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Det er en fantastisk idé! Jeg håber, at det får flere til at ville slå sig ned her på Askø. Det er jo det, der er hele formålet,
siger Inger-Lise Pedersen, der som den første på Askø fik fibernet fra Fibia torsdag

Askø er nu helt fremme på fiberen

Forbindelse
fejret med
festlig most
ASKØ 1 1963 fik Askø

Inger-Lise og Teddy Pedersens hus på Askø Strandvig 237 blev
torsdag omdannet til lidt af et cirkus, da fibernettet kom til Askø
lige netop her. Hunden Tessa var dybt forvirret over balladen.
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Når fibernettet kommer til Askø er det lidt af et tilløbsstykke.
Men Inger-Lise havde både kaffe på kanden og morgenbrød i kurven. Askøboerne glæder sig over, at de nu er på forkant med
udviklingen.
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Minerne blev bekymrede. Routeren var sat op og meldte “alt
klar”, men intet skete på Inger-Lises computer. Bent Hansen, der
har stået i spidsen for projektet på Askø, og Inger-Lise Pedersen
ventede utålmodigt på det nye net.
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sin egen færge, og det
var en glædens dag, da forbindelsen til fastlandet var
sikret.
I går torsdag 4. december
2014 vil også blive skrevet
ind i øens historiebøger.
Da fik øen såmænd en
motorvej til fastlandet, ja
til hele verden.
Det kan lyde lidt besynderligt. Men motorvejen
er ikke lavet af asfalt og
cement, men såmænd af et
lille, tyndt kobberkabel på
250 my (en my er 0,001 millimeter, red).
Torsdag kom fibernettet,
og dermed den digitale,
moderne tidsalder, til øen i
Smålandshavet.
Første tilkørsel på motorvejen blev indviet hos Inger-Lise og Teddy Pedersen
på Askø Strandvig 237.
- Det er en glædens dag i
dag! En skøn følelse! Vi har
valgt Inger-Lise og Teddys
hus som det første, fordi de
er fastboende, og Teddy er
barnefødt på øen, forklarer
projektets lokale primus
motor, Bent Hansen.
Rettidig omhu
Han betegner det som et
“rent held”, at Askø i dag er
det første lille øsamfund,
der har fået hyper moderne, super hurtigt fibernet.
Men i virkeligheden har
Bent en stor del af æren.
Det var nemlig ham, der
i juli 2013, næsten samtidig med fejringen af færgens 50 års jubilæum, blev
opmærksom på, at SEASNVE ville grave på øen.
For det gamle elnet skulle moderniseres.
- Jeg fangede den... og
vi fik så på fjorten dage
overbevist SEAS om, at de
skulle lægge kabelrør ned
til fiber samtidig, så kablerne bare kunne trækkes,
fortæller Bent Hansen.
Penge fra ø-støttepuljen
Men hvis fibernettet skulle
til øen, så skulle der være
et teknikhus, og her slog
SEAS-NVE sig lidt i tøjret.
Men Askø-boerne løser
sådanne udfordringer.
De satte sig sammen, og
fik søgt penge fra ministe-

riets ø-støttepulje. Så nu er
der købt et stålteknikskab,
og herfra flyder fiberens
hurtige internet ud til både
fastboende og sommerhuse.
Bent Hansen og flere andre ø-boere er også mødt
op torsdag hos Inger-Lise
og Teddy for at se, når
halvandet års arbejde bærer frugt.
Og den nye forbindelse
bliver naturligvis fejret
med en skål i æblemost fra
øens egne træer.
Håber på tilflyttere
Inger-Lise og Teddy Pedersen har nu lynhurtigt internet, når de skal på netbank
og mail, de har en god
fastnettelefon - for mobilforbindelsen halter stadig
på Askø - og de kan se den
store tv-pakke, der kommer trådløst til fjerneren i
den hyggelige, julepyntede
stue.
Så nu kan inspirationen
til have, hus og jagt findes
på
yndlingsprogrammet
TV2 Fri.
- Det er en fantastisk idé!
Jeg håber, at det får flere til
at ville slå sig ned her på
Askø. Det er jo det, der er
hele formålet, siger IngerLise, der også driver købmanden på øen.
En måling viser, at der
er en verden til forskel på
tiden før torsdag 4. december og tiden med den nye,
digitale motorvej.
Inger-Lise og Teddy er
gået fra en sølle uploadhastighed på 1,12 mbit og
download på 12.02 mbit
- til en lynende 57/57-forbindelse.
Og Inger-Lise glæder
sig til, at også købmanden
snart bliver sluttet til.
- Som erhvervsdrivende
er det jo en kæmpe fordel.
Og vi ved, at det dårlige
internet tidligere har forhindret folk i at flytte til
øen. Men nu kan de bare
komme! Her er jo skønt!,
siger Inger-Lise og hæver æblemosten til skål.

BIRGITTA ANDERSEN
ban@ftgruppen.dk

Torben Jensen havde fat i den lange endnu udenfor, hvor fibernetkablet på 250 my i diameter, ventede på at blive trukket ind i
varmen.
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Inde hos Inger-Lise stod Ateeq Shakar klar til at bore gennem
muren, så kablet kunne trækkes, og den moderne tidsalder kunne rykke ind på Askø Strandvig 237.
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“Yes! Der er hul igennem!”. Sjældent har nogen været så glad
for at se en internetside, som Inger-Lise Pedersen, Jens Tang fra
Fibia og Ateeq Shakat og Kristoffer Høst-Madsen, da det hele
endelig fungerede, og Askø officielt blev til fibernet-ø.
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