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Fanø holder vejret
En påske uden de hundredvis af glade, tyske  
familier, der plejer at gæste øen – det er den 

triste sandhed for sommerhusudlejningsbranchen, de 
handlende og de restauranter, der kunne have solgt 
masser af takeaway med tilhørende drikkevarer til  
turisterne. 

Vi kan kun håbe, at de erstattes af danske turister. 
Og at disse opfører sig corona-klogt. Det vil sige, at de 
skal holde sig i bilerne på færgen, holde afstand, vaske 
hænder før og efter supermarkedsbesøg, nyse i ærmet 
og i det hele taget nyde at være i deres sommerhus og 
i naturen uden at besøge tætbefolkede steder alt for 
meget. Og rejs gerne hjem, hvis I får symptomer.

For vi har rigtigt mange ældre på Fanø, der ikke kan 
tåle at blive syge. Vi har også lungesyge og svækkede 
personer. Og vi er glade for, at vi sammen med Samsø 
og Ærø er de eneste kommuner, der ikke har fået påvist 
en corona-smittet borger endnu. Derfor, kære turist, 
pas på. Flertallet og byrådet er glade for, at I kommer 
og besøger Fanø, men vi vil så gerne have, at vaccinen 
kommer før smittebølgen, selv om det nok er et  
forfængeligt håb.

For redaktøren selv betyder krisen, at det ny  
barnebarn i Odense kun kan nydes på videoer. Men det 
er et lille offer, trods alt.

Spændende for os i det lille bladhus med Fanø  
Posten og Hjerting Posten er også, om krisen slår  
benene væk under os. Det er der ikke noget, der ty-
der på. I, der annoncerer, er trofaste, og det siger jeg,  
Tina, Keld og budene tusind tak for. Måske får vi  
skrammer som alle andre, men så må vi jo se, om en af  
hjælpepakkerne rummer noget til os. Dem skal skatte-
yderne have tak for.

God påske og nyd Fanøs skønne natur.

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning
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Har du ikke fået  
avisen i postkassen?

Så skriv til os på 
mail@fanoeposten.dk

TURISME – Hundredvis 
af tyske familier afbestilt 
deres sommerhus i påsken. 
Og antallet af danske book
inger kan ikke opveje de 
tyske, siger direktør Hanne 
Thyssen, der driver Danibo 
med søsteren Lene:

”I grænselukningsperio
den frem til 13. april, som 
vi kender den nu, er der tale 
om, at Danibo måtte annul
lere 830 tyske bookinger, 
heraf 400 tyske bookinger 
til påskeugerne, svarende 
til 3000 tyske gæster eller 
30.000 overnatninger over 
perioden. Hertil kommer 
sidsteøjeblikssalget som vi 
ikke kunne gennemføre,” 
fortæller hun.

Lidt flere danskere
”Vi har 60 danske ankom
ster til påskeugerne. Det 
er lidt flere end planlagt, 
de skal holdes op mod de 
planlagte 400 tyske. Der 
kommer enkelte bookinger 
til sommer fra danskere, 
men selv danskerne er til
bageholdende på grund af 
den store usikkerhed, vi 
alle oplever. Man skal også 
huske, at der er 15 gange så 
mange tyskere som der er 
danskere,”, siger hun og til
føjer, at priserne er sænket 
op til 25 procent.

”Men også efter påsken 
i maj og juni er vi hårdt 
ramt af mange annullerin

ger. Sommerhusejerne og 
bureauerne er hårdt ramt, 
men det er butikker, re
stauranter, supermarkeder, 
færgen og alle, der lever af 
turismen også. 90 procent 
af omsætningen er væk fra 
14. marts til 13. april. Der er 
ingen chance for, at det bli
ver erstattet, hverken helt 
eller delvist af danske boo
kinger. Vi er glade, hvis vi 
kan hente 1015 procent. Vi 
håber, at der på den anden 
side af dette mareridt, når 
coronaen er kommet under 
kontrol, vil komme mange 
tyske gæster, men det, der 
er tabt, er tabt, påsken 2020 
kan kun sælges en gang,” 
tilføjer hun.

”Og politikerne skal 
også huske sommerhus
ejerne. De er afhængige 
af denne indtjening nu, 

hvor pensions opsparing er 
presset af faldende kurser 
og lønnen måske også er i 
fare,” slutter hun.

Minster 80 påskeuger
Bureauchef hos Sol og 
Strand Fanø, Kent Nymark, 
følger trop.

”Vi anslår, at vi mister et 
antal tyske bookinger, der 
svarer til omkring 80 uger i 
påskeugen,” siger han.

”Påsken ligger på næsten 
samme niveau som sidste 
år. Danskerne er lige nu 
meget usikre og tilbage
holdende med bookinger. 
Mange vil gerne se, hvor 
lang tid krisen varer, og om 
der kommer yderligere be
grænsninger. Vi ser derfor 
kun en mindre fremgang i 
danske bookinger til afvik
ling i højsæsonen på Fanø.”

”Vores håb er dog, at når 
coronakrisen er ved at ebbe 
ud, så vil danskerne i høje
re grad end tidligere vende 
blikket mod de danske fe
riedestinationer. Samtidigt 
venter vi, at vi igen vil se en 
vækst i tyske bookinger, så 
snart krisen bliver mindre, 
og grænserne igen åbnes. 
Det er utroligt vigtigt for 
alle, at der til den tid igen 
kommer gang i hjulene 
overalt,” tilføjer bureauche
fen, der også som Danibo 
har flere sommerhuse med 
påskerabat på sin hjem
meside. Bureauet har 280 
sommerhuse til udlejning 
på Fanø.

En del ombookinger
Hos Dancenter Danland, 
Fanø Bad, mærker man 
også krisen.

”Vi bløder lige så meget 
som alle andre,” fortæller 
afdelingsleder AnneGre
the Madsen. 

”Vi har dog heldigvis 
mange danskere som gæ
ster, og der kommer da nye 
til. Men vi kunne godt have 
undværet den debat, der 
har været på de sociale me
dier,” tilføjer hun.

Der sker en del om 
bookinger, fordi badeland 
med videre er lukket.
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Hundredvis af afbestillinger fra tyske turister har ramt sommerhusbranchen hårdt 

Klub Vadehavets udflugt  
til Faaborg på Sydfyn er flyttet  
til søndag den 13. september

Se det udførlige program og køb billet  
på hjertingposten.dk/klubvadehavet

Et hårdt slag for turismen  
på Fanø

Masser af sommerhuse venter på gæster,  Masser af sommerhuse venter på gæster,  
men påsken bliver en mistrøstig affære uden de mange tyske turister.men påsken bliver en mistrøstig affære uden de mange tyske turister.

Færre turister betyder også 
færre kunder hos de handlende.


