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Send sms

EF
til 1272

- og få nyhedsbrev
elektronisk i
din mailboks

Tilmeld dig i dag og få overblik og indblik i
Fyns sprudlende erhvervsliv – direkte i din
mailboks.

Erhvervsavisen Fyn håndplukker
de vigtigste fynske erhvervsnyheder

Her kan du købe billetter til lokale
og landsdækkende arrangementer

Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 4621
Se mere på: www.sydfynsbilletten.dk

Vi sælger også gerne billetten til dit/jeres arrangement...
Henvendelse til Anni Krebs, tlf. 6345 2192

eller email:anni.krebs@faa.dk

Giv et gavekort til
en god oplevelse!

Bestil på
tlf. 62 21 46 21

G a v e k o r t

Vejret på Sydfyn i dag

Svendborg Avis
Langelands Avis
Faaborg Avis
Ærø Avis

152 års aftryk på Sydfyn

LØRDAG 8. august 2015 153. årgang Nr. 188 Løssalg: 25,00 kr.

Først måske lidt regn, ellers tørt
med nogen eller
en del sol.
Temp. mellem
15 og 21 grader.

[ Det er følelses-
mæssigt ganske 
overvældende 
at være vidne til 
denne massive 
flygtningestrøm.
Steen Polk, Thurø

2. SEKTION SIDE 3

[ Jeg står nu kun 
tilbage med et 
parti, der ynkeligt 
snor sig om 
benene på 
vælgerne, i stedet 
for at sætte en 
dagsorden, der 
er os værdig.
Julie Skovbjerggaard, 
bestyrelsesmedlem VU Sydfyn

2. SEKTION SIDE 2

[ Det er let at 
komme til at sige 
ja til for meget. 
Fordi der er så 
meget, vi gerne 
vil. Men desværre 
også, fordi mange 
af os har svært ved 
at samle mod til 
at sige nej.
Nanna Wendt Sølvsteen, 
redaktionschef

FORSIDEN AF 2. SEKTION

Både Marstal Navigationsskole og Simac i Svendborg 
oplever et fald i antallet af ansøgere til skibsfører-
uddannelsen. Udviklingen bekymrer Færgesekretariatet 

og skibsførernes fagforening, Søfartens Ledere. Derfor 
har man bedt et konsulentfirma kigge nærmere på 
konse kvensen af det lave optag.  ÆRØ 1. SEKTION SIDE 14-15

Færre skibsførere 
bekymrer branche

Naturen fascinerer  stadig Kurt Servé så meget, at han er ude i den hver dag. Således også i dag, hvor den sydfynske 
naturfortæller og -formidler med meget mere fylder 80 år. Interessen for naturen har bragt ham rundt på kloden 
fra det sydligste syd til noget nær det nordligste nord.  Foto: Roland Petersen  NATUR 2. SEKTION SIDE 6-7

266 om bålet 
på Langeland
1. SEKTION SIDE 16

Behov for hjælp 
til netværk 
1. SEKTION SIDE 22-23
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 ■Skitseblokken er med på tur og hjemme i huset på Åbyskov-
vænget tolkes skitserne frit i farver på store og små lærreder. 

Åbyskov: I foråret sad Kurt 
Servé i en klippesprække på 
Latrafjeldet på Island i læ 
for vinden, godt pakket ind i 
hue og polarfrakke, mens han 
holdt øje med ternerne.

Island, Norge og især den 
allervestligste lille færøske ø 
Mykines opsøger Kurt Servé 
med jævne mellemrum.

På Mykines kravler han 
rundt på fjeldet, sidder på en 
fjeldhylde og kommunike-
rer lidt med lunder og rider, 
mens hans tegner skitser af 
fugle og landskaber. 

Alderen forhindrer ham 
ikke i at være på fjeldet og 
kravle rundt på alle fire om 
nødvendigt. 

 Han er ofte alene af sted, 
men det bekymrer ikke ham 
selv eller hans kone, Gitte.

 - Jeg ved, han passer godt 
på og skulle der endelig ske 
noget, så er han der, hvor han 
helst vil være, siger hun. 

Hun opfordrer ham også 
gerne til at rejse, når hun kan 
mærke, at han trænger til at se 
nye horisonter. 

Selv regner Kurt Servé 
med, at de otte beboere på 
Mykines holder øje med ham, 
når han klatrer rundt i sin 
røde jakke på fjeldet. 

I naturen hver dag
Kurt Servé er i naturen hver 
dag, om det er de nordiske 
lande, stranden ved Mae-

Med Kurt  
og Fie  
i naturen

 ■Kurt Servé fylder 80 år i dag, men lader sig 
ikke mærke med det. Han klatrer stadig rundt 
på fjelde og klipper på alle fire på jagt efter de 
rigtige motiver og historier

med naturen, og det skinner 
igennem, når han skriver sine 
fortællinger om naturen, der 
ofte har hunden Fie i spidsen 
for det, der minder om små 
ekspeditioner i nyttig viden 
om naturen. 

