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Af HANNE HØIBERG 
Foto: HANNE HØIBERG og VISIT FAABORG

Fra boder ved vejen sælges friske lokale 
produkter – fra kartofler, tomater og andet 
grønt til friskslagtet lam (sidstnævnte dog 
fra gårdens fryser).

S
å snart jeg stiger ombord på M/S 
Højstene i Svendborg havn, ram-
mer feriefornemmelsen mig. 
Sjælen finder ganske enkelt ro, 
mens jeg nyder udsigten over 
det smalle sund med Fyn til 
styrbord, Tåsinge til bagbord og 

lystsejlere og joller vuggende omkring os. 
35 minutter senere går jeg fra færgen på 

en lille klat af en ø lige dér, hvor Svendborg-
sund munder ud i Det Sydfynske Øhav – let 
om hjertet og fuld af forventning. 

Første stop er flade, to kvadratkilome-
ter store Skarø med knapt 30 beboere og 
velholdte bindingsværksgårde omkring 
gadekæret midt på øen. Og ellers masser 
af vidtstrakte strandenge, hvor fugle og 
vilde blomster stortrives.

Skarø er også de driftige kvinders ø. Vi 
møder den første, Gitte Loftlund, uden for 

Café Sommersild i et nedlagt landbrug bare 
fem minutters gang fra lystbådehavnen, 
hvor færgen lægger til på ydersiden af mo-
len. Eftersom vejret har valgt at overraske 
med en kraftig byge, gelejder den lille, 
storsmilende os kvinde inden for i caféen. 

– Velkommen til Café Sommersild. Det 
er mig, der er silden.

Humoren fejler ikke noget hos den jor-
demoderuddannede caféejer, der forresten 
også har 63 moderfår af racen gutefår. Om 
vinteren rydder hun sne og gruser vejene 
på Skarø og har også lige en tjans i baren 
på Baggårdsteateret i Svendborg. 

– Man er nødt til at stykke sit arbejdsliv 
sammen af forskellige bidder, hvis man 
vil bo på en ø som Skarø, forklarer hun, 
mens hun serverer en frokosttallerken med 
varmrøget laks fra eget røgeri, spinattærte 
og lækre salater.

En ø-hop tur i Det Sydfynske 
Øhav er oplevelsen af 

blide farvande, bølgende 
landskaber og idylliske 

bindingsværksgårde. Samt 
mødet med driftige kvinder, 

der har skabt sig et godt 
liv på de øer, der på gode 

sommerdage må være 
Danmarks svar på Caribien.

Danmark dejligst 
fra ø til ø

Fra en gårdbutik midt på 
Skarø sælges den mest 
fantastiske is, produceret 
på øen naturligvis.
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Fra den lille lystbådehavn Korshavn 
Bro er der en vidunderlig udsigt 
over ø-havet.

Rendyrket bindings-
værksidyl – helt ned til 
andemaden i gadekæret. 
Fra Skarø by.

– Da min mand og jeg for 17 år siden flyt-
tede til Skarø og overtog gården, lå øens 
grillbar her. Jeg drev den videre, men jeg 
blev hurtigt blev træt af at vende pølser og 
ville gerne have noget mere kvalitet. Derfor 
meldte jeg mig til et røgkursus.

I dag serverer Café Sommersild hjem-
melavet mad af udsøgte råvarer. Og har 
åbent til frokost, når ø-hopfærgen sejler, og 
ellers ”når solen skinner, og der er mange 
mennesker i havnen”

Efter frokost er der to minutters gang til 
desserten. På en bindingsværksgård i Skarø 
By driver Britta Tarp Skarø Is med økologisk 
is, bl.a. baseret på saft fra birketræer på 
Skarø og Avernakø. Vi får smagsprøver med 
bl.a. naboens øko-jorbær, hyldeblomst, 
lakrids og grøn te. Og så har vi bare smagt 
fire af omkring 70 forskellige varianter. 
Som ikke alene er til salg fra den lille café i 
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I juli og  august 
forbinder færgen 
Seahawk de seks 
øer Hjortø, Skarø, 

Drejø, Strynø, 
Avernakø og Lyø.

Der er altid loppemarked 
på Avernakøs Gulmosegaard.

De faste færger mellem 
de sydfynske øer er med 
i sommerens ø-hop.

Der er en egen ro over ø-livet, 
og det er let at falde i staver 
ved gadekæret i Avernak by.
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bondehuset, men også rundtom i Danmark 
og ombord på Singapore Airlines fly mellem 
København og Singapore. 

