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FESTIVALANMELDELSE 
– Vi ville gerne her have 
bragt en historie om, hvor-
dan Fanø Vesterland num-
mer syv i slutningen af maj 
gik, og om den kommer 
igen næste år.

Men det er festivalboss 
Jesper Møller Pedersen 
ikke klar til. Han takker 
dog af et varmt hjerte de 
472 frivillige for deres ind-
sats på festivalen. 

Så vi har valgt at anmelde 
Fanø Vesterland  i stedet. 
Normalt anmelder journa-
lister de enkelte navne på 
en festival, men vi vælger 
her at anmelde den som et 
hele. 

Hulens kold festival
Og som overskriften på ar-
tiklen fortæller, så blinker 
alarmlygterne. Det var en 
hulens kold festival, hvil-
ket arrangørerne ikke kan 
gøre noget ved, hvis de in-
sisterer på at lægge den så 
tidligt på sommeren. Uden 
en tyk og vindtæt vinter-
jakke havde Fanø Postens 
redaktør ikke kunnet kla-
re så mange timer på den 

åbne festivalplads. Det er 
ikke befordrende for næste 
års billetsalg.

En flytning til den uge, 
der er Smukfest i Skan-
derborg kunne være en 
overvejelse værd. Smukfest 
bliver udsolgt lynhurtigt, 
og alle de skuffede billet-
købere kunne så få et godt 
alternativ på Fanø, hvis 
Fanø Vesterland åbnede 
sit billetsalg dagen efter 
Smukfest. 

Fish and chips et hit
Sikkert er det i hvert fald, 
at salget af øl ikke kan have 

været stort på Fanø Vester-
land. Derimod blev der 
solgt enorme mængder af 
fish and chips i Kellers Ba-
dehotels hjørne. Tillykke til 
dem for det smarte valg af 
menu. Men det er ølsalget, 
der bærer en festival.

En anden idé vil være at 
opsætte opslagstavler eller 
-søjler med programmet og 
med en kort over pladsen. 
Det var savnet. Jeg opdage-
de for eksempel først alt for 
sent, at der var noget, der 
hed Drømmescenen, og at 
tv-journalist Anders Agger 
optrådte der. 

I det 
store telt 
var der 
en udfor-
dring for 
musikerne 

og dem, der ville nyde mu-
sikken. 

De, der holdt fest ved bor-
dene, snakkede meget højt, 
mens musikken spillede. 
En opsplitning mellem de 

to festformer kunne være 
værd at overveje.

Toiletfaciliteterne funge-
rede fint, selv om spritten 
af og til slap op. I boderne 
kæmpede de frivillige for 

BADELAND – Håbet om 
at få genåbnet badelandet 
ved Fanø Bad er ikke op-
givet. 370.000 kroner er der 
indsamlet til dato, heraf 
166.000 i sponsorater fra er-
hvervslivet, og nu skal der 
for alvor søges fonde, så 
målet på otte millioner kro-
ner kan nås. Det var beske-
den, da den ny bestyrelse 
for Nordsøbadet Fanø for 
nylig briefede en række ak-
tører fra branchen og pres-
sen om status på projektet.

Det skete i det tørlagte 
badeland, der er i forbav-
sende god stand trods luk-
ningen for seks år siden. I 
den forbindelse forærede 
ejerforeningen i komplek-
set badelandet til Fanøs 
borgere. 

Plan om vandkulturhus
På orienteringsmødet hav-
de formand, sommerhus-
ejeren Jens Porsgaard Niel-
sen, både gode nyheder og 
nogle udfordringer med til 
de omkring 50 forsamlede 
gæster. Godt nyt er det, at 

den store indsamling trods 
alt har givet 370.000 kro-
ner, og at Slotssøbadet, der 
er et succesfuldt bade- og  
wellnesscenter i Kolding, 
har sagt til at drive det ny 
vandkulturhus på Fanø.

Dets bestyrelsesformand 
Marie Koch Petersen var 
endda til 
stede på 
mødet. 

Godt er 
det også, 
at bygnin-
gerne er i 
god stand. 
Men der 
skal in-
vesteres 
nogle mil-
lioner kro-
ner i nyt 
maskineri 
og bedre 
omklæd-
ningsrum med videre.

”Stedet er i så god stand, 
at man med nyt maskineri 
kunne åbne på tre-fire må-
neder. Men vi skal i gang 
med fundraising. Og derfor 

er I indkaldt som ambas-
sadører. Realdania, for ek-
sempel, siger for eksempel, 
at det er vigtigt at kunne 
dokumentere folkelig op-
bakning,” tilføjede han.

