimod. Derfor 
har de i år forpagtet den 
tidligere Café Smørstak-
ken ved havnen og ændret 
navnet til ”Café Oscar”.

– Cafeen ligger med den 
smukkeste udsigt over 
havet, og vi har blandt 
andet sat en tapastaller-
ken på menukortet, for-
klarer Dorte Vigsø, der har 
hyret sin søn, Thomas, og 
en af hans kammerater til 
at passe cafeen i sommer-
sæsonen.

Havnegrillen
Selv om der står ”Hav-
negrillen” på skiltet over 
den lille træbygning ved 
havnen, så er den andet 
og mere end en is-, pøl-
se- og grillbod. Den er 
også et pizzeria og en 
burgerbar, idet forpag-
teren af stedet, Vinaja-
gamoorthy Nagamutti, 
har sat mere end en snes 
forskellige hjemmebagte 
pizzaer på sit menukort.

Fortsætter antallet af 
spisesteder i Lohals med 
at vokse med samme 
hastighed som i de sene-
ste år, kan et nyt spørgs-
mål i ”Hvem vil være 
millionær?” i stedet 
være:

”Hvilken by er Lange-
lands kulinariske hoved-
stad”?

Og det rigtige svar vil 
i givet fald måske være 
Lohals…

spisestederne i 
lohals byGGer 
på samme tanke

Dorte og Per tager imod i restauranten på Lohals 
Camping på Birkevej.

Lone og Morten tager imod på Lohals Kro i Sønder-
gade.

Jakobine og Jan tager imod på Restaurant Nord-
stranden ved havnen.
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LOHALS KRO
 SØNDERGADE 13

I LOHALS

LONE OLSEN:
– MORTEN OG JEG GLÆDER OS 

TIL AT BYDE DIG INDEN FOR ELLER 
UDEN FOR I VOR NYINDRETTEDE 

GÅRDHAVE, SOM LIGNER EN GRÆSK 
TAVERNA OG HAR ET OVERDÆK-

KET OMRÅDE, HVIS SOMMERVEJRET 
SKULLE BLIVE LIDT VÅDT.

Du er velkommen på Lohals Kro 
-afslappende og hyggelig atmosfære

Vi leverer gerne ud af huset...
fx smørrebrød fra 20 kr. pr. stk. og hjemmelavet islagkage fra 28 kr. pr. portion.

NU OGSÅ BØRNEKØKKEN, 
HVOR BØRN KAN LEGE, MENS 
DE VOKSNE NYDER MADEN

BESTILLING PÅ TELEFON:
62 51 20 51 

ELLER 
31 32 17 72

Få en kulinarisk oplevelse på

ÅBEN FRA 
KL. 12.30 TIL 22.00 
– DOG TIL KL. 24.00 
FREDAG OG LØRDAG. 
ONSDAG LUKKET.

NYHED

JULI:
FROKOST KL. 12-15

Æggekage m. sprødt � æsk og tilbehør.
Stort stjerneskud.

Frokostbøf m. bådkarto� er og tzatziki.
FRIT VALG MELLEM DE TRE RETTER, 
PR. PERSON KR.  ..........................................................89,-

AFTEN KL. 18-21:
Dagens forret 
PR. KUVERT FRA KR. ....................................................49,-
Smørstegne rødspætte� leter 
MED DAGENS TILBEHØR OG REJER ........................... 129,-
Krydderschnitzel 
M. DAGENS TILBEHØR  .............................................110,-
Hakkebøf M. DAGENS TILBEHØR  ........................99,-
Isanretning PR. KUVERT FRA  ...........................  49,-

DESUDEN HVER TORSDAG AFTEN:
Stegt � æsk MED PERSILLESOVS ...........................89,-

DESUDEN HVER FREDAG OG LØRDAG AFTEN:
Grillbuffet 
FRA DE VARME LANDE, PR. PERSON .................KUN 135,-
BØRN UNDER 12 ÅR ................................................KUN 89,-

AUGUST:
FROKOST 13-15

Æggekage M. SPRØDT FLÆSK OG TILBEHØR .........89,-
Dagens tilbud 
I FORM AF ET VARIERENDE LETTERE MÅLTID ................49,-

FROKOST LØRDAG OG SØNDAG TILBYDER VI TILLIGE:

Stort stjerneskud ..........................................89,-
Frokostbøf M. BÅDKARTOFLER OG TZATZIKI .......89,-

AFTEN KL. 18-20.30:
Dagens forret 
PR. KUVERT FRA KR. ....................................................49,-
Smørstegne rødspætte� leter 
MED DAGENS TILBEHØR OG REJER ........................... 129,-
Krydderschnitzel 
M. DAGENS TILBEHØR  .............................................110,-
Hakkebøf M. DAGENS TILBEHØR  ........................99,-
Isanretning PR. KUVERT FRA  ...........................  49,-

DESUDEN HVER FREDAG AFTEN:
Stegt � æsk MED PERSILLESOVS ...........................89,-

DESUDEN HVER LØRDAG AFTEN:
En tre retters menu FOR  ................. KUN 110,-

“Hvor godtfolk er, 

kommer godtfolk til”
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Når en reporter bliver 
sat på et fly for at rap-
portere om opstande og 
omvæltninger i verdens 
brændpunkter, forsøger 
han typisk at få noget 
baggrundviden ved at 
tale med folk på det 
lokale værtshus.

Det samme gjorde Dor-
te og Per Vigsø, inden de 
for halvandet år siden 
købte Lohals Camping 
af det konkursbo, der 
havde den lukkede virk-
somhed til salg.

– Ja, det var præcis, 
hvad vi valgte at gøre, 
bekræfter parret grinen-
de og forklarer:

– Vi pumpede simpelt-
hen ejeren af det lokale 
værtshus, Irene på ”Den 
Gyldne Hund”, for alt, 
hvad hun vidste om 
campingpladsen. For en 
ting er, hvad sælgeren 
siger, en anden, hvad 
de lokale ved og mener. 
Derfor havde vi behov 
for denne viden, inden 
vi kunne skrive under 
på en købsaftale.

Dorte og Per var på 
udkig efter en camping-
plads, som de eventuelt 
kunne købe, fordi de 
ønskede en ny livsstil 
og ville have en virk-
somhed, som de kunne 

drive sammen i stedet 
for at have to forskellige 
arbejdspladser væk fra 
hinanden. Dorthe som 
underviser på Silkeborg 
Tekniske Skole og Per 
som revisor.

– Per havde siddet på 
kontor de seneste 12 år, 
så vi var enige om, at 
en fælles virksomhed 
skulle være et sted med 
aktivitet, og hvor Per 
kunne lave noget fysisk 
arbejde, fortæller Dorte.

– Der er jo ikke meget 
fysisk arbejde i at betje-
ne folk, når de skal 
have lavet deres skatte-
regnskab for at se, om 
de skal betale restskat…

Da parret fandt ud af, 
at campingpladsen i 
Lohals var til salg, tjek-
kede de området, som 
de ikke kendte, på en 
hjemmeside. Og den fik 
dem til at se nærmere 
på den lille havne-, 
bade- og ferieby på 
nordspidsen af Lange-
land.

– Vi var faktisk to gan-
ge i Lohals for at tage 
temperaturen på byen, 
hvor der i sommerpe-
rioden er musik på hav-
nen, og vi fandt ud af, 
at det er et meget åbent 
samfund, siger parret.

– Selv om vi var frem-
mede i byen, blev vi 
modtaget med åbne 
arme, lige som vi blev 
inviteret på en sejltur til 
Lundeborg.  Og det er 
sgu da kun her i Lohals, 
at fremmede kan ople-
ve, at de bliver inviteret 
på en sejltur. 

– Desuden har byen 
det hele, og det er fedt 
med den ro og stilhed, 
der præger området på 
visse tider af året.

I stedet for at købe et 
hus i byen har Dorte og 
Per valgt at flytte ind i 
en lille træbygning på 
selve campingpladsen, 
og som tidligere blev 
brugt til opbevaring af 
varer og som kontor. 

– Vi skal da bo, hvor 
vores gæster er, for i høj-
sæsonen er der ganske 
enkelt ikke tid til andet 
end at betjene vore kun-
der.

– De seneste halvan-
det år har vi haft så 
travlt, at der ikke har 
været tid til at se tv. 

Dorte og Per havde 
ingen erfaringer med at 
drive en campingplads, 
da de skrev under på 
købsaftalen, måske 
bortset fra, at Dorthe 
er uddannet kok, og at 

Per har prøvet jobbet 
som tjener i sine yngre 
år. Men deres altid gode 
humør og lysten til at 
drive en fælles virksom-
hed har hjulpet dem 
godt på vej.

– Det har sådan set 
været let at komme i 
gang, fastslår Per og til-
føjer smilende:

– Campingpladsen 
var kørt helt ned, da vi 
overtog den, så det kun-
ne kun gå én vej. Nem-
lig blive bedre.

– Og det vil jo altid 
være lettere at starte 
helt forfra end at over-
tage noget, der er i drift, 
og som skal køres vide-
re…

– Ja, det har ikke bare 
været sjovt, men rigtig 
sjovt – næsten som en 
karruseltur – at sætte 
gang i de mange akti-
viteter, der lå helt stille, 
da vi overtog pladsen, 
afbryder Dorte og uddy-
ber:

– Vi har skullet lære 
en masse fra bunden, 
og vi har naturligvis 
også begået fejl. For 
eksempel havde vi helt 
forkerte forventninger 
til kiosken på camping-
pladsen, så den fik vi 
slået alt for stort op. I 

stedet var det mad ud af 
huset, der fra begyndel-
sen skulle have været 
slået stort op, for det har 
vist sig at udgøre halv-
delen af omsætningen 
det seneste år.

– Derfor har vi netop 
fået bygget køkkenet 
om, så vi kan betjene 
flere og større selska-
ber med smørrebrød og 
varme retter, som leve-
res ud af huset.

– Desuden har vi lejet 
cafeen ved havnen og 
kaldt den for det sam-
me som vores ene hund, 
nemlig ”Café Oscar”, 
for den kan bruges som 
selskabslokale, når den 
ikke er i drift som som-
mercafé. Og vi får gan-
ske givet brug for den til 
selskaber ind imellem.

Dorte og Per sva-
rer prompte, da de får 
spørgsmålet:

”Hvordan har det været 
at lægge jeres tilværelse 
så radikalt om”?

– Vi har fået drøm-
men opfyldt, responde-
rer parret.

– Vi stortrives og får 
nye ideer hver dag.

– Så for os bliver det 
et uendeligt projekt at 
drive campingpladsen 
her i Lohals…

de Gik på 
værtshus 
for at pumpe 
indehaveren
invitation til en sejltur var 
medvirkende årsag til, at 
Dorte og per Vigsø tog sprin-
get og købte campingplad-
sen i Lohals.

