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Sommerhusudlejning faldt i 2020
FANØ – Billetsalget på Fanølinjen i 2020 var trods 

nedlukningen i foråret meget på linje med salget i 
2019. Kun 0,8 procent faldt det, oplyser Molslinjen til 
Fanø Posten. Men sommerhusudlejerne fik alligevel 
en økonomisk mavepuster. Antallet af udlejningsu-
ger hos Danibo faldt med hele 24 procent i forhold 
til 2019, fortæller direktør Hanne Thyssen. 2019 og de 
fire forudgående år var alle rekordår, men den linje 
blev altså brudt.

”Faldet skyldtes også, at sommerhusejerne i meget 
højere grad brugte deres sommerhuse selv i 2020. De 
kunne jo ikke rejse væk,” fortæller hun.

Danibo skar ikke ned på den faste stab i 2020, da 
de havde umådeligt travlt med at kommunikere med 
kunder. I løbet af tre måneder med grænselukning i 
foråret 2020, besvarede personalet 10.000 telefonop-
kald og 10.000 e-mails!

December 2020 var i øvrigt en sløv måned på Fanø. 
Billetsalget på færgen faldt med otte procent i forhold 
til december 2019.

Bygma lukket – men sælger stadig
NORDBY – Byggemarkedet Bygma på Strandvejen 
i Nordby er tvangslukket. Men det forhindrer ikke, 
at man kan handle der. Håndværkerne henter som 
altid de bestilte råvarer udenfor, og det kan private 
faktisk også via Click & Collect, fortæller indehaver 
Tage Møller.

”Man ringer eller skriver til os, og hvis man har en 
konto med kredit, ordnes betalingen på den måde, el-
ler er det betaling med MobilePay. Så stiller vi varer-
ne udenfor, og så kan kunden hente dem,” siger Tage. 

Øen rundt

Så kan foreninger atter søge friske projektpenge 

FORENINGSLIV – Fanø 
Vesterhavsbad, Foreningen 
Everten Rebekka af Fanø, 
Fanø Sejlklub og Forenin-
gen Martha er blot nogle 
af dem, som fonden Sol og 
Strands Lokale Håndsræk-
ning har støttet de seneste 
to år. 

Nu åbner Sol og Strand 
lokale håndsrækning igen 
for ansøgninger.

Regionschef Jimmi Niel-
sen håber i den forbindelse, 
at mange foreninger og 
ildsjæle vil benytte mulig-
heden for at få del i en pulje 
på i alt 30.000 kroner.

”Vi ved, at der her på øen 
er et meget stort lokalt en-
gagement, og det er en glæ-
de at kunne støtte projek-
ter, som har betydning for 
ikke alene fastboende men 
også for sommerhusejere 
og feriegæster,” siger han.

Ansøgningsfristen er 
mandag den 15. februar 
2021, og herefter vil tre pro-
jekter blandt alle indkomne 
ansøgninger blive udvalgt 
af det lokale kontor. Det 
bliver efterfølgende op til 
ejerne af ferieboliger til-

knyttet kontoret på Fanø at 
afgøre, hvordan puljen på 
de 30.000 kroner skal forde-
les mellem de tre nomine-
rede projekter. 

”Kun fantasien sætter 
reelt grænser for, hvilke 
projekter man kan søge 

om penge til, og jeg håber 
og ser frem til at modtage 
rigtig mange ansøgninger,” 
siger Jimmi Nielsen.

Det er muligt at ansøge 
via hjemmesiden: sologs-
trand.dk/om-os/haandsra-
ekning_ansoegning.aspx

Sol og Strand har på 
landsplan afsat i alt en mil-
lion kroner til projekter i de 
områder, hvor den fonds-
ejede virksomhed udlejer 
sommerhuse. 

-fina

Sol og Strand  
Fanø søger gode 
lokale projekter, 
som savner en  
økonomisk  
håndsrækning
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Carsten og Kenneths mangeårige slid giver salg til tysk koncern

ERHVERV – Det gav gen-
lyd, da Carsten 
Svoldgaard kunne 
offentligøre, at 
hans Fanø-firma 
CSB Island Enter-
tainment var blevet 
delvist opkøbt af den 
børsnoterede inter-
nationale underhold-
nings-gigant, Deut-
sche Entertainment 
AG (DEAG). Det er ikke 
hverdagskost, at firmaer 
på Fanø opnår den slags. 

På besøg i nye lokaler
Vi blev nysgerrige for at 
høre om den lange vej her-
til og opsøgte derfor Car-
sten Svoldgaard og hans 
søn Kenneth Svoldgaard i 
de spritnye og lækre loka-
ler på 2. sal på den tidligere 
navigationsskole i Nordby 
for at høre hele historien 
bag CSB, der har stået bag 
succeser som Musik og Fis, 
City Singler, Queen Machi-
ne og THE SHOW – a tri-
bute to ABBA, som har tur-
neret i 50 lande med flere 
andre showproduktioner 

– og som nu skal være DE-
AGs skandinaviske spyd-
spids. Så CSB er nu en del 
af of DEAG Group, der er 
medejer af 34 bureauer.

Og hvordan er det så at 
sælge det meste af sit livs-
værk?

”Det er en blandet følelse. 
Det har været mit liv siden 

1994, og jeg har en søn, der 
har været med i næsten 21 
år og er den naturlige arv-
tager. Og når der så duk-
ker nogen op med et godt 
tilbud, så er hans fremtid 
jo sikret,” forklarer Carsten 
Svoldgaard. 

Han har lovet ikke at for-
lade firmaet de næste tre 

år, men der er et glidende 
generationsskifte i gang, 
og Kenneth vil efterhånden 
være ligestillet direktør og i 
den sidste ende få ansvaret. 
Bedre kan det ikke gøres,” 
smiler han. 