Fundraiser Jacob Bay fra 
Fanø Kommune tilføjede, 
at det ville være rigtigt 
godt, hvis Fanø selv kan 
stille med den første mil-
lion kroner. Så bliver de 

sidste syv meget nemmere.
Jens Porsgaard Niel-
sen var optimistisk: 
”Vi har hørt fra erhvervsli-
vet, at de gerne vil sponso-
rere mere, når de begynder 
at tro på det. Så nu starter 
vi en kampagne for at gøre 
projektet mere kendt,” sag-
de han.

Et forslag fra salen om en 
åbent hus-dag i badelandet 
blev modtaget med kys-
hånd af bestyrelsen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen. 

Fanø Vesterland havde succes med musikprogrammet,  
men kan endnu ikke fortælle om resultatet

Indsamling til badeland har givet  
370.000 kroner. Slotssøbadet får driften

Så må det ikke blive koldere

Om 7.630.000 kroner kan der bades her

Badelandet ved Fanø Bad, som ejerforenignen har foræret Fanø, 
ser forbavsende fint ud i dag, seks år efter lukningen. 

En visualisering af det ny badeland.
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Et ræverødt Sønderho

at holde varmen og betjene 
kunderne hurtigt nok.

Musikalsk set var festi-
valen en succes. Publikum 
kunne lide bredden og 
kvaliteten. Selv blev jeg 

mest blæst bagover af Signe 
Svendsen med band. Kors, 
hun var god og veloplagt. 

Tak til arrangørerne, tak 
til de frivillige. Lad os håbe 
på en Fanø Vesterland 2020!

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

FOLKETINGSVALGET 
- Sønderho tog skarpt af-
stand fra den yderste høj-
refløj og markerede sig 
som ræverød, mens Nord-
by mere stemte som væl-
gerne på landsplan ved 
folketingsvalget den 5. juni. 
Den yderste venstrefløj 
med Enhedslisten i spidsen 
fik her 12,8 procent mod 6,9 
på landsplan. 

Det største parti i byen, 
Socialdemokratiet, fik 28 
procent. Borgmesterpartiet 
på Fanø, Alternativet, fik 
hele 8,4 procent mod kun 3 
på landsplan.

I den anden ende af spek-
tret var der ikke én vælger 
i Sønderho, der stemte på 
Stram Kurs. Det var der til 
gengæld 20, der gjorde i 
Nordby. 

Byrådsmedlem Johan 
Brink Jensen (S) forklarer 
den mørkerøde kulør med 
befolkningssammensæt-
ningen. 

I det der bor en del højt-
uddannede, højtlønnede, 
kunstnere, musikere og 
forfattere.

”Og de er typisk mere 
røde end andre befolk-
ningsgrupper,” siger han.

Tendensen viste sig også 
ved, at Venstre kun fik 19,6 
procent mod 23,4 på lands-
plan. De Konservative fik 
6,8 procent, hvilket er me-
get tæt på de 6,6, som par-
tiet fik på landsplan.

I Nordby udeblev borg-
mestereffekten på Sofie 
Valbjørns parti, Alternati-
vet. 3,5 procent blev det til. 
Vælgerne her gav landets 
to største partier tæt på de 
samme stemmetal, som på 
landsplan. S fik 24,5 pro-
cent i Nordby mod 25,9 på 

landsplan, V fik 22,4 pro-
cent mod 23,4 som landsre-
sultat.

På Fanø som helhed gik 
det næsten lige så skidt 
for Dansk Folkeparti som 
i resten af landet. 7,9 pro-
cent blev det til mod 8,7 på 
landsplan. Og LA havde 
med kun 1,4 procent af 
stemmerne på Fanø end-
nu mindre succes end på 
landsplan, hvor partiet fik 
2,3 procent.

Stemmetallene til de tre 
fremgangsrige partier De 

Radikale, De Konservative 
og SF lagde sig på Fanø 
også tæt på landstallene.

Højeste personlige stem-
metal på Fanø opnåede An-
ders Kronborg (S) med 216 
stemmer. Han overhalede 
akkurat udviklingsmini-
ster Ulla Tørnæs (V), der fik 
210. Med 110 på Fanø hop-
pede Henning Hyllested 
(Ø) op som nummer tre og 
kom i Folketinget - som de 
to førnævnte.

