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TRAFIK – Aldrig før har 
Fanøfærgerne sejlet så 
mange personbiler frem og 
tilbage mellem Esbjerg og 
Fanø som i juli 2017. 49.671 
personbiler blev det til på 
bare den ene måned. 

Det er en stigning på 5,9 
pct. i forhold til juli 2016, 
hvor der blev fragtet 46.900 
personbiler over sejlrenden 
– en personbil er, i rederiets 
terminologi, en bil på un-
der 3.500 kilo.

Fremgang på 12,2 pct.
”Samtidig er det en frem-
gang på 12,2 pct. i antallet 
af biler for årets syv første 
måneder som helhed”, op-
lyser Lindy Kjøller, der er 
salgs- og marketingchef 
hos rederiet Færgen. 

Den hidtidige juli-rekord 
er fra 2011, hvor det blev til 
ca. 47.000 biler.

”For de såkaldte ’land-
gangsrejsende’, altså gåen-
de og cyklende passagerer, 
blev juli måned også en helt 
fantastisk måned i år”, fort-
sætter han.

”Over en kvart million 
mennesker sejlede med en-
ten ’Fenja’ eller ’Menja’. Helt 
præcist blev det til 253.221 
personer. Det er ikke ny re-
kord, men det er tæt på, og 
det er en fremgang på 5,6 
pct. i forhold til juli sidste 
år, hvor 239.752 passagerer 
sejlede med.

”Derimod var der en en-
kelt højsommerdag, der 
slog alle hidtidige rekorder. 
Det var lørdag den 22. juli, 
hvor flere end 17.000 men-
nesker var med færgen, alt-
så på bare én enkelt dag – 
og selvfølgelig var det først 
og fremmest deltagere og 
tilskuere til Fanø Sommer-
cup, som vi har et helt for-
trinligt samarbejde med”, 
fortsætter Lindy Kjøller.

Juli måneds største stig-
ning i procent findes i an-
tallet af busser, der har 
krydset farvandet mellem 

Esbjerg og Fanø. I antal ’en-
heder’ blev det til 67 bus-
ser i juli 2017 mod 51 i juli 
2016 – men trods alt er det 
en stigning på hele 31,4 pct. 

Antallet af lastbiler på 
færgen er også gået markant 
frem. Her kan rederiet no-
tere en stigning på 12,5 pct. 
– fra 947 til 1.065 lastbiler. 
”Vi har ikke noget tal for 
antallet af cykler. De er gra-
tis at få med over, men vi 
kan se, at flere og flere pas-
sagerer har cykler med, så 
vi er slet ikke i tvivl om, at 
der også her er tale om en 
markant stigning”, tilføjer 
Lindy Kjøller.

Bagsiden af medaljen
Han erkender dog også, at 
der er en bagside af medal-
jen – ikke mindst, når det 
gælder de mange biler, der 
bliver fragtet frem og til-
bage med færgerne.

”Alt andet lige kan det 
være med til at give læn-
gere ventetid for bilister, og 
det er der selvfølgelig in-
gen, der er begejstrede for. 
Målet er dog, at flest mulige 

gæster får mulighed for at 
opleve Fanø og alle de til-
bud, der er på øen – og selv 
med flere end 30.000 af-
gange om året er det svært 
at undgå ventetid i de helt 
travle perioder, erkender 
salgs- og marketingchefen.

Ikke desto mindre gør 
rederiet hvad de kan for at 
’klemme’ flere afgange ind 
i sejlplanen. 

Det vil blandt andet ske i 
september, hvor interessen 
for at holde sensommerfe-
rie på Fanø er stigende.

”En stor del af døgnet sej-
ler vi i intervaller på tyve 
minutter – men ikke hele 
døgnet. Alligevel vil vi nok 
forlænge den del af sejl-
planen, hvor færgerne an-
løber og afsejler tre gange 
i timen, i hvert fald på de 
travle dage”, forudser Lin-
dy Kjøller.

”Samlet set vil der blive 
sejlet flere end 1.000 afgan-
ge mere i 2017 i forhold til 
2016”, vurderer han.
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Byrådet har en Initiativpris på 20.000 kroner, 
der skal prise og påskønne personer, foreninger 

eller institutioner, der viser engagement i lokal
samfundet. Dem er der godt nok mange af på Fanø. 

Igen og igen fortæller vi her i avisen om arrangementer 
og tiltag, der er funderet på, at borgerne tager del og 
yder en både frivillig, uselvisk og helt igennem gratis 
indsats til gavn for andre. 

I denne udgave nævner vi blandt andet de cirka  
80 frivillige, der spiller en afgørende rolle for årets 
Godtfolkfestival. Vi nævner den frivillige hjælp ved 
afviklingen af knallertentusiasternes ’Tour de Fanø’ – 
og så er der reportagen fra ældreminister Thyra Franks 
visit på Fanø Plejecenter. Her kom det frem, hvor stor 
en frivillig opbakning, der egentlig er til centret og dets 
beboere.

Og det er kun nogle få eksempler. Der er mange flere. 
Samtidig skal det også tælle med, at Fanø er af beskeden 
størrelse og har et beskedent indbyggertal. Derfor vil 
der også være en hel del ’gengangere’ i frivilligheden, 
hvad enten den så bunder i medlemskabet af en  
forening eller er en helt personlig og privat sag.

Politikerne kommer derfor også på en svær opgave, 
når de skal sætte navn på de 20.000 kroner. I fjor delte 
de prisen i to. Selvfølgelig ville det være nærliggende, 
at dele den i 3.345 lige store dele, svarende til øens  
indbyggertal pr. 1. januar 2017. Så ville der blive knap 
seks kroner til hver – men det er nok at udhule meningen 
med prisen en anelse.

Det er borgmesteren samt formændene for de  
politiske udvalg, der har opgaven med at fordele  
pengene. De løser den på baggrund af indstillinger fra 
borgerne selv – og så inviterer hele byrådet i øvrigt til 
’Frivillighedsdag’ på Rådhuset den 29. september. 

Arrangementet er blevet en tradition. Her mødes 
alle, der arbejder frivilligt med dette eller hint, til et par 
hyggelige timers samvær, ’lidt godt til ganen’ som det 
hedder, samt diverse underholdende indslag. 

Det er en god tradition – og når nu ikke alle kan få 
del i pengene og påskønnelsen, kan alle få del i festen. 
Derfor er der også god grund til at rose byrådet for at 
holde denne dag – og de gør det garanteret frivilligt…!

Længe leve  
de frivillige

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Solidt  

håndværk  

- og mere til

Vi udfører alt inden for klas-
sisk murer arbejde: opmuring, 
facaderenovering, opsætning 
af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af 
huse og meget mere. 

Historisk rekordmåned for færgen

Aldrig før er der sejlet så mange personbiler over med Fanøfærgerne som i juli 2017. 49.671 ’enheder  
under 3.500 kilo’ blev det til. Hertil kommer 1.065 lastbiler og 67 busser. (Arkivfoto)