– Det har været sjovt at få gang i de mange aktiviteter, der er en del af en campingplads, siger Dorte og Per Vigsø, som købte Lohals Camping for halvandet år siden.
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Restaurant Nordstranden

Åbent alle dage kl.12.00 - 21.00

 Café og Restaurant Nordstranden, Jan Dinsen, Nordstrandsvej 4b, Lohals, tlf.: 32 14 81 02

Derudover à la carte, f.eks.:

Sommernyt på Restaurant Nordstranden:

Mørbradbøf 
m/ristede paprika, squash, 
champignoner og paprikasauce ................. kr. 165,-
Wienersnitsel
m/stegte kartofler og ærter  ..................... kr. 175,-

Entrecote
m/hvidløgssmør, champignoner, 
bønner, ristet tomat og pom risoles ...........kr. 189,-
Dagens ret
f.eks. hakkebøf med bløde løg,
nye karto� er og surt. .................................. kr. 98,-

Salg af FRISKRØGEDE FISK fra røgeri i Lohals
– Se tiderne på skiltet ved restauranten

KIG FORBI…
og få varmrøget laks, røgede sild eller hvad, dagens 

fangst nu har leveret til den store røgovn

GRILLAFTEN
FRA KL. 18.00 - 21.00

KR. 189,-

HVER FREDAG OG LØRDAG

BUFFETBORD
FRA KL. 12.00 - 15.00

KR. 98,-

HVER ONSDAG OG TORSDAG

Vi serverer 

kaffe, kage 

og tærter 

hver dag

OGSÅ RØGFISK PÅ MENUEN i restauranten, f.eks. ”Sol over Lohals” med røget sild, æggeblomme, løg m.v. på rugbrød
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Ideerne kommer i en 
lind strøm som indsla-
gene i en tv-avis.

Så er der mulighe-
den for en usædvan-
lig ægproduktion, så 
mangler byen et røgeri, 
så gælder det friske 
grøntsager, så skal der 
indrettes nye udlej-
ningssteder, så skal der 
opstilles en gammel 
traktor på havnen… og 
så videre.

Der går ikke lang tid, 
før John Edlefsen får en 
idé, men i modsætning 
til de fleste af os, bliver 

det ikke ved tanken. 
John fører mange af 
sine projekter ud i livet.

Lad os tage et eksem-
pel, hvor en af Johns 
favoritfisk - Slørhalerne 
- fik en helt ny funktion. 
Nemlig som en slags 
hjernegymnastik for 
demente på plejehjem.

– Ved at finde spon-
sorer har jeg fået opsat 
akvarier med slørhaler 
på odenseanske pleje-
hjem, og de demente 
beboere finder ro ved at 
kigge på fiskene, siger 
John.

– Denne aktivitet er 
nu solgt, for min kone 
Helga og jeg gør klar til 
at bo det meste af året 
i vort fritidshus i Søn-
dergade i Lohals. Helga 
har forladt arbejdsmar-
kedet, og jeg overdrager 
med udgangen af året 
min forretning, Pokabo 
i Odense, til min søn.

– Men jeg kan jo ikke 
sidde stille, fordi jeg bli-
ver folkepensionist. Der 
skal ske noget, og derfor 
har jeg her i Lohals købt 
to andre bygninger, 
som indrettes til udlej-
ning, og hvor der i den 
ene tillige bliver røgeri 
og måske salg af friske 
grøntsager, og hvor der 
i den anden måske tilli-
ge skal være et hønseri.

John er næsten færdig 
med indretningen af 
det ene feriehus, ”Bir-
kebo” ved indkørslen til 
Lohals Camping, mens 
der endnu er lang vej 
med det andet ved sko-
ven på Houvej.

– Jeg har endnu ikke 
bestemt mig til, om 
huset på Houvej skal 
være ”Hundehuset” 
eller indrettes til lyst-
fiskere, fortæller John, 
som har brugt de sene-
ste mange fridage på 
projektet.

– Folk med større 
hunde har meget svært 
ved at finde et fritids-
hus, som de kan leje, så 
derfor er det en af ide-
erne. Men vælger jeg at 
bruge stalden til høn-
seri, skal resten udlejes 
til lystfiskere. Hunde 
og høns er ikke en god 
kombination.

Ideen med et hønseri 
er lige så usædvanlig 
som mange af Johns 
andre planer. Det vil i 
givet fald blive høns af 
meget specielle racer, 
for de lægger æg med 
en farverig skal, fx med 
en turkis eller chokola-
debrun skal.

– Og mon ikke, der 
er en del, der om mor-
genen gerne vil have 
blødkogte æg i andre 
farver end de sædvan-
lige, gætter John.

Mens John bruger 
mange timer på at få 
huset på Houvej reno-
veret fra a til z, bruger 
Helga tiden på at rydde 
op i parrets odensean-
ske gemmer, hvor der 
bliver meget indbo og 
mange ting i overskud, 
når det private hoved-
sæde ligger i Lohals.

– Jeg skal have solgt 
alle de ting, som vi ikke 
længere har brug for, 

og det hjælper min svi-
gerinde mig med, for-
tæller Helga og tilføjer:

– Det er utroligt, hvad 
man får samlet af nips, 
figurer, stel med videre 
gennem årene, og det 
er vel at mærke ting, 
som vi ikke længere har 
brug for, når vores hus i 
Odense bliver solgt.

Helga og John behø-
ver ikke noget tilløb, 
da de får spørgsmålet: 
”Hvorfor de har valgt 
at leve deres seniorliv i 
Lohals?”.

– Fordi her er havn, 
skov, ren luft, et godt 
miljø og meget smukke 
solnedgange. Vi stres-
ser af på en anden 
måde end i Odense, og 
når vi kører over broen 
til Langeland, sker der 
noget inde i os. Vi får 
ligesom en anden slags 
følelse indeni… en sær-
lig ro kan man sige.

Helga og John fandt 
deres fristed i Lohals 
for 12 år siden, men fra 
søsiden:

– Det var, da jeg kom 
sejlende forbi, at jeg fik 
øje på huset, husker 
John og tilføjer:

– Ukrudtet stod i 
mindst en meters høj-
de, og huset var i dår-
lig stand. Der skulle 

laves meget, og det fik 
vi gjort, lige som vi 
senere valgte at ind-
rette en sommercafé, 
”Smørstakken”, i det 
butikslokale, der er i 
stueetagen. En café, 
som Helga drev i et par 
år, og som senere blev 
solgt til en anden pla-
cering i Lohals.

Det lidt usædvan-
lige navn på cafeen, 
”Smørstakken”, blev 
valgt, fordi der i havet 
mellem Lohals og Fyn 
ligger en ø – eller ret-
tere en enorm sand-
banke – der kun kan 
ses ved lavvande, og 
hvor John en del gange 
er sejlet på grund med 
sin båd.

-Vi har valgt at sælge 
ud i Odense for at inve-
stere i Lohals, for det er 
et fantastisk sted at leve 
sit seniorliv, reflekterer 
John og uddyber:

– I gamle dage var 
Lohals lige så populært 
som Skagen med mas-
ser af sommergæster, 
og jeg er overbevist om, 
at det kommer igen. 
Desuden tror jeg, at 
mange seniorer vil flyt-
te permanent herover, 
for her får de den ro og 
fred, der ikke findes ret 
mange andre steder.

de Gør klar 
til et  
seniorliv 
med manGe 
aktiviteter
Helga og John forlader 
arbejdsmarkedet i Odense 
for at nyde friheden i Lohals.

Helga og 
John Edlefsen 

har valgt at 
sælge ud i 

Odense for at 
investere i en 
solbeskinnet 

og god alder-
dom i Lohals.

John er fær-
dig med at 
indrette huset 
på Birkevej, 
hvor han vil 
udleje værelser 
og lejligheder 
til feriefolket, 
mens der fort-
sat er lang vej 
igen huset på 
Houvej (øver-
ste foto).
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Birkevej 11 
Tlf. 62 55 14 60

Skal din ferie være aktiv, udfordrerne eller afslappende? 
På Lohals camping bestemmer du selv farten. 
Midt i Danmarks idylliske havneby fi nder I ”Pladsen på Toppen”

Velkommen til 
Lohals Camping

Med venlig hilsen

Dorte og Per Vigsø, 
Lohals Camping - Pladsen på toppen

www.lohalscamping.dk

Hvad skal vi lave? 
Aktiviteter i Lohals...
•  Minigolf – Kleingolf (tilbud hver lørdag)

•  Hoppepude og legeplads 
– Kinder Spielplatz

•  Cykeludlejning/værksted 
– Fahrradverleih/Werkstatt 

•  Tennis 
•  Pool
•  Petanque – Petanque
•  Spabad – Spabade
•  Solarium 

• Altid gode tilbud

• Hyggelige hytter

• Flotte familierum

• Legeplads

• Aktiviteter for 
 alle aldre 
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Giv børnene 
en god oplevelse

 • Lav din egen slikkepind
 • Besøg et bolchekogeri

BOLCHEPIGEN 
Bolchepigen, Hanne Lindegaard,

 Snødevej 112, Snøde, 5953 Tranekær. Tlf. 24 44 91 26

Velkommen
Slotsgade 84 B
(Den gl. Teaterbygning ved Tranekær Slot)

Tlf.: 62 55 12 45
www.souvenariet.dk
mail@souvenariet.dk

Souvenirmuseum
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Udstilling af fl ere tusinde sjove, gamle souvenirs fra alverdens lande

Åben daglig:
10,30 - 17.00
lørdage:
12.00-17-00

Tag rejsen i
SOUVENARIET

ÅBEN 
hver dag fra 

kl. 11-17

Velkommen
Slotsgade 84 B
(Den gl. Teaterbygning ved Tranekær Slot)

Tlf.: 62 55 12 45
www.souvenariet.dk
mail@souvenariet.dk

Souvenirmuseum
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T

Udstilling af fl ere tusinde sjove, gamle souvenirs fra alverdens lande

Åben daglig:
10,30 - 17.00
lørdage:
12.00-17-00

Tag rejsen i
SOUVENARIET

Hvis du kunne tænke dig 
at lytte til levende musik, 
mens solens sidste stråler 
farver havet og himlen i 
de smukkeste røde nuan-
cer, og store sejlbåde 
stille glider ind i havnen, 
så har du gode mulighed 
for det indtil midten af 
august.

Hver fredag og lørdag 
aften arrangerer Lohals 
Havn i samarbejde med 
foreninger og handlende 
koncerter ved sejler- og 
kulturhuset Banjen. Men 
i modsætning til de fleste 
af sommerens musikbe-

givenheder rundt om i 
sommerlandet, så er der 
gratis adgang til samt-
lige koncerter på havnen 
i Lohals.

-Vi håber, at salget af 
øl, vand, vin kan dække 
udgifterne til musikerne, 
siger formanden i besty-
relsen for Lohals Havn, 
Birger Printz, og tilføjer:

-Succesen med sådanne 
arrangementer afhæn-
ger i et vist omfang af 
vejret. Men heldigvis kan 
vi også tilbyde tag over 
hovedet, hvis det regner, 
for så rykker koncerterne 

indenfor på Banjen.
Ved sommerens kon-

certer kan du blandt 
meget andet lytte til 
den danske western- 
og country-dronning 
Tamra Rosanes, der er 
et kendt navn fra store 
festivaler – blandt andet 
Roskilde og Midtfyn - og 
som var initiativtageren 
til en trio, ”Cowgirls”, 
hvor hun sang sammen 
med Sanne Salomonsen 
og Lis Sørensen. Tamra 
Rosanes kommer på sce-
nen i Lohals lørdag 21. 
juli, og denne koncert er 

arrangeret i et samarbej-
de med Lohals Camping.

Ud over Tamra Rosanes 
byder sommerens omfat-
tende program blandt 
andet på sprudlende irsk 
folkemusik, som leveres 
af Den Irske Duo, øre-
hængende popmusik, 
blandt andet fra Tresser-
drengene, gyngende rock 
fra Langelands Small 
Stars, hits fra 70’erne fra 
The Kelds, og danseglade 
toner fra Harmonika-
klubben.

