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BIOGRAF – Fanø Biograf 
er måske ikke en af landets 
største biografer, men til 
gengæld en af de hygge-
ligste. Det kniber desværre 
bare lidt med besøgstalle-
ne, og derfor vil de frivilli-
ge nu udvikle og slå et slag 
for biografen, der endda er 
et af landets ældste. De hå-
ber på at kunne lokke flere 
gæster ind foran lærredet 
med en række nye tiltag.  

En masse nye tiltag
”Jobbet som operatør her 
ved biografen består lidt for 
ofte af at stå i døråbningen 
og spejde efter gæster. Selv-
om vi har oplevet en lille 
fremgang i besøgstallene, 
så synes vi, at vi kan meget 
mere. Derfor indfører vi en 
masse nye tiltag, så vi for-
håbentlig kan gøre biogra-
fen mere attraktiv at besøge 
– også for folk, der måske 
ikke er vant til at bruge bio-
grafen så meget,” fortæller 
Julie Frey, sekretær og en af 
de arbejdssomme frivillige 
ved Fanø Biograf. 

Det er i overvejende grad 
Tordenskjolds soldater, der 
besøger biografen, og der-
for vil biografen indføre 
nogle initiativer for at lokke 
nye gæster til. 

Et af tiltagene er, at bio-
grafen har udvidet antal-
let af visninger, så der 
også er åbent både fredag 
og lørdag. Derudover vil 

biografen satse mere på 
børne- og premierefilm, 
så gæsterne forhåbentlig 
vil spænde over en større 
aldersgruppe. 

Lokale kunstnere
Et andet tiltag er, at biogra-
fen vil lade lokale kunst-
nere hænge deres billeder 
op i foyeren, hvilket Ulla 
Schnoor Riber allerede har 
benyttet sig af.

”Det kommer sig af, at 
vi har vores vægge nede 
i foyeren, hvor en af vores 
bestyrelsesmedlemmer har 
haft sine billeder til at hæn-
ge. De hænger der så ikke 
mere og så tænkte vi, at det 
kunne være et godt sted 
for folk på Fanø at udstille 
nogle af deres værker. 
Gerne i kortere pe-
rioder så der er 
lidt udvikling i 

udstillingen, og så de be-
søgende bliver overraskede 
over, at der hænger nogle 
nye billeder. Det skulle ger-
ne være med til at gøre op-
levelsen ved at gå i biogra-
fen endnu bedre,” fortæller  
Julie Frey.

Hun siger også, at 
man har indført en 
lille ting som at til-

byde gratis kaffe og te for 
gæsterne. 

”Det er for at skabe en 
hyggeligere og imødekom-
mende stemning, så nye be-
søgende i biografen forhå-
bentlig får lyst til at komme 
igen,” siger Julie Frey. 

Fantastisk lydanlæg
Hvis man er nervøs for, at 
oplevelsen ikke er lige så 
stor, som hvis man tog fær-
gen over til biograferne i 
Esbjerg, så er der ifølge Ju-
lie Frey ingen grund til det. 

”Vi har jo et helt fanta-
stisk lydanlæg i biogra-
fen, og jeg har flere gange 
hørt folk sige, at det er 
bedre end dét, der er ovre 
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– også på Fanø

Biografen byder på koncert, opera og ølsmagning

De frivillige i Fanø 
Biograf sætter nu 
alle sejl ind for at 
trække nye folk 
ind foran lærredet. 
Der vil blandt andet 
blive vist opera, 
koncerter og flere 
premierefilm 

Der gives en thumbs-up, når 
det i fællesskab lykkes at få 
hejst flaget foran indgangen. 
Nu håber biografen, at der vil 
komme flere gæster til.
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i Esbjerg. Derfor vil vi også 
prøve at skabe koncertople-
velser i biografen. I novem-
ber kommer vi til at vise 
en filmet operaforestilling, 
og hvis det bliver en suc-

ces, så er det sagtens noget, 
vi kunne finde på at gøre 
mere af,” siger Julie Frey 
og nævner i samme ombæ-
ring, at det også er muligt 
at leje biografen til eksem-
pelvis børnefødselsdage el-
ler foredrag. 

Understøtte kulturlivet
”Kort sagt handler det om, 
at vi gerne vil understøtte 
kulturlivet her på øen. Vi 
har en helt vidunderlig 
biograf her på Fanø, og vi 
synes, den fortjener at blive 
brugt,” siger Julie Frey. 

