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HUSSALG – Som en del 
af Fanø Kommunes bud-
getforlig ønsker byrådet 
at sælge den bygning, der 
i dag huser spille- og kul-
turstedet Realen. Der har i 
lang tid været stor diskus-
sion og mange meninger 
omkring kommunens rolle 
og engagement i Realen, 
der har en huslejefritagelse 
på 175.000 kroner om året.

Byrådet ønsker at give 
Realen to år til at rejse de 
2,1 millioner kroner, som 
er bygningens vurderings-
pris. Hvis den ikke er solgt 
til den tid, ryger bygningen 
ud i et offentligt udbud.

Delvist tilskud i 2020
”De får et år mere i 2019 
med en husleje på nul kro-
ner og i 2020 får de et del-
vist tilskud fra kommunen. 

Tanken er at hjælpe den 
selvejende institution med 
at stå på egne ben. Alle 
anerkender, at Realen har 
skabt noget godt for Fanø, 
men det skaber også en 
masse polemik, hvordan 
Realen er støttet 
af kommu-
nen,” siger 
borgme-
ster Sofie 
Valbjørn. 

Rea-
lens 
formand, 
Kent Nymark, 
blev glad, da han 
først hørte om planerne. 

”Jeg ser det som en an-
erkendelse af det enorme 
arbejde, som vores kreative 
direktør (Jeanett Exner, 
red.) sammen med de fri-
villige har lavet. Det er et 
skulderklap i min optik,” 
siger Kent Nymark. 

Det var den lokale kultu-
rildsjæl Jeanett Exner, der i 
2012 startede Realen sam-
men med Jesper Møller Pe-
dersen. Efter et par år med 

fuld fart og store koncert-
navne, men med røde tal 
på bundlinjen, trådte Jesper 
Møller Pedersen ud af Rea-
len. I november 2016 blev 
Realen til en selvejende 
institution, og siden da har 
den kreative direktør sam-
men med en hær af frivil-
lige drevet Realen fremad. 
For nylig kom Realen med 

årets regnskab, der vi-
ste et overskud 

på 137.000 
kroner. Nu 
får Realen 
mulighe-
den for at 

blive herre i 
eget hus – og 

det er realistisk, 
mener formanden.

”Det er noget, vi skal 
have drøftet i bestyrelsen 
nu, men jeg ser det da som 
en absolut realistisk mulig-
hed at finde pengene,” siger 
Kent Nymark. 

Kan I forrente et lån I den 
størrelse, eller skal I satse 
på fonde og måske endda 
folkeaktier? 

”Det er noget, vi skal 
have talt om først. Det er 
ikke noget, jeg har en fær-
dig opskrift på lige nu.” 

Jeanett Exner var i som-

mers ude med noget af en 
skideballe til øens politi-
kere, som hun anklagede 
for ikke at arbejde med 
kærlighed til Fanø, men 
med ’hensigter fedtet ind 
i bagved liggende motiver 
om magt og personfnid-
der’. Byrådsmedlem Niels 
Heinel, der er byrådets ud-
pegede medlem af Realens 
bestyrelse, mener dog ikke, 
at salgsoplægget skyldes et 
horn i siden på Realen.

Kort og kontant svar
”Der er selvfølgelig forskel-
lige meninger og uenighe-
der, men jeg fornemmer, at 
der er opbakning til at gøre 
det på den her måde,” siger 
Niels Heinel.

Christian Lorenzen fra 
Konservative kaldte i som-
mers Jeanett Exners be-
skyldninger for både ’groft, 
over stregen og grænsende 
til injurierende’. Adspurgt 
i dag om salget af bygnin-
gen har noget med sagen at 
gøre er svaret kort og kon-
tant: 

”Intet. Det har intet med 
den sag at gøre,” siger Chri-
stian Lorenzen. 
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Jørgen og Christel Seyfarth tør ikke tro på den 
gode, gamle talemåde ’tredje gang er lykkens 

gang’.
For når vand og vind for andet år i træk arbejder imod 

en, så afholdelsen af Strikkefestivalen – med flere  
tusind gæster – i sidste ende afhænger af en  
vejrprognose, så kan det hurtigt komme til at forstyrre 
nattesøvnen. 

Og i Jørgen Seyfarths tilfælde også stemmen der 
på grund af stress var forsvundet i flere dage efter  
Strikkefestivalen 2018. 

De slap med skrækken og med strikkegarnet  
nogenlunde tørt, men som man kan læse her i  
avisen, tør de ikke tage chancen til næste år.  
Arrangørerne trækker sig i sikkerhed ved Fanø  
Hallen, hvor de sikkert får stablet en lige så fantastisk  
festival på benene. 

Men vejrgudernes uvilje mod Strikkefestivalen er 
ikke kun uheldigt for det vedholdende og myreflittige 
arrangørpar – det er i særdeleshed også uheldigt for 
politikerne i byrådet. 

Det er ingen hemmelighed, at de gør alt, hvad de 
kan for at lokke flere arrangører hen på eventpladsen.  
Men det er altså bare mere udfordrende at stå for  
arrangementer på Fanø, end det er på fastlandet. 

Det har Fannikerdagene også måtte sande,  
hvorfor de har kæmpet en indædt kamp for at få lov til 
at blive på deres fortrukne placering på p-pladsen ved  
færgeoverfarten, hvilket nu ser ud til at lykkes. 

Men som festivalarrangør Jesper Møller Pedersen 
fra Fanø Vesterland påpeger her i avisen, så er  
eventpladsen en tange ud i alt det, Fanø brander sig på. 

Derfor bør man overveje at tage en chance, lytte til 
de mange ihærdige ildsjæles ønske og få skabt nogle 
forhold på eventpladsen, der kan være med til at gøre 
pladsen til et trækplaster for Fanø. Uden arrangørerne 
behøver være afhængige af vejrgudernes lune.
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En strikkepind  
i øjet på byrådet
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Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk
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. 

Kommunen vil sælge Realen, der får to år 
til at skrabe 2,1 million kroner sammen, 
hvis de gerne vil være herre i eget hus 

Kommunen tilbyder Realen 
at blive herre i eget hus 

Billedtekst

Formand Kent Nymark kan om to år sammen med resten af Realen blive herre i eget hus, hvis de kan skrabe 2,1 mio. kr. sammen.