Hovedparten af koncer-
terne begynder ved halv 

otte tiden om aftenen, og 
det fulde program kan 
læses på side 7 i denne 
sommeravis. 

Som et supplement 
til den omtalte koncer-
trække inviterer tre for-
eningen i Lohals til en 
omfattende musikfesti-
val i dagene fra fredag 
6. til søndag 8. juli. Her 
serveres ligeledes mas-
ser af gratis musik, men 
samtidig byder festiva-
len på mange aktiviteter 
– ikke mindst for børn. 
Det gælder blandt andet 
cykelringridning, krab-

bekonkurrencer, trylleri 
og tovtrækning. Desuden 
fortsætter festivalen  en 
tradition fra dengang, 
der var havnefest i byen. 
Nemlig en glad som-
merkonkurrence om tit-
len Miss Lohals, og her 
sidder sexologen Joan 
Ørting sammen med 
Ekstra Bladets tidligere 
chefredaktør Bent Fal-
bert ved dommerbordet.

Musikfestivalen arran-
geres af Banjens Venner, 
Lohals Borgerforening 
og Tranekær Musikfor-
ening.

masser af Gratis musik 
ved havnekajen i lohals
Hver fredag og lørdag indtil midten af august 
arrangeres koncerter og musikfestival ved  
sejler- og kulturhuset banjen på Lohals Havn.

Danmarks ukronede 
country dronning 

Tamra Rosanes giver 
koncert på Lohals 

Havn lørdag 21. juli.

Blandt sommerens 
mange musiknavne 
på Banjen er Den 
Irske Duo.

på vejen fra tranekær til lohals
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HIMMEL
&
HAV

Himmel & Hav, v/ Sanne og Søren Lørup, Søndergade 22, Lohals, Tlf. 62 55 17 00

Velkommen i vores butik 
 i Søndergade 22 i Lohals

sanne lørup, 
butik ”himmel & hav””:

Kom ind og se alle de � otte farver,  
som sommermoden byder på...”

Til børn 
…har vi sjovt og anderledes 
legetøj, badedyr, spil, strandlegetøj 
og nu også et udvalg i børnetøj.

Til dit hjem og dit sommerhus 
...har vi et stort udvalg i fl ot 
brugskunst og kunsthåndværk, som skaber stem-
ning både ude og inde. forkæl dig selv og dit 
hjem med noget smukt.

Til ham og hende 
…har vi et bredt udvalg af lækkert tøj i 
mange prisklasser og størrelser, fx fra 
Brandtex, signature og eksklusive mansted. 
Kom ind og se alle de fl otte farver, som 
sommermoden byder på.

Til lyst� skeren eller familien,
…som ønsker at nyde den skønne langelandske 
natur fra eller ved havet, har vi et stort udvalg i 
fi skegrej, og vi sælger dagligt levende agn fra 
vores nye automat ved siden af butikken.
pak en dejlig madkurv og nyd en skøn dag ved 
eller på havet. måske fanger i aftensmaden…

Hos os � nder du et spændende 
udvalg til både børn og voksne…



s i d e  2 0  l o h a l s  s o m m e r av i s  j u l i  2 0 1 2

Tranekær Slotskro
Kgl. priviligeret kro 2009-2010 

BORDBESTILLING PÅ TLF. 20 15 02 01 ELLER 62 59 12 04
info@tranekaerkro.dk · www.tranekaerkro.dk

Appetit på Vildt
På Tranekær Kro får du serveret: 

Elge kølle • Lækker fasan

Sprød and til kun kr. 149,-
Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 15.00 til 21.00

Velkommen til Sukkerfabrikkens

sommercafé
Vi byder på friske sandwich, lune retter, økologiske
lækkerier samt kaffe og kage i skønne omgivelser 

Alle ugens dage kl. 11.oo - 17.oo

Sukkerfabrikken, Slotsgade 76, Tranekær ·  Sommercafé fra d. 25.juni til d. 5.august

på vejen fra tranekær til lohals

Østerhusevej strækker 
sig to kilometer fra lande-
vejen nær Hou kirke ned 
til Storebælt. Hvis man 
ser på et kort, er chancen 
for at få øje på den uan-
selige stump asfalt mini-
mal. Den kan ingen da 
kende…

Helt forkert! Talrige 
gange har min kone og 
jeg siddet i et middagssel-
skab, hvor talen er faldet 
på Langeland. Vi har så 
bekendt, at vi siden 1990 
har været de lykkelige 
ejere af en stråtagsidyl 
med bindingsværk på 
øen.

’Hvor henne?’ vil bord-
fællen vide.

’På nordøen’, svarer vi.
’Jamen, på hvilken 

vej?’
’Den hedder Østerhuse-

vej, men det siger dig nok 
ikke noget..?’

’Guuud, dér var jeg på 
ferie fem gange i min 
barndom.’

Sådanne replikskifter 
har fundet sted så ofte, 
at vi ikke længere er for-
bavsede. Østerhusevej ER 
simpelt hen danmark-
skendt! Forklaringen er, 
at den, indtil chartertu-
rismen greb om sig, bød 
på tre sommerpensiona-
ter og en campingplads, 
så der var liv og glade 
dage. 

Det førende feriested 
var Solbrinken lige ud til 
vandet, hvor velhavende 
københavnere og senere 
tyskere slog deres folder, 
indtil Tårnby kommune 
i 1979 købte den statelige 
bygning og gjorde den 
til feriekoloni – hvilket 
giver hundreder af stor-
byunger lyse minder om 
downtown Østerhuse.

Kendte folk har i et 
halvt århundrede haft 
sommerbolig på vejen, 
hvilket trak andre gæster 
til. ’Strandhytten’ på 
selve brinken var maler-

nes kvarter – først Sigurd 
Lønholdt, som mange 
kendte kolleger besøgte, 
og senere nu afdøde Karl 
Gorell.

Erhvervsmanden Hugo 
Schrøder ejede Som-
mergården lige bagved, 
og skuespillerparret 
Bjørn Watt Boolsen og 
Lis Løwert havde også 
hus på vejen. Det er nu 
udlejningsejendom med 
indendørs pool.

Boolsen tilbragte sin 
barndoms ferier i et andet 
hus, ’Tremasteren’. Den 
nu usædvanligt velhold-
te ejendom blev overta-
get af milliardæren Erik 
Olesen, som importerede 
sydafrikansk frugt, hand-
lede med ejendomme – 
og kørte i en Bentley, som 
han købte telefonisk for 
et par millioner, under 
en ferie på Østerhusevej! 
Han havde set den i en 
annonce i dagens avis, 

betroede han mig i en 
sidebemærkning under 
dagens luftning af den 
lille hund, Ole Olesen. 
Hans måde at prale med 
sin rigdom på var meget 
charmerende. Enken Lisa 
har beholdt huset. 

En anden nabo er Ole 
Bang, fhv. direktør for 
Kræftens Bekæmpelse. 

Midtvejs ligger byg-
ningskomplekset Øster-
strand – som ifølge de 
lokale ejes af ’dem fra 
Gentofte’. Det var en 
kreds af gamle, lang-
hårede Informations-
læsende VS’ere, som for 
20-30 år siden kun tillod 
hinanden at køre i 2CV 
og så skævt til mig fra 
Ekstra Bladet med mere 
vulgære biler. 

I dag er sommerkollek-
tivet blevet klippet og er 
avanceret til professorer, 
rektorer og fagforenings-
bosser. Deres røde over-

jeg har efterhånden givet 
dem lov til at færdes i 
små japanske biler. 

Men det bedste på 
Østerhusevej er de få 
fastboende, som hører 
til de venligste og mest 
hjælpsomme mennesker, 
jeg kender. Karakteristik-
ken gælder bl.a. fisker og 
landmand Hans Peter 
og Erna Nielsen, min 
genbo Lis Gyring og 
gårdejerparret Eshøjs. 

Der er også hårdt brug 
for hjælpsomheden, når 
sådan en københavner 
som jeg skal slås mod 
mår, mus, skybrud, 
ukrudt og andre truende 
naturkræfter.

Jo, som det fremgår 
af min skamløse name-
dropping, har vi meget 
at være stolte over – vi 
med hus på selve den 
berømte Østerhusevej.

den berømte østerhusevej
inden charterturismen greb om sig, var der rigtig mange, 
der lærte en stump sort asfalt ved Lohals at kende, fastslår 
fhv. chefredaktør af ekstra bladet, kommentator og forfat-
ter bent Falbert i denne klumme til Lohals Sommeravis.

Foto: Sjørup Thomas.
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Butik ”ved Højen”

I løbet af sommeren vil der tillige være særligt attraktive tilbud på enkeltvarer fra RedGreen, se www.VisitLohals.dk

BUTIK ”VED HØJEN” • SØNDERGADE 11 • 5953 LOHALS • TLF. 87 10 00 25
I juli åben hver dag fra kl. 10.30-13.00 og fra kl. 16.30-18.00. Lukket mandag.

Birte Frodelund, 
butik ”ved Højen”: 
- Sortimentet i min butik er en udsøgt 
blanding af mine egne varer i form 
af unikke tasker, f.eks. syet af mink og 
sæl, og unik beklædning samt maritimt 
mærkevaretøj fra RedGreen. Desuden 
byder min butik på et  udvalg af  gedi-
gne gaveartikler indenfor rakubrændt 
keramik, unika-smykker  og sydafrikansk 
kunsthåndværk. 
- Jeg sælger kun varer af god kvalitet…

25%

50% rabat

rabat
på hele udvalget af denne sæsons mærkevarer 
fra RedGreen. Ekstraordinært stort udvalg i starten 
af sæsonen...

Stort udvalg i 
unikke smykker 
og kunst

Birte Frodelund

på kollektionsprøver fra RedGreen. 
– kom og gør et kup
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Snødevej 9, 5953 Tranekær, på amtsvejen 1 km. nord for Bøstrup.

Åbent dagligt i sommermånederne
juni – juli – august – september

Resten af året efter aftale på TLF: 62 55 10 03 eller 21 28 12 81
100 kvm. udstilling – 120 malerier

Galleri Bendicte

på vejen fra tranekær til lohals

Der bliver ikke bare 
skruet op for komfuret, 
men fyldt særdeles gode 
musikalske krydderier 
i farsen, når Lohals for 
fjerde år i træk inviterer 
til frikadellefest.

Denne gang flytter alle 
aktiviteterne til havnen, 
hvor scenen ved sejler- og 
kulturhus Banjen lægger 
strøm til en fornem ræk-
ke af koncerter i tidsrum-
met fra kl. 12 til kl. 22, 
og hvor byens spisesteder 
står klar med frikadeller 
af enhver slags.

– Når vi holder festen 
på havnen i stedet for en 
del af Søndergade, hvor 

den tidligere har været, 
så er det, fordi havnen 
er alle tiders baggrund 
med udsigt til Fyn og 
forhåbentlig en smuk 
solnedgang, forklarer 
formanden for frikadel-
lefestforeningen, Mogens 
Juhl, der er uddeler i Dag-
li’ Brugsen i Østergade.