Et af de forestående ar-
rangementer i biografen er 
et livestreamet foredrag om 
ølbrygning fra Aarhus Uni-

versitet den 25. september, 
hvor gæsterne får lov til at 
smage forskellige øl.

”Det er en chefbrygger, 
der fortæller om ølbryg-
ning. Så er der indlagt 
pauser, hvor gæsterne får 
serveret de øl, som der bli-
ver talt om på skærmen,” 
forklarer Manfred Hansen, 
formand for biografen. 

Arrangementet koster 30 
kr., hvor man til gengæld 
får entré og øl for prisen. 
Der er plads til 60 personer 
i biografen, og formanden 
håber på, at der bliver ud-
solgt til ølarrangementet.

Tekst og foto: Lars Düwel

Biografen byder på koncert, opera og ølsmagning

Flaget skal hejses som noget 
af det første, når formand 
Manfred Hansen og sekretær 
Julie Frey åbner dørene ind til 
Fanø Biograf.

Som en del af 
udviklingen i 
biografen vil 
lokale kunstnere 
hænge deres 
værker op på 
væggene i Fanø 
Biograf.

Færgefusion er forsinket

FÆRGEDRIFT – ’Imellem 
Esbjerg og Fanø.’ Sangen 
om turen frem og tilbage 
mellem Esbjerg og Fanø 
er kendt for de fleste, men 
hvem der for fremtiden 
kommer til at stå for selve 
turen står stadig hen i det 
uvisse. 

For to måneder siden 
kom det nemlig frem, at 
Molslinjen A/S ønsker at 
overtage Danske Færger 
A/S, der blandt andet står 
for færgedriften mellem Es-
bjerg og Fanø. Dengang lød 
det fra Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen (KFST):

“Hvis der ikke er indika-
tion på problemer, vil det 
ske relativt hurtigt. Men 
hvis der kommer en masse 
op, kan det nok række he-
nover sommerferien – især 
hvis der viser sig noget al-
vorligt,” sagde kontorchef 
Søren Bo Rasmussen fra 
fusionsenheden hos KFST 
til Fanø Posten den 29. juni. 

Som antallet af turister 
på øen så småt er begyndt 
at vise, så er sommerferien 
for længst slut, mens der 
stadig ikke er noget nyt fra 
hverken Molslinjen eller 
Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen. 

”Der er dukket noget op, 
som gør, at vi bliver nødt 

til at foretage nogle under-
søgelser, der tager lidt tid. 
Men jeg kan ikke kommen-
tere yderligere på proces-
sen,” siger Søren Bo Ras-
mussen fra KFST. 

Hos Molslinjen er svaret 
det samme, som de gange 
Fanø Posten de sidste må-
neder har haft kontakt til 
dem: Ingen kommentarer. 

Fanø Posten erfarer fra 
anden side, at tre parter har 
gjort indsigelse mod fusio-
nen, og at den derfor ikke 
har kunne køre som en for-
enklet sag, hvor en fusion 
gennemføres uden de store 
knaster. 

Regularitet er vigtigst
Mens vi venter på færgen, 
så gør borgmester Sofie 
Valbjørn sig allerede tanker 
om, hvordan hun gerne ser 
den kommende færgedrift. 

”For mig er regularitet en 
høj prioritet. Først og frem-
mest vil jeg gerne fastholde 
20 minutters driften. Den 
er vigtig. Allerede i år har 
færgen forøget sit antal af 
afgange markant, og den 
tendens er den helt rigtige 
vej at gå,” siger Sofie Val-
bjørn, der hellere ser flere 
afgange end større færger. 

”Det dur ikke, at vi bare 
får nogle kæmpe færger, 

som tager lang tid at tøm-
me og fylde, for så kan vi 
ikke fastholde regulari-
teten. Større færger ville 
måske også kræve nogle 
større havneanlæg. Så jeg 
er faktisk mindst ligeså 
optaget af at få skabt nogle 
flere parkeringsmuligheder 
på havnen i Esbjerg, så man 
ikke behøver at tage bilen 
med over. For der er også 
et problem med biltrykket 
på Fanø, der er hastigt vok-
sende,” siger Sofie Valbjørn. 

Tekst: Lars Düwel 

Den ønskede fusion mellem Molslinjen  
og Danske Færger trækker ud 

Smilet er stort, når man får lov til at 
udstille sine værker i Fanø Biograf.
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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. 

Molslinjen har i over to måneder ønsket at overtage Danske Færger A/S – stadig uden held.


