
Nyt fra nationalparken

Kære læser
I går sendte vi vores sidste nyhedsmail inden sommerferien - troede vi. For sidst på dagen
ringede en læser og fortalte, at vi havde fået historien om 'Karen af Mandø' helt galt i
halsen. Med andre ord - vi havde jokket i spinaten. Derfor får du lige en ekstra hilsen, til når
du sidder i skyggen på denne varme sommerdag, med fødderne oppe og en læskende drik i
hånden... og så beklager vi naturligvis fejlen, som blev en god anledning til endnu engang
at ønske dig en god sommer!
 

 
Med ønsket om en fantastisk sommer ved Vadehavet med massevis af spændende, solrige
og sjove oplevelser - de bedste hilsner fra sekretariatet.
  

https://www.fannikerdagen.dk/


Skippers hustru fik vand under kølen
Skipper Niels Lindberg fra Mandø fik i 1924 bygget en evert, som fik navn efter hans hustru -
Karen. Allerede i 1928 blev everten solgt til skipper Knud Hansen, der drev den frem til sin
død i december 1971. Everten var i mange år bindeleddet mellem Mandø og fastlandet og
Knud Hansen var den sidste evertskipper i Vadehavet. I 1974 solgtes den til Ribe og blev
brugt som fritidsfartøj og ekskursionskib. Til sidst blev den sat på land i Esbjerg og havde
derefter en lang, omtumlet rejse inden den havnede på Mandø. I 2016 blev der taget
initiativ til totalrestaurering og tilbageføring til Karens oprindelige udseende - og i sidste
uge lagde Ribe Træskibslaug så billeder op af Karen, som igen havde fået vand under kølen.
Nationalpark Vadehavet har bidraget til istandsættelsen med noget så 'eksotisk' som et
lukket toiletsystem.
 
Ud over Karen af Mandø, har vi i Vadehavet Rebekka af Fanø fra 1921 og
museumsskibet Johanne Dan, som er en kopi bygget i 1972 af det oprindelige skib fra 1867.
Martha af Sønderho fra 1975 er også blevet istandsat og sejler i dag som turbåd i
Vadehavet. Og Nationalpark Vadehavets eget skib 'Vadehavet' er inspireret af en kuf, som
også er et historisk skibstype. Så kommer du til Ribe, så slå et smut forbi Skibbroen hvor
Johanne Dan ligger og er du på Fanø, kan du se Rebekka (som fylder 100 år i år) ved
havnen i Nordby - hvis hun da ikke er på tur.  
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2955173688136724&set=pcb.2258692594260851
https://skibsbevaringsfonden.dk/laan/skibe-med-laan/karen-af-mandoe/
http://rebekkafanoe.dk/
http://www.ribe-traeskibslaug.dk/default.asp?Id=16
https://www.marthasonderho.dk/homedansk/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/


Det sker i Nationalpark Vadehavet
Det kan du opleve:

18. juni - Danske Digterruter inviterer på tur i dansk litteratur og natur
20. juni - Mølledag ved Højer Mølle - kom og se den smukt restaurerede mølle
20. juni - Mølledag ved Sønderho Mølle - med smagsprøver, sønderhoninger og meget
mere
20. juni - Mølledag ved Mandø Mølle - møllen er åben og maler rug (hvis der er vind
nok)
26. juni - Indvielse af Sønderho Havn på Fanø
28. og 29. juni - Nationalparkskibet sejler med Københavns Universitet
9. til 11. juli - afholdes Fannikerdagene på Fanø
Uge 30 - DR Vejret besøger Nationalpark Vadehavet og henover sommeren de 4
andre danske nationalparker
den mobile udstilling er hen over sommeren i Sønderho, Ribe Camping, Ballum
Camping, ved Blåvand Fuglestation, i Ribe og ved Kammerslusen

Guidede ture og arrangementer i de kommende måneder kan du blandt andet finde på
vores hjemmeside.
 

Fotos: 
 
Træsko: Wasabi Film
 
Karen af Mandø: Preben Glud
 
Det sker: Wasabi Film
 
Børn på Mandø: Betina S Kristiansen
 
 
 
Hav en dejlig sommer ved Vadehavet 
  

 

        

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://danskedigterruter.dk/rute/h-a-brorson/
https://msj.dk/aktiviteter/dansk-moelledag-hoejer/
https://www.fondengamlesonderho.dk/aktivitetskalender/
https://www.mandoemoelle.dk/dk/Side1velkommen.htm
https://www.sonderhohavn.dk/havnedrift/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/
https://www.fannikerdagen.dk/
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/dr-vejret-paa-sommertogt-til-det-vildeste-danmark
https://danmarksnationalparker.dk/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet


Nationalpark Vadehavet opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyhedsbrev
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.

Læs mere om Nationalparkens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig

https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://ux-vh.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_archive/
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