– Vi forsøger i år at løf-
te hele arrangementet 
op på et højere niveau, 
så Frikadellefesten kan 
være med til at sætte 
Lohals endnu mere 
markant på landkortet. 
Den skal få flest mulige 
til at opleve naturen og 
idyllen heroppe på det 
nordlige Langeland og 
forhåbentlig få endnu 
flere til at holde ferie og 
bo her i området.

At budgettet for festen 
er skudt kraftigt i vejret, 
afslører indirekte sig selv, 
når man ser det fornem-
me og spændende musi-
kalske program for tors-
dag 19. juli. Her kommer 
blandt andre Danmarks 
mest sødmefyldte, inder-
lige og renhjertede san-
gerinde, Søs Fenger, på 
scenen. Og der er - som 
ved alle koncerterne den-
ne dag - gratis adgang 
til det musikalske møde 
med pigen, som ”Holder 
Øje Med Dig” og afslører 
det talent, som hun har 
”Inderst Inde”. 

Ud over Søs Fenger kan 
du opleve kvintetten Cot-
ton 5, der spreder danse-
glæde med et repertoire, 
som spænder vidt - fra 
folkemusik henover coun-
try til rock’ n roll – og er 
krydret med en del nyere 
popmusik. Bandet består 
af Erik Bekker (guitar/bas 
og sang), Anne Rye (bas/
guitar og sang), Hasse 
Eriksen (violin/mando-
lin og sang), Tanja Sidor 
(rytmeguitar/ukulele og 
sang) og Søren Lauritsen 
(trommer og kor).

Tidspunktet for de enkel-
te koncerter ved frikadel-
lefesten torsdag 19. juli 
var ikke helt på plads, da 
denne sommeravis skulle 
på rotationen. Men det 
vil om kort tid være slå-
et op forskellige steder i 
byen, lige som det blandt 
andet vil kunne læses på 
www.VisitLohals.dk.

– Jeg vil ikke sætte tal 
på, men budgettet for fri-
kadellefesten er udvidet 
kraftigt i år, siger Mogens 
Juhl, der bliver mere kon-
kret, da han får spørgs-
målet: ”Hvor mange 
gæster forventer I til årets 
frikadellefest?”.

– Hvis Vorherre er med 
os og leverer de varme-
grader, vi har bestilt, 
håber vi at se mindst tre 
tusinde gæster…

Ud over Søs Fenger og 
Cotton 5 byder frikadel-
lefesten på gratis koncert 
med Lohals’ lokale truba-
dur Søren Ramsing – også 
betegnet ”den syngende 
sagfører” – der leverer 

en blanding af folkemu-
sik, rock og egne numre. 
Endvidere kan publikum 
opleve en anden finger-
snild guitarist men en 
rusten stemme, Hen-
rik Nybo, der efter eget 
udsagn spiller og synger 
”svedig blues, luftig rag-
time, melodiøs folk og 
insisterende swing”. 

Gruppen Dan & The 
Dominos lukker og sluk-
ker frikadellefesten i 
Lohals med en musi-
kalsk cocktail af rock, 
pop og soul. Dette band 
er sammensat af Jakob 
Maribo (vokal og guitar), 
Ole Dorf (bas), og Bønne 
Sander Nielsen (trom-
mer).

Foreningen bag det 
store arrangement disker 
op med andet og mere 
end gratis levende musik 
og masser af deller. Det 
gælder en række aktivite-
ter for børn og voksne, fx 
ponyridning, rafleboder 
og fiskedam, og det uof-
ficielle VM i frikadeller.

Glæd diG til 
årets store 
frikadellefest
Her kan du torsdag 19. juli 
komme til gratis koncert 
med Søs Fenger, kvintetten 
Cotton 5, trubaduren Søren 
Ramsing, den fingersnilde 
guitarist med den rustne 
stemme Henrik Nybo og 
bandet Dan & The Dominos.

Søs Fenger ”Holder Øje Med Dig” og afslører 
det talent, som hun har ”Inderst Inde”, når hun 

giver koncert i Lohals. (Foto: Ditte Capion).

Cotton 5 bliver hentet ned fra væggen for at give 
koncert ved frikadellesten den 19. juli.

Lohals’ lokale 
trubadur Søren 
Ramsing kom-
mer også på 
scenen. 

-Vi forsøger i år at løfte hele arrangementet op på et 
højere niveau, siger formanden for frikadellefestfor-
eningen, Dagli’ Brugsens uddeler Mogens Juhl.



j u l i  2 0 1 2  l o h a l s  s o m m e r av i s  s i d e  2 3

LANGELAND
Danmarks have med sjæl og charme, 
skove, hvide strande og blåt hav...

1. etape 

revet væk

Ring og 
aftal tid for 
fremvisning

BEMÆRK PRISEN:
Fra kun
  

Udbetaling fra

På grund af den usædvanligt flotte 
beliggenhed, kan vi tilbyde 100% 
fordelagtig finansiering.

Nu starter salget af 2. etape 

til priser udenfor al konkurrence!

LOHALS

Kørevejledning
Kør til Langeland og mod  Lohals. 

På havnen i Lohals ligger “Færgegården”.Den kendte Færgegård i Lohals er nu blevet udstykket i ferielejligheder.
Ejendommen blev gennemrestaureret i 2006 for mere end 10 mill. kr. og 
fremtræder i meget vel vedligeholdt stand indrettet med elevator og med 
handicapvenlige faciliteter. 

Fuldt møbleret med nyere pænt indbo.

Størrelse fra 43 - 60 m2. Helt indflytningsklare og vedligeholdelsesfri.

Det er nu hvor renten er i absolut bund, du skal købe fast ejendom 
med den rigtige beliggenhed!

Gyvelvej 5, Stoense Havn, 5953 Tranekær, Tlf. 62 55 10 03 · Mobil 2128 1281  
f.volf.soerensen@mail.dk, www.volf-soerensen.dk

– Kun 200m fra Færgegaarden – en dejlig badestrand....

Luksuslejligheder.
Unik beliggenhed i 1. række

I den tilstødende bygning, har vi i vinterens løb indrettet 5 
fantastiske luksuslejligheder med panorama-udsigt – nærmere 
vandet kommer man ikke – og lejlighederne har alt hvad hjertet 
kan begære af luksus bl.a. spa-bad.
Størrelsen ligger fra 85 - 110m2 og priserne fra kr. 1,5 - 2,2 mill. 

SÆLGES UHØRT BILLIGT!!!

498.000,-
 28.000,-
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Ferielejligheder og værelser udlejes 
– Ring 24 60 39 35
God beliggenhed i forhold til havn, spisesteder og 
badestrand. Fornuftige priser.

BIRKEBO – ET HYGGELIGT OG 
NYINDRETTET FERIEHUS I LOHALS

Der er ikke noget, der så 
skidt, at det ikke er godt 
for noget…

Sådan lyder et gam-
melt ordsprog, og det 
passer – for nu at blive 
i klicheerne – ”som fod i 
hose” på alt dét, der sker 
på Hou Skole i Lohals.

Da Langeland Kom-
mune i efteråret 2011 
lukkede skolen, valgte 
lokale kræfter at købe 

den for at skabe nyt liv i 
klasseværelser, skolekøk-
ken, gymnastiksal og 
hvad, der ellers er en del 
af en tidligere kommu-
neskole. Der blev straks 
dannet en forening, og 
frivillige er nu i gang 
med at male, renovere 
og modernisere loka-
lerne, så de kan bruges 
til de planlagte aktivi-
teter. Det gælder blandt 

andet it-undervisning 
for ældre, seniorgymna-
stik og en bogcafé.

– Dét økonomiske 
grundlag for at drive 
skolen skal især være en 
naturlejrskole, fortæller 
Maja Kristensen, der er 
formand for Foreningen 
Hou Skole.

– Vi satser på at få sko-
leklasser fra hele landet 
til at opleve den smukke 
og spændende natur, der 
ligger lige ved siden af 
skolen. Derfor indretter 
vi tre klasseværelser med 
sovepladser til omkring 
40 elever.

– Der bliver hen ad 
vejen indkøbt alt, hvad 
der skal til for at skole-
elever kan komme ud 
i naturen. Det gælder 
for eksempel vaders 

og fiskenet, og der skal 
være alt det nødvendige 
materiale til opgaver og 
undervisning.

Ud over naturlejrsko-
len satser foreningen på 
udlejning, fx til klassefe-
ster, for der skal ganske 
mange penge til at beta-
le driften af det store 
bygningskompleks.

– Selve forbrugsudgif-
terne udgør et sekscif-
ret beløb, men heldig-
vis har vi foreløbig fået 
omkring 200.000 kr. fra 
forskellige fonde, oplyser 
Maja. 

At der i Lohals er 
aktive folk, som tager 
over, hvor kommunen 
må give slip, kan ses på 
hjemmesiden for Hou 
Skole, dvs. på www.for-
eningenhouskole.dk.

Foreningen arrangerer 
blandt andet fælles-
spisninger for alle, der 
måtte have lyst til at 
deltage, og den åbner 
senere på året en slags 
borgerservice, hvor folk 
kan få hjælp til at ordne 
deres sager på nettet.

– Her og nu kan turi-
ster komme og bytte de 
bøger, som de har læst 

under ferien, eller låne 
eller købe nye, slutter 
Maja.

folkeskole  
bliver til  
naturlejrskole
De lokale kræfter tog over, da 
kommunen måtte give slip.

- Vi satser på, at 
en naturlejrskole 
og udlejning af 
lokaler skal være 
det økonomiske 
grundlag for 
skolen, siger 
Maja Kristensen.

Hvis du skulle få lyst til 
at besøge Hou Skole, 
så ligger den i natur-
skønne omgivelser i 

udkanten af Lohals by 
– helt nøjagtigt med 

adresse på Houvej 49.
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NYBYGGET SOMMERHUS

Nær Stengade Strand - Stengade Strandvej  10
Helt nybygget luksussommerhus i lille sommerhusområde med kun 4 huse ialt - midt i
naturen, ca. 900 m ad vejen til badestrand ved Langelandsbæltet.
Huset indeholder: Åbent køkken, badeværelse, 2 soveværelser og stor stue med
brændeovn og udgang til terrasser.
 Sagsnr. 20359

1.200.000/60.000Knt./udb.
6.939/6.105Brutto/netto

Alternativfinansiering:

60/0Bolig/kælder
750Grund
0/4Stuer/værelser

2011Byggeår

NYHED

NYISTANDSATTE LEJLIGHEDER MED HAVUDSIGT

Lohals - Færgegården L  103
Søndergade 4
 
13 nyistandsatte ejerlejligheder, alle med balkon og panoramaudsigt over Lohals Havn.
Alle lejligheder har eget badeværelse, 2-3 værelser samt nyt køkken
 Sagsnr. 40103

648.000/28.000Knt./udb.
3.366/2.725Brutto/netto

Alternativfinansiering:

50/0Bolig/kælder
0Grund

1/2Stuer/værelser
2011Byggeår

300 M FRA BADESTRAND

Stoense Havn - Røllikevej  3
Velholdt sommerhus, nye døre og vinduer, ca. 300 m fra børnevenlig sandstrand. 
Opholdsstue med brændeovn og udgang til overdækket terrasse, spiseplads og åbent,
veludstyret køkken, badeværelse, 2 soveværelser med ialt 5 sengepladser.
 Sagsnr. 20355

850.000/45.000Knt./udb.
5.838/4.786Brutto/netto

Alternativfinansiering:

65/0Bolig/kælder
1.402Grund

1/2Stuer/værelser
1973Byggeår

MODERNISERET LANDLIG IDYL

Bagenkop - Fogedgade  8
Helårs-/fritidsbeboelse
Sydlangeland - Bindingsværk med gårdhave, drivhus, værksted og garage.
Fremtræder i særdeles god stand overalt til mindste detalje.
Indeholder: Entré, nyt køkken og badeværelse, opholdsstue og 5 værelser. 
Nyt udhus på 39 m2, som indeholder garage, isoleret værksted. Sagsnr. 10672

850.000/45.000Knt./udb.
4.738/4.104Brutto/netto

Alternativfinansiering:

120/0Bolig/kælder
1.198Grund

1/5Stuer/værelser
1890/1994Byggeår

NYHED

200 M FRA LOHALS HAVN

Lohals - Østergade  9
Helårs- eller fritidshus
Særdeles velbeliggende, 100 m fra Lohals Havn og marina,Velholdt og med en god
rumfordeling.
Kort afstand til en af Langelands bedste strande, Nordstranden i Lohals.
Huset er totalrenoveret i 2003  Sagsnr. 10667

760.000/40.000Knt./udb.
4.142/3.549Brutto/netto

Alternativfinansiering:

109/0Bolig/kælder
717Grund
1/2Stuer/værelser

1965/2003Byggeår

100 M FRA BADESTRAND

Spodsbjerg - Spodsbjergvej  186A
Helårs-/fritidsbeboelse      Lejeindtægt pr. år: 50.000 kr
I perfekt stand. Nyt køkken/alrum, nye hvidevarer samt ny brændeovn, stort
flisebadeværelse, bryggers, gæstetoielet, 2sovevær., entré samt terrasse og carport på 32
m2. 1. sal: 1 lys stue med udgang til sydvendt balkon og 2 soveværelser.
 Sagsnr. 10661

1.495.000/75.000Knt./udb.
8.167/6.657Brutto/netto

Alternativfinansiering:

126/0Bolig/kælder
618Grund
2/4Stuer/værelser

1907/2012Byggeår

MIDT I HERREGÅRDSMARKER

Tranekær - Lejbøllevej  2
Helårs- eller fritidsbeboelse 1 km nord for Tranekær by
Boligareal på 140 m2 fordelt på 2 etager. Stueetagen: Entré med smukt klinkegulv,
bryggers med brændeovn, stort badeværelse, stort, veludstyret lyst køkken, spisestue og
sydvendt opholdsstue med brændeovn.
1. sal: 2 store soveværelser i gavlene og et mindre kvistværelse. Sagsnr. 10654

770.000/40.000Knt./udb.
4.554/3.965Brutto/netto

Alternativfinansiering:

141/0Bolig/kælder
1.078Grund

1/3Stuer/værelser
1932/1992Byggeår

TÆT PÅ HAVN OG MARINA

Lohals - Østergade  46
Charmerende  1-plans hus i god stand, beliggende ca. 300 m fra Lohals Havn og Marina.
Huset indeholder: Opholdsstue med godt lysindfald og udgang til sydvendt terrasse og
med ny brændeovn, der kan opvarme hele huset. 3 soveværelser, nyere flisebadeværelse,
spisekøkken, bryggers og entré. Carport og muret garage. Helt lukket, sydvendt have Off.
vej, vand og kloak. Fjernvarme. Sagsnr. 10649

785.000/40.000Knt./udb.
4.550/3.951Brutto/netto

Alternativfinansiering:

105/0Bolig/kælder
840Grund
1/3Stuer/værelser

1973Byggeår

TOPISOLERET, FLOT HAVE

Lohals - Skovvænget  3
Helårs-/fritidsbeboelse
Pænt og meget velholdt parcelhus bedste beliggenhed på lille lukket vej.
200 m fra stor statsskov og 1 km til Lohals Havn og Marina.
Helt lukket have med spændende beplantning.
 Sagsnr. 10648

875.000/45.000Knt./udb.
4.962/4.278Brutto/netto

Alternativfinansiering:

92/0Bolig/kælder
936Grund
1/3Stuer/værelser

1979Byggeår

60 M2 VÆRKSTED/CARPORT

Lohals - Østergade  32
Helårs-/fritidsbeboelse
Meget attraktiv beliggenhed 450 m fra Lohals Havn og fra badestrand og stor statsskov.
kælder på 96 m2. Udhus på 40 m2. Pejsestue, 3 værelser, badeværelse og køkken.  1.
sal: Stue, 2 værelser, lille køkken og toilet. Kælder på 96 m2 inkl. garage
 Sagsnr. 10627

995.000/50.000Knt./udb.
5.636/5.038Brutto/netto

Alternativfinansiering:

176/96Bolig/kælder
1.087Grund

2/5Stuer/værelser
1950Byggeår

MEGET HØJ BOLIGSTANDARD

Tranekær - Kassebøllevej  27
Helårs-/fritidsbeboelse. Huset er særdeles velholdt og har nyere tag og er godt isoleret
med beskedent varmeforbrug.
Stor vinkelstue, veludstyret køkken/alrum, bryggers, entré og gæstetoilet. På 1. sal:
Møblerbart trapperum, 3 store værelser og badeværelse, garage på 20 m2 samt udhus på
12 m2  Sagsnr. 10624

1.750.000/90.000Knt./udb.
9.412/7.955Brutto/netto

Alternativfinansiering:

155/0Bolig/kælder
1.434Grund

1/3Stuer/værelser
1975Byggeår

TOTALRENOVERET 2005

Lohals - Tom Knudsensvej  42B
Helårs- eller fritidsbeboelse 200 m fra stor statsskov
Opført i 1978, totalrenoveret i 2010 Stueetagen: Entré, bryggers, køkken med alt i
hvidevarer, stue og 2 værelser samt flisebadeværelse-
1. sal: Stor stue med sydvendt karnap og udgang til balkon, værelse med skråvæg og
skabsvæg samt gæstetoilet. Sagsnr. 10596

740.000/40.000Knt./udb.
4.331/3.781Brutto/netto

Alternativfinansiering:

133/0Bolig/kælder
735Grund
2/3Stuer/værelser

1978/2003Byggeår

LANGELANDS ENESTE SELVSTÆNDIGE EJENDOMSMÆGLER

"Vi har lokalkendskab

- vi bor her jo"
Gyvelvej 5, Stoense Havn • 5953  Tranekær

Tlf. 62 55 10 03 • Email: f.volf.soerensen@mail.dk
www.volf-soerensen.dk
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Solceller opvarmer det 
opsamlede regnvand, 
så herren i huset kan 
tage sit brusebad bag 
et bræddedække, han 
selv har bygget i haven, 
og som leder tankerne i 
retning af historien om 
Robinson Crusoe.

I stedet for at slå græs-
set lader han to heste 
færdes på hele grunden, 
for deres appetit på de 
grønne strå gør arbej-
det for ham.

Og dagens interview 
foregår ikke ved et spi-
sebord, men i et tårn, 
han selv har bygget, 
og med fri udsigt over 
havet til det sydfynske 
fastland.

Den pensionerede sko-
leleder, Birger Printz, 
har ikke bare gang i 
spændende projekter 
på sin egen ejendom, 
men er en af de ildsjæle, 
der sørger for, at Lohals 
udvikler og fornyr sig. 
Han vil byen og måske 
især havnen det bedste, 
og når andre frivillige 
ikke kan overkomme 

mere, melder han sig 
ofte.

– Her i Lohals skal 
stort set alt bygges på 
privat initiativ, siger 
67-årige Birger Printz 
og tilføjer:

– Området er ikke 
ligefrem i centrum for 
kommunal og statslig 
bevågenhed. Derfor må 
vi selv tage fat, skaffe 
penge via andre kana-
ler og få tingene gjort.

At Birger tager sin del 
af det frivillige og uløn-
nede arbejde, kan ses 
på havnen, hvor en af 
molerne er blevet kraf-
tigt renoveret til stor 
tilfredshed for sejlere, 
gæster og lystfiskere. 
Desuden svinger han 
for tiden hammeren 
ud for lystbådehavnen, 
hvor der bliver bygget 
en legeplads med fisker-
båd, trampolin og dob-
belte slap-af-stole til for-
ældrene.

– Egentlig havde jeg 
aftjent min værnepligt 
for havnen, efter jeg 
havde været formand 

for dens bestyrelse fra 
midt i 70’erne til sidst 
i 90’erne. Men da jeg 
hørte, at ingen rig-
tig gad hjælpe med at 
arrangere sommerkon-
certerne det efterføl-
gende år, sprang jeg til, 
og det gik, som sådan 
noget ofte gør. Jeg blev 
igen formand for besty-
relsen, griner Birger.

– Men det var vel også 
naturligt, når jeg allige-
vel skal bruge en del af 
pengene på de orkestre, 
der spiller hver fredag 
og lørdag i sommersæ-
sonen ved Banjen på 
havnen. Jeg har ind-
gået alle aftalerne til 
de i alt 14 koncerter i år. 
Dog er den ene - med 
Tamra Rosanes lørdag 
aften 21. juli - planlagt i 
samarbejde med Lohals 
Camping, for dette 
arrangement kunne 
havnen ikke løfte alene.

Det er ligeledes Birgers 
virkelyst, der har givet 
ham opgaven med at 
booke godt et dusin 
orkestre til musikfesti-

valen i Lohals i dagene 
6., 7 og 8. juli.

-Festivalen er en aflø-
ser for den tidligere hav-
nefest, for dem, der lave-
de den, var ved at køre 
trætte, forklarer han.

– Derfor henvendte jeg 
mig og foreslog, at der 
i stedet skulle være en 
musikfestival, og sådan 
blev det.

– Men nu må du ikke 
få det til at lyde som 
om, at jeg alene laver 
alt arbejdet. Det er på 
ingen måde tilfældet. 
Borgerforeningen står 
for alt det praktiske, og 
det er rigtig gode folk, 
som tager fat og gør en 
stor indsats.

Egentlig var Birger og 
hans kone flyttet lidt 
væk fra ejendommen på 
Lohalsvej 23 i udkanten 
af byen. De havde - eller 
rettere Birger havde - 
bygget et sommerhus 
på 142 kvadratmeter.

– Vi havde talt om, at 
man skal passe på i tide 
at få tilpasset boligen 
til den kendsgerning, 

at man bliver ældre og 
måske ikke længere kan 
så meget. Derfor bygge-
de jeg sommerhuset, og 
vi satte den her ejendom 
til salg.

– Men det gik slet ikke, 
for jeg kunne slet ikke 
trives i et sommerhus, 
indrømmer Birger og 
tilføjer smilende:

– Derfor måtte jeg 
overtale min kone til at 
flytte tilbage til vores 
ejendom, som havde 
været sat til salg, men 
heldigvis ikke var ble-
vet solgt. Der skulle 
forhandling til, for min 
kone forlangte, at huset 
blev isoleret bedre, for-
synet med nyt køkken, 
havestue og så videre. 
Og det gjorde jeg natur-
ligvis, for jeg ville tilba-
ge hertil.

– Du finder ikke man-
ge steder med så smuk 
en udsigt, og vi ville 
heller ikke kunne betale 
det, hvis vi et andet sted 
i landet skulle bo med 
en lignende udsigt over 
havet…

Gennem sit frivil-
lige arbejde har Birger 
måske erfaret, at hvis 
man ikke sigter højt, 
rammer man heller ikke 
højt. For det er netop – 
at sigte højt - hvad han 
og havnen gør for tiden. 
Birger har ladet sig 
inspirere af en havne-
mole, som han så under 
en ferie i Beijing, og som 
udgør en promenade 
ude i havet.