Tekst: Keld Nissen 

Pressen og andre VIPs havde 
deres eget område. 

Signe Svendsen og band gav 
et brag af en koncert i teltet.

Øen rundt

Borgmester i praktik hos udlejningsbureau
Borgmester Sofie Valbjørn (Å) bliver udsat for lidt af 
hvert. For nylig fik hun også lov til at snuse til et af 
øens virkeligt store og vigtige erhverv, sommerhus-
udlejningsbranchen. Så der ventede feriegæsterne 
noget nær en officiel modtagelse, da de forleden be-
søgte Sol og Strands kontor i Nordby på Fanø.

”Sommerhusbureauerne, og herunder Sol og 
Strand, løfter en stor og vigtig opgave for Fanø. Med 
indgående kontakt til både gæster og sommerhus-
ejere er de en vigtig spiller i forhold til at sikre Fanøs 
turisme udvikling, og jeg har stor respekt for deres 
arbejde,” siger Sofie Valbjørn efter sin ’praktik’.

”Jeg fik blandt andet en snak med bureauchef Kent 
Nymark og ligeledes med en sommerhusgæst og 
husejer, og det bekræftede mig i, at Fanø kan noget 
helt særligt som andre destinationer langs Vestkysten 
ikke kan. Kombinationen af vores storslåede og helt 
unikke natur, de historiske kulturmiljøer og dét, at 
der er et lokalt helårsliv, gør Fanø attraktiv. Den kom-
bination og balance skal vi politisk fortsat være os 
bevidste og bygge vores udvikling af øen omkring,” 
siger Sofie Valbjørn.

Borgmesterbesøget var arrangeret af Feriehusudle-
jernes Brancheforening for at sætte fokus på betyd-
ningen af udlejning af feriehuse.

Nordby
Partier Stemmetal (+/-) Procenter (+/-)
A Socialdemokratiet 505 -23 24,50 pct. -1,70 pct.
B Radikale Venstre 157 89 7,60 pct. 4,20 pct.
C Det Konservative Folkeparti 169 101 8,20% 4,80 pct.
D Nye Borgerlige 33 33 1,60 pct. 1,60 pct.
E Klaus Riskær Pedersen 25 25 1,20 pct. 1,20 pct.
F SF - Socialistisk Folkeparti 170 63 8,20 pct. 2,90 pct.
 I Liberal Alliance 31 -96 1,50 pct. -4,80 pct.
K Kristendemokraterne 23 18 1,10 pct. 0,90 pct.
O Dansk Folkeparti 184 -221 8,90 pct. -11,20 pct.
P Stram Kurs 20 20 1,00 pct. 1,00 pct.
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 463 73 22,50 pct. 3,10 pct.
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 209 7 10,10 pct. 0,10 pct.
Å Alternativet 72 -41 3,50 pct. -2,10 pct.

Antal stemmeberettigede 2.359
I alt afgivne stemmer 2.080
Blanke og ugyldige stemmer 19
Stemmeprocent 88,17

Sønderho
Partier Stemmetal (+/-) Procenter (+/-)
A Socialdemokratiet 70 -10 28,00 pct. -6,60 pct.
B Radikale Venstre 15 12 6,00 pct. 4,70 pct.
C Det Konservative Folkeparti 17 8 6,80 pct. 2,90 pct.
D Nye Borgerlige 2 2 0,80 pct. 0,80 pct.
E Klaus Riskær Pedersen 3 3 1,20 pct. 1,20 pct.
F SF - Socialistisk Folkeparti 19 10 7,60 pct. 3,70 pct.
I Liberal Alliance 3 -9 1,20 pct. -4,00 pct.
K Kristendemokraterne 2 0 0,80 pct. -0,10 pct.
O Dansk Folkeparti 17 -26 6,80 pct. -11,80 pct.
P Stram Kurs 0 0 0 pct. 0,00 pct.
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 49 14 19,60 pct. 4,40 pct.
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 32 4 12,80 pct. 0,70 pct.
Å Alternativet 21 11 8,40 pct. 4,10 pct.

Antal stemmeberettigede 276
I alt afgivne stemmer 252
Blanke og ugyldige stemmer 2
Stemmeprocent 91,3

Tina Dickow havde  
publikum i sin hule hånd.

Bureauchef Kent Nymark (t.h.) og borgmester Sofie Val-
bjørn (t.v.) fik en god snak med nogle feriegæster på Fanø.