 Læserne kvitterer ofte 
med en mail eller et brev, når 
de har læst om hans ture i  
naturen i Fyns Amts Avis, 
”som at være der selv”, skriver 

 ■  Det skal smages. Kurt Ser-
vé smager gerne på planter, 
han finder ved stranden, og 
Fie får en smagsprøve med, 
hun vil nu hellere have en 
hundekiks.

Natur-redaktion: 
 Gitte Kjeldal 
Omstilling: 62 21 46 21  
Direkte: 65 45 54 26   
gikj@faa.dk  
 

Post: 
 Fyns Amts Avis,  
Natur-redaktionen,  
att: Gitte Kjeldal, 
Box 40, 5700 Svendborg

Redigeret af: 
 Jesper FriesmandNatur

gikj@faa.dk

gaards Odde, skovene om-
kring Valdemars Slot eller en 
tur langs åen i Vejstrup Ådal, 
så skal han hver dag ud i na-
turen.

Oftest har han sønnen Pers 
hund Fie med på tur, efter 
hans gamle hund Mille døde 
for et par år siden. Fie er en 
ung og livlig labrador, der 
gerne undersøger sine omgi-
velser i friskt tempo, så det er 
bare om at følge med. 

Kurt Servé har i mere end 
10 år skrevet og tegnet for 
Fyns Amts Avis om såvel de 
helt nære ting, som for ek-
sempel spiselige planter langs 
stranden, som naturen og 
fuglelivet på fjernere destina-
tioner, sågar om pingviner i 
Antarktis.

 Små og store ekspeditioner
Antarktis har været en drøm 
siden barndommen, hvor 
han og en kammerat legede 
Amundsen og Scott på Syd-
pols-ekspedition en vinter i 
haven derhjemme i Odense.

 - Jeg blev spurgt, om jeg vil-
le tegne et julemærke og jeg 
var egentlig ved at takke nej, 
men jeg fik da lige spurgt, om 
der var  lidt betaling i det. Og 
ja, der var 50.000 kr. Det blev 
til turen til Antarktis, som jeg 
ellers aldrig ville få råd til, for-
tæller Kurt Servé.

Kurt Servé ejer stor nysger-
righed og begejstring i mødet 

de blandt andet.
Kurt Servé er uddannet læ-

rer og har haft job i Odense, 
inden han i en periode kom til 
Sydfyn. Han har løbende ef-
teruddannet sig både i biologi 
og billedkunst og var i mange 
år billedkunstlærer på Skårup 
Seminarium.

Kunst og natur
Han er desuden en anerkendt 
kunstmaler, der har udstil-
let adskillige steder både helt 
lokalt og i udlandet, han er 
blandt andet med i kunst-
nersammenslutningen Land-
malerne, og i 2006 blev han 
udnævnt til Årets kunstner 

i Svendborg. Senest havde 
han sidste efterår en stor ud-
stilling på SAK med frodigt, 
grønne malerier fra Mykines.

I 60’erne blev han lærer i 
faget orientering og begyndte 
blandt andet sammen med 
Ritt Bjerregård at skrive bø-
ger for børn om naturen.

Hidsig ung mand
 -Vi havde jo kun bøger for 
voksne at undervise efter, 
der var helt klart et behov for 
bøger til børn og unge, siger 
Kurt Servé, der blev forfatter 
til i alt 18 bøger i serien ”På 
opdagelse i naturen”.

Han skrev blandt andet na-

turbøger for forlaget Gylden-
dal, men samarbejdet med 
forlaget stoppede brat.

 Selv mener han, det var 
fordi, han blev for hidsig.

Hidsighed er ikke den 
egenskab, man først tænker 
på, når man er sammen med 
Kurt Servé.

 - Men jeg var ret hidsig og 
opfarende, da jeg var yngre. 
Jeg besluttede at gøre noget 
ved det og begyndte at medi-
tere. Jeg tog et kursus i tran-
cendental meditation, som 
var fremme dengang, og si-
den har jeg mediteret 20 mi-
nutter, to gange om dagen.

- Det er bedre end en mid-
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Af Gitte Kjeldal 
Foto: Roland Petersen
gikj@faa.dk, rope@faa.dk 

I min seneste naturklumme 
skrev jeg om den metalgrøn-
ne højt brummende guld-
basse, som netop var fremme 
i juli på jagt efter pollen. Den 
er en af fl ere store biller, som 
kan opleves om sommeren 
her i Danmark.

Forleden, da jeg sad i ha-
ven sammen med nogle som-
mergæster, landede der plud-
selig en bille i min nakke.

 Flere af gæsterne udstødte 
et højt hyl, da billen var ret 
stor og havde nogle gevaldigt 
lange buede antenner. Det 
gav da også lige et gib i mig, 
men som biolog må man jo 
lige vise, at man har styr på 
situationen og det kryb og 
kravl, der fi nder på at kravle 
på én. Men stor var den nu og 
med nogle lange kroede ben.

Da jeg fi k den over på hånden, 
kunne jeg se, at det var et fl ot 
eksemplar af en art træbuk, 
som hedder moskusbuk, Aro-
mia moschata, og som er helt 
ufarlig.

 Efter at have studeret 
den, blev den sat over på en 
blomst, så vi bedre kunne fo-
tografere den.