– Vi er ved at få tegnet 
et lignende projekt, hvor 
vi flytter vestmolen ved 
Lohals Havn længere 
ud, får et dæk på og 
forsyner det med fit-
nessredskaber. Det er et 
projekt til 8 til 10 mio. 
kroner..

”Hvordan vi skaffer 
pengene? gentager Bir-
ger måske for at vinde 
lidt tid:

– Ja, tja… det er altid 
det gode spørgsmål, 
når det gælder Lohals, 
for det bliver næppe fra 
kommunen eller staten. 
Men der findes andre 
kanaler…

en ildsjæl 
med særliG  
interesse 
for havnen
i Lohals skal stort set alt byg-
ges på privat initiativ, siger 
superaktive birger printz, 
der kom på afveje i et som-
merhus.

– Jeg kunne 
slet ikke trives 

i et sommer-
hus, indrøm-

mer Birger, 
der ville 

tilbage til sit 
udsigtstårn.

Solceller 
opvarmer det 
opsamlede 
regnvand til 
et brusebad i 
haven.
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Dagli’ Brugsen
Østergade 80, Lohals
5953 Tranekær
Tlf. 62 55 14 55
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Åben alle ugens syv dage fra kl. 8.00 til 20.00

MANDAG - FREDAG

Her fi nder du din 

Dagli’ Brugs
• Stort udvalg i dagligvarer
• Håndkøbsmedicin & LOTTO
• Benzinanlæg
• Postekspedition

Velkommen i Dagli’ Brugsen
– butikken der er tæt på dig og din ferie
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Måske burde ejendoms-
mæglerne på Lange-
land skrive den samme 
advarsel på deres salgs-
opstillinger, som medi-
cinbranchen har pligt 
til at gøre på nogle af 
dens stærkeste præpa-
rater:

”PAS PÅ – stærkt vane-
dannende”!

Det er i hvert fald den 
tanke, som man kan 
få, når Claudia Parke 
Andersen og Hans Ros-
sen fortæller, hvad der 
skete for dem, efter de i 

’95 købte en sand Mor-
ten Koch idyl i Hou lidt 
nord for Lohals.

– På det tidspunkt 
boede og arbejdede vi i 
København, og vi hav-
de et sommerhus i Ska-
gen, forklarer parret.

– Men da der var langt 
fra København til Ska-
gen, besluttede vi os 
for at køre en tur for at 
se, om vi kunne finde 
noget andet, som var 
tættere på vores faste 
bolig. Vi startede på 
Ærø og fortsatte til Lan-

geland, hvor vi havde 
fået fem opstillinger på 
huse, der var til salg.

– De første fire huse, 
som vi så, var ikke 
noget for os. Men da vi 
kørte ind på gårdsplad-
sen til det hus, hvor vi 
nu bor, sad vi begge 
tavse i bilen og tænkte 
det samme: ”Jamen, det 
er jo hér, huset er...”.

– Vi sagde ikke noget 
til hinanden, men vi 
vidste begge inde i os 
selv, at vi havde fundet 
det sted, som vi var ude 
efter.

I de efterfølgende tre 
år benyttede Claudia 
og Hans huset i week-
ender og ferier, men de 
smukke omgivelser og 
hele atmosfæren var så 
stærkt vanedannende, 
at det blokerede for 
almindelig sund økono-
misk fornuft.

– Uden at tænke over 
det, besluttede vi os for 
at opgive lejligheden 
i København og opsi-
ge vores stillinger, så 
vi kunne bo hele året 
i vores drømmehus, 
husker Hans og tilføjer:

– Jeg var boligredak-
tør på Berlingske Tiden-
de, og mine kolleger var 
noget overraskede, da 
jeg pludselig sagde min 
gode faste stilling op…

Hans Rossen lader 
ordene hænge lidt i luf-
ten, mens han tænker 
tilbage på det pludse-
lige valg, inden han til-
føjer:

– I stedet for at tale om 
faste indtægter og hvad, 
der ellers skal til, for at 
man kan klare sig, sag-
de jeg blot til Claudia: 
”Bare rolig, jeg skal nok 
finde ud af det…”.

Claudia og Hans 
fandt ud af det, men de 
fik hjælp af to ting. En 
relativ ny kommuni-
kationskanal, som alle 
kender i dag – Internet 
– og Hans Rossens kas-
ser med souvenirs fra 
alverdens lande. Den 
tidligere boligredaktør 
kunne via nettet ned-
sætte sig som freelance-
journalist med den bær-
bare pc, han fik med 
fra sin arbejdsplads i 
hovedstaden, men det 
viste sig vanskeligere 
for Claudia at finde et 
job.

– Da vi på et tids-
punkt havde en serie 
om souvenirs i Berling-
ske, fik vi over 600 hen-
vendelser. Og det vakte 
min interesse for de der 
rædsler, folk har hentet 
hjem fra udlandet, gri-
ner Hans.

– Hver lørdag tog jeg 

på tur til de køben-
havnske loppetorve, 
hvor jeg købte souve-
nirs, og de var meget 
billige, for der var ikke 
ret mange andre, der 
ville købe dem.

– Alle disse souvenirs 
havde jeg med, da vi 
flyttede til Langeland, 
og jeg ved ikke, hvor-
dan kommunaldirek-
tøren fandt ud af det, 
men pludselig en dag 
ringede hun til mig 
og sagde, at jeg burde 
udstille min samling, 
så turisterne fik endnu 
mere at se på.

– Jeg mente ikke, det 
kunne lade sig gøre. 
Men kort tid efter havde 
hun snakket med lens-
greven på Tranekær 
Slot, Preben Ahlefeldt-
Laurvig, og han stillede 
velvilligt slottes gamle 
teaterbygning til rådig-
hed for et souvenirmu-
seum.

– Det var min mulig-
hed for at komme i 
gang med et arbejde, 
siger Claudia, der brug-
te et halvt år på at ind-
rette museet.

– Jeg får mange gode 
samtaler med de folk, 
der besøger museet. De 
fortæller om deres rej-
ser og deres souvenirs, 
lige som mange forærer 

museet nogle af ting, 
de har bragt hjem fra 
udlandet…

Hans afbryder sæt-
ningen for at sætte end-
nu mere perspektiv på 
det at kunne skabe sit 
eget job:

– Folk, der har gå-på-
mod og optimisme, har 
særdeles gode vilkår 
for at starte deres egne 
virksomheder her på 
øen, tilføjer Hans og 
uddyber:

– Det er helt forkert at 
tale om udkants-Dan-
mark. I stedet er Lan-
geland mulighedernes 
land. Især hvis det gæl-
der nye aktiviteter, der 
retter sig mod turismen, 
så er der uanede mulig-
heder.

Da Claudia og Hans 
tog springet fra de faste 
indtægter i hovedsta-
den til deres stråtækte 
idyl på nordspidsen af 
Langeland, bekræftede 
de hver morgen hinan-
den i valget. Det var et 
fast ritual, at en af dem 
sagde ”Her er bare så 
dejligt”.

– Sådan oplever vi det 
stadig hver morgen, 
slutter parret, der blev 
afhængige af de smuk-
ke omgivelser ved et 
gammelt stråtækt bin-
dingsværkshus.

de bekræfter
hinanden
hver morGen:
– her er bare
så dejliGt...
parret bag souvenariet tog 
springet og sagde farvel til 
fast lønindtægt for at bo 
hele året i deres stråtækte 
idyl på nordspidsen af  
Langeland.

Claudia og 
Hans på det 
sted i haven, 
hvor de begge 
sad tavse i 
bilen og tænke 
det samme: 
”Jamen, det er 
jo hér, huset 
er...”

på vejen fra tranekær til lohals
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”Højen i Lohals”
Søndergade 9, Lohals

Læs mere på Højens hjemmeside: 
www.VisitLohals.dk

Kontakt Birte og Erik Frodelund,
Tlf. 86 93 62 12 eller 23 68 19 78

Birte og Erik Frodelund, Højen:
- Solnedgangen findes ikke meget smukkere end fra 
vores feriehus ”Højen” i Lohals. 

Byens hyggelige havn ligger 80 meter væk, og der er 
mindre end 300 meter til en af de bedste badestran-
de på Nordlangeland.

Bag stranden breder skoven sig med nogle af landets 
ældre og mest krogede bøge- og egetræer. Kort sagt 
et sandt eldorado for naturelskere, badegæster og 
folk, der vil trave lange ture i noget af landets smuk-
keste natur.

Værelser udlejes i sommersæsonen
Priser fra 350 til 600 kr. pr. døgn afhængig af væ-
relsets standard, fx om det er med eget bad og toi-
let, og om det er et enkelt eller et dobbeltværelse. 
Kun udlejning af værelser i åbningstiden i Butik 
”ved Højen”, se annoncen på side 21.

Hele huset kan lejes resten af året
Vi udlejer kun hele huset til grupper, som vil nyde 
den langelandske natur, fx vandre på Øhavsstien, 
familietræf og som ramme om særlige mærkedage. 
Ingen udlejning til lejrskoler og ungdomsfester.

Højen, Søndergade 9, Lohals, tlf. 86 93 62 12 eller 23 68 19 78

Særligt tilbud i juli og august: 

Da Øhavsstien byder på lige så smukke og unikke oplevelser som 
den spanske camino, har vi besluttet os for at lave et særdeles 
favorabelt tilbud i juli og august i år til alle, der har lyst til at gå 
turen fra Lohals til Tranekær, dvs. en strækning på cirka 20 kilo-
meter. En strækning, hvor man går med udsigt til havet, gennem 
skove og via markstier fra Lohals over Dageløkke til slotsbyen 
Tranekær.  Tilbuddet omfatter to overnatninger i eget værelse på 
Højen i Lohals, hvor du får udleveret et kort over strækningen på 
Øhavsstien, en buskøreplan samt sengelinned og håndklæder

For at få � est mulige vandrere til at prøve den langelanske ca-
mino har vi sat prisen for de to overnatninger til kun 395 kr. pr. 
person.

Par får et dobbeltværelse, mens singler får enkeltværelse.

Camino-vandring fra Lohals til Tranekær
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- Fældning af vanskelige 
træer

- Beskæring af stort løv
- Flishugger udlejes 

(op til 14 cm)

- Flishugning (op til 40 cm)

- Rådgivning af træpleje
- Stubfræsning
- Topkapning
- Sprængning

NB. Forsikring haves 

Certi� ceret Træplejer
V/ SØREN IBSEN
Lohalsvej 15, 5953 Tranekær

Tlf.    6255 1786
Mobil 2046 0218

Langelands Træfældning
Medlem af Dansk Træplejeforening

oplev de Gode badestrande taG på trekkinG 
på øhavsstien

Grill en pølse 
ved en bålplads

Spørgsmålet melder sig 
med usvigelig sikker-
hed, når du holder ferie 
og har hele dagen til din 
frie rådighed.
men i stedet for at køre 
en tur ud i det blå eller 
stavre af sted uden mål, 

er det en fordel at vide 
lidt om, hvad der er af 
muligheder.
Når det gælder Lohals 
og omegn er det specielt 
naturen, der byder på 
unikke oplevelser, fx en 
picnic ved en af de gratis 

bålpladser, en eventyrlig 
flot solnedgang, en smuk 
vandretur på Øhavs-
stien eller et par timer 
på ryggen af en pony. 
Her er ingen Lalandia 
eller andre kunstige 
badelande, men kun den 
ægte vare og i en sjælden 
udsøgt kvalitet.
på denne og de følgende 
tre sider får du kortfattet 
information om de akti-
viteter, der byder sig til i 
”Lohals og omegn” samt 
”på vejen fra Tranekær 
til Lohals”.

