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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Skal du med den 13. september 
på Klub Vadehavets udflugt  

til Faaborg på Sydfyn?
Se det udførlige program og køb billet  
på hjertingposten.dk/klubvadehavet

CORONAKRISE – Fem 
aftener hen over forsom-
meren bliver parkerings-
pladsen ved lystbådehav-
nen i Nordby omdannet til 
en drive-in-bio med stor-
skærm og plads til tilsku-
ere i 80 biler.

Det er Jørgen Seyfarth fra 
strikkevirksomheden Chri-
stel Seyfarth Art Knits, der 
står for arrangementet på 
Fanø, mens det er lyd-, lys- 
og scenevirksomheden All 
Stage fra Varde, der står for 
den praktiske afvikling.

Ideen er udviklet i sam-
arbejde mellem de to parter 
for at få gang i noget under 
coronakrisen, hvor alt el-
lers ligger stille.

”Der sker ingenting hen 
over sommeren, så noget 
skulle vi have gang i. Man 
kan ikke komme ud at sam-
les, men man må godt sidde 

i sin bil hver for sig og så 
være fælles om en oplevel-
se alligevel,” siger Jørgen 
Seyfarth, som synes, det er 
en sjov idé at genoplive den 
nostalgiske drive-in-bio, 
der oprindelig er kendt fra 
USA.

Film i maj og juni
Det er meningen, at der 
skal vises film på stor-
skærmen fire fredage og en 
søndag fra den 31. maj til 
den 26. juni. Filmene bliver 
fortrinsvis vist om aftenen. 
Arrangørerne har også re-
serveret pladsen til grund-
lovsdag, den 5. juni, og 
sankthansaften den 23 juni. 

”Det kunne være, der 
kunne vises grundlovsmø-
der med taler på grund-
lovsdag, og der kunne må-
ske også arrangeres noget 
sankthansaften, hvor man 

ellers ikke må samles, som 
det er nu,” siger Jørgen Sey-
farth.

Drive-in-bioen får plads 
til 80 biler med omkring 
250 tilskuere i alt. De sid-
der inde i bilerne og ser op 
på storskærmen, der bliver 
etableret på tre containere 
ved den indkørsel til p-
pladsen, der ligger nærmest 
hen mod Fanø Sejlklub. Ly-
den får de via FM-kanalen 
i bilradioen, så der bliver 
ingen udendørs støj.

Jørgen Seyfarth og All 
Stage har ingen intention 
om at skabe konkurrence 
til Fanø Biograf og har der-
for også inviteret den lo-
kale bio til at være med ved 
drive-in-arrangementerne. 
Men de er ikke umiddel-
bart stemt for at deltage.

”Det er fint tænkt at invi-
tere os med, men det lyder 

ikke som noget, der er at-
traktivt for os lige nu i hvert 
fald,” siger formanden for 
bestyrelsen for Fanø Bio-
graf, Manfred Hansen, der 
fortæller, at man slet ikke 
kan få nye film til fremvis-
ning for tiden.

Jørgen Seyfarth er godt 
klar over, at det i første om-
gang kan blive nødvendigt 
at vise gamle film. Filmpro-
grammet, som All Stage 
står for at lægge, er dog 
ikke klar endnu. All Stage 
er godt kendt på Fanø i for-
vejen, da det også er dem, 
der står for de tekniske ar-
rangementer omkring både 
Fanø Strikkefestival og 
musikfestivalen Fanø Ve-
sterland.

Tekst og foto:  
Keld Nissen 

For at få liv på Fanø under coronakrisen bliver der nu arrangeret drive-in-bio

Solbakke måske ikke Anettes morder

MORDMYSTERIUM – 
Blev den udviklingshæm-
mede Erik Solbakke med 
sin lave IQ på 69 og sin til-
bøjelighed til at føje andre 
offer for et justitsmord, da 
han blev dømt til anbrin-
gelse for mordet på 15-årige 
Anette Møller Thomsen på 
Fanø den 1. juni 1980? 

Det tyder rigtigt meget 
på, mener hendes far Børge 
Thomsen, den kendte for-
svarsadvokat Mette Grith 
Stage og den norske afhø-
ringsekspert Asbjørn Ra-
chlew i den tv-udsendelse, 
der torsdag den 4. juni sen-
des på TV2. 

I udsendelsen, som Fanø 
Posten har fået lejlighed til 
at se, kommer det blandt 

andet frem, at et vigtigt 
vidne på Danland, en re-
ceptionist, ikke indkaldes 
til afhøring ved retssagen. 
Og vigtige oplysninger om 
hendes vidneudsagn, der 
kunne have drejet mistan-
ken væk fra Erik Solbakke, 
kommer ikke frem i retssa-
gen.

Det kommer også frem, 
at Erik Solbakke, som var 

på ferie med pædagoger 
og andre borgere fra sit bo-
sted i Nordsjælland, mange 
gange skifter forklaring, 
tilsyneladende manipule-
ret af en daværende for-
hørsleder fra Rigspolitiets 
rejsehold. Denne er anony-
miseret i udsendelsen, da 
han er død.

Ligeledes påvises det i 
udsendelsen, at oplysnin-

ger, der kunne have rejst 
tvivl om Erik Solbakkes 
skyld ikke fremføres i ret-
ten.

Udsendelsen er lavet, for-
di en tidligere medarbejder 
i rejseholdet, Jørn Grave-
sen, i 30 år har ment, at sa-
gen blev efterforsket meget 
underligt.

Det var først syv år efter 
mordet, at Erik Solbakke, 
kom i politiets søgelys. Han 
var i mellemtiden blevet 
dømt for adskillige ildspå-
sættelser og mordbranden, 
der kostede 35 mennesker 
livet på Hotel Hafnia i Kø-
benhavn.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Privatfoto

TV2-udsendelse 
stiller store  
spørgsmålstegn 
ved Fanø-mord

Tegn et abonnement på Fanø Posten og få 
papiravisen sendt til din hjemadresse. 

Prisen for 15 numre (et år) er 495 kroner. 

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– så sørger vi for resten!

Abonnement  
på Fanø Posten

Har du et godt tip?
mail@fanoeposten.dk

Så send det til

Film på storskærm  
ved lystbådehavnen

Publikum skal sidde  
hver for sig og sammen i 
hver sin bil og se filmene.

Erik Solbakke var på Fanø, da 
Anette Møller Thomsen, 15, 
blev dræbt i klitterne ved Fanø 
Bad. Men han fik ikke en ret-
færdig rettergang, mener flere.