Mere af Britta Tarps historie bliver det 
ikke til. Vi er immervæk på ø-hop, skal 
videre med eftermiddagsfærgen og har lige 
tid til et kig indenfor i Apotekerhaven, skabt 
af endnu en aktiv kvinde, Lene Corydon. Vi 
mødte hende på færgen – hun på vej hjem til 
Skarø sammen med en gruppe, hun skulle 
guide på strandsafari, hvor deltagerne sam-
ler urter til hjemmelavede kryddersnapse.

Heldigvis er der bare ti minutters gang fra 
haven til færgelejet, og den gule ø-hopkata-
maran Seahawk er akkurat ved at lægge til, 
da vi når frem. Kursen sættes mod Drejø 25 
minutters sejlads mod sydvest. Her kunne 
vi sagtens være gået i land, men vi har altså 
en aftale på Avernakø.

Efter en times sejlads i det smukke syd-
fynske farvand, lægger Seahawk til på Aver-
nakø. Den langstrakte ø består i virkelighe-
den af to øer, Avernak og Korshavn, som blev 
forbundet med en dæmning i 1937. Siden 
har der været otte kuperede kilometer fra 
havnen på nordvestspidsen til stranden, 
hvor Hovedvejen ender længst mod sydøst. 

Kaffe hos Gitte Ged
Vi lejer cykler på Avernakø Havnecafé og 
ruller af sted igennem Avernakø By med et 

par fine gamle gårde og parkerer få minut-
ter senere på gårdspladsen ved Avernakø 
Landhotel. Her møder vi Gitte Sørensen, 
alias Gitte Ged, som hun kaldes. Efter at 
være flyttet til øen for at arbejde som hjem-
mesygeplejerske driver hun nu hotel i den 
nedlagte skole. Godt nok har hun sagt far-
vel til flertallet af de geder, der har givet 
hende kælenavnet, men hun forhandler 
stadig økologisk gedekød, spinder uld fra 
mohairgeden til garn, syr luffer og sutsko 
af skindene, mens hornene bliver til smyk-
ker, knapper og barberkoste, som sælges 
fra en lillebitte butik. Og nu kommer Gitte 
Ged gående med et fad med hjemmebagt 
kringle. 

Efter kaffen sætter vi os i sadlen og be-
giver os mod sydøst. Først til Munke, hvor 
et af Avernakøs to majtræer står. Hvert år 
pinselørdag fejrer øboerne sommerens 
komme ved at pynte det med bøgegrene 
og forårsblomster. 

Vi fortsætter ud over Drejet, som dæm-
ningen mellem de to øer kaldes, og videre 
op og ned ad Korshavns morænebakker 
med enestående udsigter over ø-havet. Fra  
den lille fiskeri- og lystbådehavn Korshavn 
Bro har vi 20 minutters cykeltur retur til 
havnen, men det er som at køre midt i et 
smukt maleri, og jeg kan ikke få nok af ud-
sigten over Danmarks svar på Caribien.  ■

Den gule Seahawk-katamaran 
er med til at binde de sydfynske 
øer sammen i sommerperioden.
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En cykeltur på dæmningen, 
der forbinder øerne Avernak 
og Korshavn, er indbegrebet 
af dansk sommer.

Fra 30. juni til 26. august binder 
ø-hopfærgen Seahawk de seks øer 
Hjortø, Skarø, Drejø, Strynø, Aver-
nakø og Lyø sammen. Du kan plan-
lægge dit helt personlige ø-hop med 
start i enten Svendborg, Rudkøbing 
eller Fåborg. Kombineret med fire 
faste færger kan du hoppe fra ø til ø 
og selv bestemme, om du vil bruge 
en dag, to eller syv på turen. Bil-
letprisen er max. 220 kr. Fartplaner 
samt yderligere. info på ø-hop.dk.

SKARØ 
Café Sommersild, sommersild.dk 
Skarø Is, isfraskaroe.dk. 
Skarøs hjemmeside,  
skarø-beboerforening.dk.

AVERNAKØ 
Avernakø Landhotel, 
avernakoelandhotel.dk. 
Avernakøs hjemmeside, avernak.dk.

Turistinfo i øvrigt på Svendborgs 
turisthjemmeside visitsvendborg.dk 
og Faaborgs, visitfaaborg.dk.

Rejsefakta

Frokosttallerken med Café Sommersilds 
hjemmelavede økologiske lækkerier.