Ønsker du at bade, så er 
der rig mulighed for det i 
Lohals og omegn.
Den absolut bedste bade-
strand finder du ved at gå 
eller køre ad Nordstrands-
vej (starter ved Havnegril-
len ved havnen) og fort-
sætte ca. 300 meter. Den 
hedder Lohals Nordstrand 
og er en af de få strande 
på Langeland, der har Det 
Blå Flag og dermed sær-
deles fint badevand. Ved 
denne strand står en lang-
strakt badebro, så du først 
behøver at gå i vandet, 

hvor du kan svømme, og 
hvor sandbunden for alvor 
begynder.
Skulle der være hård blæst 
ved Lohals Nordstrand, 
kan du på få minutter 
køre om på den anden 
side af øen: Ad Østergade, 
forbi Hou Kirke og deref-
ter til venstre ad Østerhu-
sevej, som slutter helt ude 
ved havet. Her er der til-
lige udsigt til de helt store 
skibe.
En tredje mulighed er at 
køre til nordspidsen af 
Langeland, dvs. Hou, hvor 

der er fine badestrande, og 
hvor der - som ved Lohals 
Nordstrand - tilbydes gra-
tis toiletfaciliteter.

Du kan helt bogstave-
ligt komme på trekking 
i Lohals, for lige bag 
det sorte hus på hav-
nen, ”Banjen”, begynder 
Øhavsstien, der byder på 
lige så smukke vandreture 
som den spanske camino.
Hvis du vil prøve en hel-
dagstur fra Lohals til Tra-
nekær – eventuelt med et 
frokostsop ved restaurant 
Lanternen i Dageløkke – 
kan du tage en gratis fol-
der ved den lille stander, 
der står bag det sorte sej-
ler- og kulturhus, Banken, 
på Lohals Havn.
Der er opsat borde og bæn-
ke langs den langeland-
ske camino, så du kan 
også vælge selv at pakke 
en rygsæk med mad og 
drikke, og når du kommer 
til slotbyen Tranekær efter 
en cirka 20 kilometer van-

dretur, kan du nyde den 
sene eftermiddagskaffe 
på Tranekær Slotskro eller 
i sommercafeen på Suk-
kerfabrikken.
Højen i Lohals har et sær-
ligt caminotilbud med 
to overnatninger i eget 
værelse, og det kan du 
eventuelt læse mere om 
på side 29 i denne avis.
Skulle du blive træt under-
vejs til Tranekær, kan du 
gå fra Øhavsstien til lan-
devejen og tage bussen til-
bage til Lohals, lige som 
du efter endt vandring til 
Tranekær blot tager bus-
sen hjem til Lohals.

Lohals Nordstrand byder 
på hvid sandbund for 

enden af broen.

Som en af de få strande 
på Langeland har Lohals 
Det Blå Flag.

Strækningen fra Lohals til 
Tranekær er lige så smuk 
som en vandretur på den 

spanske camino.

Øhavsstien begynder ved 
den asfalterede strækning 

fra Færgegården langs med 
lystbådehavnen. 

Med de krogede gamle 
træer bag dig og udsigt 

over havet, kan du lave et 
måltid over åben ild.

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

Hvis du kunne tænke dig 
nogle grillede frokost-
pølser eller et aftenmål-
tid tilberedt over åben 
ild, behøver du ikke at 
anlægge en bålplads. Det 
har Skov- og Naturstyrel-
sen nemlig gjort for dig 
ved stranden og i skovene 
omkring Lohals.
Du skal blot medbringe 
de ingredienser, der sene-
re skal på tallerkenen, fx 
pølser, bøffer eller dej til 
snobrød. Desuden kan 
du selv forsøge at fange 
maden, fx ved at medbrin-
ge et rejenet på den tid af 
året, hvor de velsmagende 

krebsdyr kommer tæt på 
kysten for at formere sig, 
og hvor du med fordel kan 
stryge rejer ved at fiske 
blæretang op i nettet for 
derefter at ryste det.
Den smukkest beliggende 
bålplads finder du ved 
at gå langs kysten fra 
p- pladsen ved Lohals 
Nordstrand. Efter otte til 
ti minutter til fods kan du 
ikke undgå at se den og 
det røde bord med bænke, 
der er opstillet i nærheden 
af bålpladsen.
Desuden er der en bål-
plads på arealet bag Hol-
lænderhuset, som ligger 

ud til Houvej, og hvor der 
er gratis toiletfaciliteter, 
samt en bålplads midt 
i den skov, der hedder 
Bræmlevænget.

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn
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Lohals Kirke 
forvandles til Kulturkirken

Når du besøger Lohals næste år, 
kan du i kirken i Østergade 34 
opleve følgende:

• Udstillinger • Koncerter
• Foredrag • Events

Kirken kan lejes med alter, prædi-
kestol, døbefond, kors, kirkebøsser 
m.v. til særlige begivenheder.

Ring og hør nærmere på 
tlf. 86 93 62 12 eller 23 68 19 78.

I sommersæsonen 2013 er det 
planen at åbne et lørdagsmarked 
omkring kirken.

Følg forvandlingen fra 
Lohals Kirke til Kulturkirken på 

www.VisitLohals.dk
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Jeg slår græs og laver alle 
former for havearbejde

Jeg lægger fl iser, brosten osv.

 Jeg fælder træer

Jeg udfører malerarbejde 
– både indvendig og udvendig

Jeg fører tilsyn med din ejendom 
– såvel om sommeren som om vinteren

Jeg laver så meget andet
– ring og spørg

Tlf. 6255 1483 - Mobil 2153 7192

Tommy Vedel Larsen
Træ & Bolig entreprise
Smedegade 12 - 5953 Tranekær
Tlf. 6255 1483 - Mobil: 2153 7192

√ BIOBRÆNDSEL
√ SOLVARME
√ FJERNVARME
√ CENTRALVARME
√ VAND & SANITET
√ SOLCELLER

Ring og få
et tilbud!

Tlf.: 20 28 49 47 · www.elnegaard-vvs.dk
Vandværksvej 6B, Snøde · 5953 Tranekær

20 28 49 47
Thomas Elnegaard:

51 52 90 50
Knud Bang:

Alt i kvalitets VVS-arbejde udføres

prøv en ponyridetur

få et Glimt af de Gamle herreGårdefanG krabber 
på broen

besøG Gallerierne
Skulle du eller dine børn 
have lyst til at ride eller 
lære at ride, står der en 
halv snes ponyer og heste 
klar på Lohalsgården.
Hvis du kører ind i Lohals 
ad Søndergade, skal du 
svinge til højre, når du har 
passeret en stor hvid byg-
ning - et tidligere badeho-
tel - og kan skimte havnen. 
Vejen du drejer ind på hed-
der Tom Knudsensvej, og 
her ligger Lohalsgården 
lige over for Hedo’s Bage-
ri med de prisbelønnede 
brød og kager.
På Lohalsgården kan du 

få en ponyridetur under 
kyndig vejledning af Per, 
ligesom du kan leje ponyer 
eller heste og selv ride en 
tur langs stranden eller 
gennem skoven.

Du kan opleve historiens 
vingesus i form af to gam-
le herregårde få hundrede 
meter fra Lohals. Det gæl-
der Steensgaard og Char-
lottenlund.
Steensgaard ligger lidt syd 
for Lohals, og selve hoved-
bygningen blev opført i 
slutningen af 1600-tallet 
med voldgrav og udsigts-
tårn. Denne herregård 
har været i den samme 
families eje siden 1577, og 
det er nu 15. generation af 

slægten, der bebor hoved-
bygningen.
Du kan ikke komme ind 
og se den gamle herre-
gård, for der er adgang for-
budt, men du kan komme 
tæt på.
Hvis du vil opleve naturen 
ved Steensgaard, kan du 
parkere i enden af Øster-
husevej, følge stranden 
til højre og fortsætte ind i 
skoven.
På den anden side af 
Lohals, dvs. lidt nord for 

byen og ud mod den kyst-
strækning, der vender mod 
Fyn, finder du Charlotten-
lund. Denne herregård er 
ligeledes i privat eje, så du 
må nøjes med at se den lidt 
på afstand.
Når du kører ud af Lohals 
mod Hou, skal du parkere 
lige der, hvor skoven bliver 
afløst af marker. Derefter 
skal du blot følge den del-
vist asfalterede vej ind i 
skoven, for den slutter ved 
Charlottenlund.

Selv om masser af børn 
fanger krabber fra en af 
broerne i havnen, så er 
der krabber nok til, at dine 
børn også kan gøre det.
De Lohalske havnekrab-
ber har ikke en størrelse, så 
kødet kan bruges til et vel-
smagende måltid. Men de 
kan koges med for at give 
skaldyrssmag i fiskesuppe, 
og der er intet til hinder for 

at medbringe en gryde og 
koge suppen på en af de 
gratis bålpladser.
Skulle børnene mangle et 
fiskenet, kan det købes i 
butik Himmel & Hav i Søn-
dergade.

Det specielle lys over nord-
spidsen af Langeland har 
tiltrukket mange kunstnere 
og kunsthåndværkere.
Derfor har du gode mulig-
heder for at besøge gallerier 
og værksteder i området ved 
Lohals og omegn.
Du kan på en enkel måde 
se, om du er velkommen, for 
de fleste steder er åbne for 
besøg, når flaget er ude.
Et af stederne er huset 
”Rosenly” på  Houvej 52, 
hvor keramikerparret Karin 
og Erling Heerwagen har 
deres bolig, værksted og gal-
leri. Her finder du fornem 

keramik i alle størrelser, 
og galleriet er så afgjort et 
besøg værd.
Du kan i øvrigt se smags-
prøver på keramikken fra 
Heerwagen, når du bevæ-
ger dig rundt i Lohals. Par-
ret har formet mange af de 
navneskilte og nummerskil-
te, der pryder husene i byen.

En halv snes ponyer og 
heste venter på dig hos 

Per på Lohalsgården.

Børn og unge fanger 
mange krabber fra bro-

erne på Lohals Havn.

Når flaget er ude, kan du 
besøge keramikerparret 
Karin og Erling Heerwagen 
på Houvej.

