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Fisk på Fjordens Dag
Traditionen med en fi skekonkurrence på Fjor-
dens Dag blev indledt allerede i 1991, hvor 
deltagerne dog ikke fangede de helt store 
præmiefi sk pga. dårligt vejr. I 2006 blev kon-
kurrencen udvidet, så den varede både lørdag 
og søndag. Samtidig voksede præmierne til ca. 
20.000 kr.

Fjordens Dag (og nat) i Kerteminde

På Fjordens Dag arrangerer Kertemindeegnens Museer gerne historiske by-
vandringer, hvor man kan høre om Kertemindes spændende fortid som sø-
fartsby og samtidig opleve byens gader og stræder.

Kerteminde har også fl ere gange udvidet fjorddagskonceptet og holdt ”Fjordens
Nat”, hvor havneområdet pyntes med fakler, restauranterne serverer fi skeret-
ter og der er mulighed for at opleve fi skenes adfærd, når mørket falder på.

Visionskonferencen
De første 14 år var Fyns Amt en af de helt 
store bidragydere til Fjordens Dag. Med kom-
munalreformen i 2005 blev amterne imidler-
tid nedlagt, og arrangørerne af Fjordens Dag 
var nødt til at tænke konceptet igennem på 
ny for at sikre opbakningen.

Derfor afholdt Fjordens Dag en visionskon-
ference på Lindøværftet i foråret 2006 og 
kom med en række ideer, som skabte forny-
et interesse hos de tre fjordkommuner og 
sponsorerne:

- Fjordens Dag indgik et ”grønt partner-
skab” med kommunerne, som gik ud på at 
sikre gode motions- og fritidsfaciliteter rundt 
om hele fjorden. Det har ført til en række 
gangstier og sheltere langs med kysten.

- 
hedsfestival i forbindelse med Fjor-
dens Dag.

- Med hjælp fra Friluftsrådet blev 
der ansat en naturvejleder på Kors-
løkke Ungdomsskole.

- Journalisten Hans Rye blev hyret 
til at skrive en særlig cykel-kultur-
guide om de mange kulturhistoriske 
seværdigheder ved fjorden. Resul-
tatet blev offentliggjort på Fjordens 
Dag 2007: Bogen ”Fjorden Rundt 
– en kultur-cykelguide til Odense 
Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor”. 

Den kan også læses på
www.odensefjord.dk.

Yngler lokalt…
Fjordens Dag nær Odense og Kerteminde Fjorde er det ældste arrangement af 
sin slags i Danmark. Siden den første fjorddag i 1991 har talrige andre steder 
i landet fået inspiration til lignende dage med fjord- og kysttema. Som eksem-
pler kan nævnes

- Øhavets Dage i det Sydfynske Øhav

- Fjordens Dag ved Mariager Fjord

- Nakskov Fjorddage

- Fjordens og Kystens Dag på kyst-
 strækningen mellem Randers og Grenaa.

- Nissum Fjord Dag

- Blå Dage i Himmerland

Design og tekst: Rasmus S. Larsen     Panoramabaggrund: Allan Iversen Billeder: Korsløkke Ungdomsskole

Havternen
Havternen er kendt som den trækfugl, der fl yver længst: Om somme-
ren kan den ses ved Odense Fjord, om vinteren besøger den Antarktis. 
Siden 1991 har den også været kendt som logo for Fjordens Dag.

Det oprindelige ternelogo blev tegnet af Ole Runge fra Odense produk-
tionsskole og havde sloganet ”Yngler lokalt, fl yver globalt”. Siden blev 
det gradvist fortrængt af en terne med et mere strømliniet udseende og 
det karakteristiske blå våbenskjold, der er inspireret af fjordens omrids.

…fl yver globalt
I 2001 begyndte Fjordens Dag at samar-
bejde med kontaktpersoner i Rusland og
Litauen om at lave nye fjorddage i disse
lande. Friluftsrådets nu nedlagte Småpro-
jektpulje bidrog med økonomisk støtte.

Samarbejdspartnerne fra Rusland og Li-
tauen besøgte Odense Fjord i juni for
at se, hvordan dagen blev planlagt. De
vendte tilbage til selve Fjordens Dag og
blev imponerede over, hvor mange lokale
kræfter der blev lagt i dagen, trods regn
og blæst.

Samtidig fi k Enebærodde besøg af en li-
tauisk kunstner, som ligeledes trodsede 
vejret og lavede en ”Noahs Ark” af natur-
materialer på stranden.

Året efter blev der stablet to fjorddage 
på benene i udlandet: Fiord Days i Vy-
borg (Rusland) og Baltic Day i Klaipeda 
(Litauen). Desværre varede denne nye 
tradition kun et par år, da det viste sig at 
være for svært at skaffe penge til de to 
arrangementer. Men visionen om fjord-
dage hele vejen rundt om Østersøen le-
ver stadig.

Dykning
Dykning har altid været et stort hit forskellige ste-
der nær fjorden. Især i Kerteminde er forskellige 
dykkerklubber ofte mødt op på Fjordens Dag for at 
rense havnebunden for affald.

www.grundkortfyn.dk

Rylen

En tilbagevendende fjorddagstradition ved Kerteminde 
Fjord er, at Johannes Larsens hyggelige båd Rylen tager 
gæster med på lige så hyggelige rundture.