Den var skinnende mørk 
metalblå på både krop og 
ben, og så havde den disse ty-
piske antenner eller følehorn, 
som ligner bukkehorn, heraf 
navnet. Dens lange leddelte 
ben var i spidsen forsynet 
med kroge, så den bedre kan 
holde sig fast på underlaget. 

Moskusbuk har en krops-
længde på op til fem centi-
meter og endnu længere an-
tenner, så den er ikke sådan 

Bille med 
moskusduft

 ■Moskusbuk har en kropslængde på op til fem centimeter
og endnu længere antenner.  Foto: Andreas Mørck

Naturligt 
nok

Henriette 
Mørck
Biolog og 
naturformidler

Henriette 

Naturen netop 
nu - helt lokalt

lige at overse. Dens kraftige 
kæber bruger den til at gnave 
sig ind til pollen og nektar i 
blomstrer på urter, buske og 
træer.

Den har ingen øjne, men til 
gengæld en veludviklet lugte-
sans. På dens antenner sidder 
der nogle følsomme lugteor-
ganer, og den orienterer sig 
ved at vifte frem og tilbage 
med antennerne. På den 
måde kan den lugte sig frem 
til føden eller til en mage.

Moskusbuk er en rigtig god 
fl yver og i juli/august på var-
me solskinsdage ser man dem 
fl yve adstadigt omkring, hvor 
hanner og hunner mødes og 
parring fi nder sted.

Efter parring skal hunnen fi n-
de et egnet træ - gerne en pil 
eller poppel, hvor den kan 
lægge sine æg. Lugteorganer-
ne i antennerne hjælper hun-
nen til at ”lugte” sig frem til 
et godt yngletræ, hvor den vil 
gnave hul i barken og lægge 
sine æg inde i træet. Moskus-
buk fortrækker ofte nyfælde-
de træer, og den kan lugte et 
nyfældet træ på fl ere kilome-
ters afstand.

Under barken udvikler æg-
gene sig til store fede hvide 
larver, som lever af dødt 
ved. Larven er 2-3 år om at 
udvikle sig til en voksen mo-
skusbuk.

Angribes en moskusbuk 
af et rovdyr, har den et sne-
digt og effektivt forsvar. Den 
udskiller et sekret fra kirtler 
på brystet og fra knæled-
dene. Sekretet er olieagtigt 
og lugter kraftigt af moskus, 
og dette lugter så fælt, at det 
skræmmer fjenden væk.

Moskusbuk er dagaktiv og le-
ver i løvskove, krat, levende 
hegn og i ådale, hvor der er 
solbeskinnede lysninger. Den 
ses ofte på blomster af mjød-
urt, hjortetrøst, tidsler.

dagslur, og det har hjulpet 
mig siden til at fokusere på, 
hvad der er vigtigt. Jeg synes, 
det handler om at være tole-
rant, positiv og til stede, siger 
han.

Børn og natur
Det er egenskaber, der er vig-
tige ikke mindst i mødet med 
børn, som Kurt Servé har haft 
stor brug for. 

Kombinationen af børn og 
natur toppede, da det for om-
kring 35 år siden lykkedes at 
starte Svendborg Naturskole 
i den gamle Skårup Skov-
mølle. Det var Kurt Servé, 
der foreslog at skabe en na-
turskole, og han blev skolens 
første leder. I dag er der to 
fastansatte, og alle skolebørn 
i Svendborg kommer en tur 
på naturskolen og får oplevel-

ser og viden om naturen.
Kurt Servé er afgjort på na-

turens side rent politisk, men 
når diskussioner om natur og 
landbrug spidser til, skal man 
ikke undlade at vise forståelse 
for de, der skal leve af land-
brug, mener han.

 - Jeg synes, man skal fi nde 
ud af, hvilke områder der tå-
ler at blive gødet og så und-
lade at gøde de sårbare om-

råder, hvor man skal passe på 
vandmiljøet.

Kurt Servé bor til dagligt 
i Åbyskov i familiekollektiv 
med hustruen Gitte og søn-
nen Per, der er en ivrig jæger. 
Fødseldagen er blevet fejret 
ved vestkysten med familien, 
der også tæller datteren bib-
liotekar Anne Servais og hen-
des familie. 

[ Jeg var ret hidsig og opfarende, da jeg var 
yngre. Jeg besluttede at gøre noget ved det 

og begyndte at meditere. Kurt Servé, skribent, forfatter m.m.

Danmarks Naturfredningsforenings Svendborg-
afdeling inviterer på tur på naturområdet Monnet 
på Tåsinge onsdag aften.  Det er to særdeles vidende 
kapaciteter, der leder turen. Poul Rasmussen kan for-
tælle alt om fuglene i området, der er masser af vade-

fugle på træk og sikkert også mange andre. Erik Brej-
ning Andersen ved alt om de vilde planter, som der 
også er godt udbud af. Turen starter kl. 18 og varer 
til ca 21. Mødestedet er ved vejen ned til Monnet. 
Tag evt. gummistøvler på og tag aftenkaffen med.

Sensommertur på Monnet