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn
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VI UDFØRER ALLE 
FORMER FOR

Jes mobil: 40274886 · Lohalsvej 5, 5953 Tranekær

EL-ARBEJDE
Salg og 
installation af 

VARMEPUMPER
Salg, reparation 
og installation af 

HVIDEVARER
 

Døgnvagt – også weekend

EB - BROLÆGNING 
Alt i flise/brolægning 

GRANIT 
FORTOV 
KANTSTEN 
TERRASSER 
INDKØRSLER 

 
 
 
 
 

Priser fra kr. 210.- pr. m2 (eksl.moms) 
Incl. Fliser, trækgrus samt lægning 

FAST PRIS GIVES 
UFORBINDENDE 

                      Morten E. Olsen  
                         Østergade 37      
                  Mobil nr : 26 51 56 59 
              ebbrolaegning@hotmail.dk 

Gå tur i troldeskoven fanG dine fisk i 
lanGelandssund

taG et hvil ved ny leGeplads

Når det gælder skovene, der 
omkranser Lohals, så er det 
absolut bedste sted at starte 
cirka et halvt hundrede 
meter fra p-pladsen ved 
Lohals Nordstrand.
 Her træder du helt bogsta-
veligt ind i en slags troldes-
kov med ældgamle og kro-
gede bøge- og egetræer. En 
dansk urskov som breder 
sig helt ud til sandstranden.
Ved indgangen finder du en 
lille stander, hvor du gratis 
kan tage en folder. I pjecen 
fortæller Skov- og Natur-
styrelsen om skovene ved 
Lohals og tre afmærkede 
vandreture af forskellig 
længde.
Hvis du ønsker at vide mere 
om skovene og hele områ-
det, kan du med fordel og 
gratis besøge det hyggelige 
museum, Hollænderhuset, 
som ligger ud til den asfal-
terede vej - Houvej - der 
deler skoven nogenlunde 
på midten af øen. 
Skoven på den side af lan-
devejen, som vender mod 
Fyn, har det lidt mærke-
lige navn Vestre Stigtehave, 
mens skoven på den anden 
side af landevejen, som 
vender mod Sjælland, hed-
der Øster Stigtehave. Og 

du kan på under en time 
gå fra den ene kyst til den 
anden.
Der er gratis toiletfacilite-
ter i Hollænderhuset, lige 
som der er opstillet borde 
og bænke, hvor du kan 
nyde din medbragte mad. 
Desuden byder plænen bag 
Hollænderhuset på en bål-
plads, hvor du gratis kan 
tage brænde og tilberede et 
varmt måltid.
Skulle du vælge en tidlig 
morgentur, kan du næsten 
ikke undgå at møde rådyr, 
for dem er der mange af i 
skovene ved Lohals.

Vil du til stranden eller på 
havnemolen i Lohals med 
din fiskestang, har du ikke 
behov for ret megen infor-
mation.
Det er blot at smide snøren 
ud eller stryge rejenettet 
gennem blæretangen få 
meter fra strandkanten.
Hvis du mangler orm, kan 
du trække dem i automaten 
ved butik Himmel & Hav, 
som har til huse på den del 
af Søndergade, der stræk-
ker sig ned til havnen. Her 
kan du tillige købe forskel-
ligt fiskeudstyr.
Ønsker du at leje en motor-
båd og komme ud på havet 
for at hive dagens fangst 

om bord, kan du leje den 
i lystbådehavnen. Spørg i 
givet fald den lokale hav-
nemester eller ring til Bælt-
Ferie på tlf. 62 55 13 58.
Fanger du intet, kan du 
være heldig, at der kommer 
en lokal kutter ind med 
fisk, som sælges fra båden.

Havnen i Lohals har netop 
etableret en helt ny lege-
plads med kutter, trampo-
lin m.v. og hvilestole til for-
ældrene.
Den ligger ud for lystbåde-
havnen og er allerede ble-
vet et populært indslag i 
ferielivet.
Her kan børn og legesyge 
voksne tage en veltrængt 

pause fra alt dét, der ellers 
kan opleves i Lohals og 
omegn, og hvis du har 
lyst, er der på stedet flere 
muligheder for at grille pøl-
ser eller andet godt under 
ferien.

Der står krogede 
og ældgamle træer 

ved indgangen til 
skoven

Måske er du heldig, at 
der kommer en lokal 

fiskerbåd ind.

Du kan blandt andet stifte 
bekendtskab med Djævle-
stenen i Hollænderhuset.

Du kan fiske fra havnen i 
Lohals eller leje en båd i 
lystbådehavnen.

Den nyetablerede lege-
plads ved Lystbådehavnen 

er allerede velbesøgt.

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– I LohaLs og omegn
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lav din eGen 
slikkepind

Genoplev din første charterferie

Da der skal være plads til 
ekstra lækkerier, når man 
holder ferie, kan du med 
fordel gøre holdt ved Bol-
chepigen i Snøde.
Her kan du vælge mellem 
masser af hjemmelavede 
bolcher, som du ikke finder 
andre steder, og dine børn 
kan få mulighed for at lave 

deres egne bolcher eller slik-
kepinde.
Hanne Lindegaard har ikke 
bare åbnet en slikbutik, 
men et rigtigt bolchekogeri.

Hvis du vil have et indtryk 
af de minder, som dine 
bedsteforældre og foræl-
dre tog med hjem fra deres 
ferier i udlandet, er der kun 
et sted her i landet, hvor du 
kan få det. Nemlig Souve-
nariet i Tranekær.
Danmarks eneste museum 
med souvenirs fra alver-
dens lande ligger lige ud til 
landevejen foran indkørs-
len til Tranekær Slot, hvor 
indehaverne Claudia og 
Hans Rossen udstiller mel-
lem 3.000 og 4.000 souve-
nirs fra alverdens lande.
Her kan du genopleve nog-
le af de ting, du måske selv 
hjembragte fra udlandet, 

da charterturismen var 
ung, lige som du kan se 
sjældne, sjove og forbudte 
souvenirs.
-En souvenir er mindets 
sødme og æstetikkens nul-
punkt, forklarer Hans Ros-
sen og fortsætter:
- En souvenir er altid positiv 
og kalder på smilet - hvis 
ikke grinet, for souvenirs er 
humor. Der er simpelthen 
ikke ondt skabt i en souve-
nir, som altid er banal og 
rørende.
I Souvenariet kan du følge 
souvenirens udvikling gen-
nem mere end 100 år og 
få et indblik i, hvordan de 
forskellige lande forsøger at 

sælge sig selv bedst muligt 
gennem souveniren. 
Souvenariet har til huse i 
den gamle gule teaterbyg-
ning lige neden for Tra-
nekær Slot - Slotsgade 84 
B - og stedet er absolut et 
besøg værd.
Der er åbent hver dag mel-
lem kl.11 og 17.

Hos Hanne kan du og dine 
børn lave jeres helt eget slik. 

En souvenir, som folk tidligere 
bragte med sig hjem, når de 
havde været på Langeland. 

Claudia 
og Hans i 
landets eneste 
museum med 
souvenirs fra 
alverdens 
lande.

se benedictes  
manGe malerier
Hist hvor vejen slår en 
bugt, ligger der et hus så 
rødt og smukt, og her kan 
du få en farverig oplevelse 
– i form af flere end 100 
malerier.
Galleri Benedicte ligger 
ud til landevejen cirka 
en kilometer nord for 
Bøstrup, og hele huset er 
fyldt med hendes farve-
strålende malerier, der 
alle er inspireret af natu-
ren på Langeland.
Der er åbent i galleriet, 
når flaget er ude, og skul-
le det ikke være tilfældet, 
kan du eventuelt ringe 62 
55 10 03 eller 21 28 12 81.

besøG boGby lanGeland

Hvis du under ferien mang-
ler en god bog, så er der 
flere, end du kan læse i syv 
liv, såfremt du gør stop ved 
Bogby Langeland, der er en 
firlænget gård på Lejbølle-
gårdvej 23, i Lejbølle mel-
lem Tranekær og Lohals.
Søren Sille har taget ideen 
op fra de steder i verden, 

hvor der samles og gen-
bruges bøger og etableres 
såkaldte bogbyer. Han mod-
tager med glæde de bøger, 
du har læst under ferien, og 
han har mange tusinde lit-
terære indbyggere – i form 
af brugte bøger – i hoved-
bygningen på gården.

Søren Silla i sin helt 
egen Bogby Langeland 

på Lejbøllegård.

Benedicte udstiller over 100 malerier i sit galleri.

Hva’ Ska’ 
vi lave...?

– På vejen fra Tranekær 

TIL LohaLs

Hva’ Ska’ 
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vi lave...?

– På vejen fra Tranekær 

TIL LohaLs
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Denne rådgivningspakke kalder jeg for ”Sikring ved død”, for der kan være behov for andre dokumenter, 
fx. forhåndssamtykke til uskiftet bo, arveafkald eller generalfuldmagter. Hvis der er behov for sådanne ekstra 
dokumenter, er de automatisk en del af pakken, dvs. den faste pris forbliver uændret 2.400 kr.

Alt for mange får ikke sikret, at de værdier, som de engang måtte efterlade sig, havner i de rigtige lommer og 
på de rigtige vilkår.

Du kan vælge mellem fem rådgivningspakker, hvor de tilhørende dokumenter 
– fx. testamente, ægtepagt, rentefri familielån, gavebreve, samejeoverenskomster og samlivskontrakter 

– bliver skræddersyet efter dine ønsker og behov. 
Det gælder:

JURA
EKSPERTEN

Juridisk rådgivning

til fast pris
der er til at betale

”Sikring ved død”  til 2.400 kr. inkl. kørsel, et møde i dit hjem og moms.
”Trygt ægteskabeligt samliv”  til 2.800 kr. inkl. kørsel, et møde i dit hjem og moms.
”Trygt papirløst samliv”  til 2.800 kr. inkl. kørsel, et møde i dit hjem og moms.
”Økonomiske fordele i familien” til 2.800 kr. inkl. kørsel, et møde i dit hjem og moms.
”Private lejemål”  til 2.000 kr. - kun rådgivning pr. telefon og e-mail, inkl. moms

”Jeg skræddersyr dit testamente
 til en fast pris på 2.400 kr. inklusiv 
personlig rådgivning i dit eget hjem,
kørsel og moms”.

– en klog sikkerhed

Cand.jur. Erik Frodelund ◦ Søndergade 11 ◦ Lohals ◦ 5953 Tranekær ◦ Tlf. 87 48 00 10 eller 23 68 19 78

Cand.jur. Erik Frodelund

ef@juraeksperten.dk ◦ www.JuraEksperten.dk ◦ www.DitTestamente.dk

Nu også testamente pr. telefon for kun 1.800 kr. inkl. moms. Et bedre tilbud fi nder du næppe…
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halsl
– mere end ét beSøg værd

læS mere om de mange arrangementer og  
mulige aktiviteter i loHalS på www.viSitloHalS.dk

 
Ta’ en udflugt 

til Lohals og oplev, 
hvad der inspirerede 

Adam Oehlenschläger 
til fædrelandssangen ”Der 

er et yndigt land”.

Et af landets mest idylliske 
feriesteder byder på unikke 

oplevelser for alle, der holder af 
sjælden smuk natur.

Gå tur i  skoven med de æld-
gamle troldeagtige træer, tag en 

dukkert ved stranden med Det 
Blå Flag, oplev stemningen på 

havnen og en solnedgang, 
hvor havet og himlen 
males i de smukkeste 

røde nuancer. 

 
Der er gratis 
koncert på havnen 
hver fredag og lørdag 
aften, musikfestival og 
Frikadellefest, og du kom-
mer ikke til at køre sulten her-
fra. Spisesteder i Lohals tilbyder 
noget for enhver smag. Det er 
blot at vælge mellem Lohals Kro, 
Restaurant Nordstranden, restau-
ranten på Lohals Camping, Café 
Oscar eller Havnegrillen.

Hendes majestæt dronning Mar-
grethe og prins Henrik besøgte 
Lohals i efteråret 2008. De fik 
en herlig dag med mange 
gode oplevelser. Dét det får 
du med garanti også, 
hvis du kigger forbi…


