
Åbning Sønderho havn 26/6 2021 

På en råkold december-dag for 2½ år siden stod jeg foran en flok spændte og 
super engagerede folk nede ved Farmen. Det var en stor dag, for det det var 
dagen, hvor arbejdet med udgravningen af renden til Sønderho efter 10 års 
hårdt arbejde endelig kunne sættes i gang. 

I dag er så en endnu større dag, for nu er gravearbejdet færdigt – det har ikke 
været uden udfordringer, men det kan vist siges at være kendetegnende for 
hele projektet.  

Men det er alt sammen glemt i dag. For og i dag er dagen, hvor Sønderho havn 
efter mange år atter åbner for, at skibene kan sejle hertil og herfra - og livet 
ved havnen vil igen blomstre. 

Det bliver skønt at opleve både ligge for svaj herude og gæster som kommer 
sejlende hertil. Det at renden er gravet ud, og at der er kommet en ny flot bro, 
og at området herned ved Børsen også får en overhaling med formidling og et 
fint og hyggeligt miljø, vil uden tvivl bringe et havneliv og et leben tilbage hertil 
til stor glæde for lokale og gæster i Sønderho. 

Udgravningen af renden skaber også nye unikke muligheder for at komme ud 
og opleve Vadehavet – vores smukke verdensarv – fra vandsiden. Jeg har sejlet 
noget af turen, og det er altså en magisk oplevelse! 

Og så man vil igen kunne sejle fra Sønderho til Ribe. Man vil kunne opleve en 
historisk gengivelse af den sejlads, der i tidernes morgen foregik med handel 
for øje, og som skabte fundamentet for øens velstand og udvikling. Symbolsk 
synes jeg det er ganske fantastisk, at vi dermed får genetableret det tidligere 
så tætte og vigtige bånd mellem Ribe og Sønderho. Det er en hjørnesten i 
vores kulturarv, og den tid som var Fanø storhedstid som søfarts-ø, så det 
betyder noget ganske særligt.  

At alt dette nu bliver muligt, kan tilskrives nogle fantastiske ildsjæle, der har et 
engagement, en utrættelighed, en ukuelighed og en stædighed som kun er de 
færreste forundt. Det har været en lang sej kamp med mange sten på vejen, og 
mange ville have givet op for længst! Men ikke jer.  

Når det gik for langsomt og I måtte vente på undersøgelser, tilladelser og 
lignende for at tage de næste skridt, satte I andre initiativer i søen – som fx 
Kåveren og Sønderho Tapetet – for at holde dampen oppe. I har ikke ligget på 
den lade side, må man sige.  



I Fanø Kommune har vi ind imellem været ved at tabe pusten, og vi har også 
enkelte gange måttet træde på bremsen og sige, at vi altså liiige skal kunne 
følge med. Forvaltningen har haft deres sag for, men jeg er stolt af, at vi som 
kommune har kunnet spille den understøttende rolle, som også har medvirket 
til at vi i dag står her. Det er præcist sådan, jeg synes udvikling på Fanø skal 
ske! 

På et tidspunkt sagde en af jer til mig, at havde I vidst hvor meget det ville 
kræve, ville I nok aldrig have kastet jer ud i det. Det tror jeg faktisk ikke på. 
Som jeg har oplevet jer, så kan I slet ikke lade være, og jeg tror ikke et sekund, 
at I nu smider jer i hængekøjen. Næste skridt er forskønnelse af området her 
ved Børsen, og hvad der følger derefter, det ved jeg ikke, men jeg venter i 
spænding, for I har hidtil kun skabt fantastiske projekter.  

Så tak for indsatsen, tak for samarbejdet og tak for jer! 

Med disse ord er det mig en stor ære og fornøjelse at kunne erklære Sønderho 
Havn for åben.  