De store likviditetskrav, 
som branchen efterhånden 
kræver, er også en udfor-

Carsten Svoldgaard 
fra Nordby har 
solgt tre fjerdele  
af CSB Island  
Entertainment til 
DEAG i Tyskland. 
Sønnen Kenneth er 
kørt i stilling til at 
overtage hans rolle

Sol og Strand Feriehus-
udlejning er en dansk og 
fondsejet virksomhed, 
der siden 1979 har ser-
viceret, markedsført og 
udlejet privatejede ferie-
boliger i hele Danmark.

Foruden hovedkon-
toret har Sol og Strand 
22 lokalbureauer fordelt 
rundt om i Danmark og 
omkring 6500 private 
udlejningssommerhuse. 

Bestyrelsen for Fonden 
Sol og Strand ved Mar-
git og Kjeld har en bred 
sammensætning.

Den består af formand 
og advokat Jens Stadum, 
administrerende direk-
tør i Sol og Strand Ferie-
husudlejning A/S, Per 
Dam, direktør i SMIL-
fonden, Sisse Fisker samt 
ægteparret Margit og 
Kjeld Andersen.

Sol og Strand  
Feriehusudlejning 

Tage Møller henter en vare, som en kunde har bestilt. 
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Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

Carsten og Kenneths mangeårige slid giver salg til tysk koncern

dring, der nu er løst. Men 
coronakrisen er ikke den 
udløsende faktor, faktisk 
var der allerede før kri-
sen møder mellem CSB og 
DEAG. Krisen fremskyn-
dede dog nok beslutningen.

”Men vi havde forsat alli-
gevel, vi var ikke presset til 
det, men tilbuddet var for 

godt til at sige nej til,” siger 
Carsten Svoldgaard.

Som med så meget andet 
her i livet, har tilfældighe-
der spillet en stor rolle i hi-
storien om CSB.

”Jeg er uddannet i teks-
tilbranchen, og jeg har 
været selvstændig, siden 
jeg var 21 år. Vi designede 

til Puma, Hummel og Pa-
trick, for eksempel, og fik 
tøjet syet rundt omkring i 
verden. Men så kom Søren 
Højbjerg og spurgte, om jeg 
ville ind i musikbranchen. 
Vi lavede blandt andet Es-
bjerg Rock Festival i fem 
år, hvorefter jeg startede 
mit eget på Fanø,” fortæller 
han.

Boligkøb efter fisketur
At han var flyttet fra fast-
landet til Fanø for 30 år si-
den, skyldtes en fisketur. Si-
den han var fem år, var han 
kommet med DUI til Fanø.

”Men gutterne og jeg 
var ude at fiske, gik min 
kone rundt i byen og frøs, 
så hun gik ind til en ejen-
domsmægler. Da vi mødtes 
igen, fik jeg besked på, at vi 
skulle bo på Fanø!”

Han fortæller det med et 
grin, og det var da også så-
dan det kom til at gå, til stor 
nytte for firmaet.

Han startede med at tage 
til Los Angeles, hvor han 
kendte nogle agenter fra 
branchen. LA og London er 
de store by i branchen.

”De stolede på mig, så jeg 
fik en Europa-tour med Fle-
etwood Mac og Barry Ma-
nilow! Så var jeg ligesom i 
gang. Sådan er det. Den her 
branche kører på referen-
cer.”

Omgående fik Kenneth 
besked på at forlade lærer-
uddannelsen i Aalborg, og 
siden har han ikke set sig 
tilbage.

”Vi fik udvidet samarbej-
det med koncerthusene, og 
vi begyndte at få egne pro-
duktioner. Min far vælter 
bare nye ideer af sig,” smi-
ler Kenneth Svoldgaard.

Meget af deres tid går på 
planlægning. Når et stort 
navn skal på turné, skal 
der for eksempel findes en 
tourmanager, som sørger 
for alt undervejs, 24-7. Det 
er lige fra spisning, kørsel, 
flybilletter og hovedpine-
piller. De hyres typisk på 
freelancebasis.

At kontoret ligger på 
Fanø har vist sig at være et 
hit.

”Vi bruger det med Fanø 
som en fordel. Vi har i 
over 18 år inviteret repræ-
sentanter for koncerthuse 
hertil i august, indlogerer 
dem på hotellerne og har 
så præsentation af artister 
og viser videoer på Nørby 
Kro, Realen og Night and 
Stay. Vi holder en galla-
middag, hvor nogle af ar-
tisterne synger og spiller 
med husorkesteret, Ebbe 
Ravns Orkester. De kan 
spille alt. Vi har også haft 
mange kunstnere herovre: 
Placido Domingo, Kris Kri-
stofferson, Shakin’ Stevens 
og Wille Nelson. Og de 
elsker det. De har set mas-
ser af lufthavne og hoteller, 
men de har s’gu aldrig set 
et stråtækt hus før,” griner 
Carsten Svoldgaard, der 

lige husker at tilføje, at The 
Dubliners fejrede deres 50 
års jubilum på Nørby Kro! 

Så det er et stort 
plus, at CSB ligger på 
Fanø, er det enige om. 
Hvis Carsten Svoldgaard 
om tre år trækker beslut-
ter sig at trække sig tilbage 
som 72-årig, så bliver det 
næppe meget brat.

”Det kan da godt ske, jeg 
arbejder lidt videre på kon-
sulentbasis. Nu må vi se,” 
slutter manden, der netop 
har gennemført det nok 
mest spektakulære virk-
somhedssalg på Fanø no-
gensinde.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Far og søn diskuterer dagens 
opgaver. Musikbranchen er 
ét stort puslespil, hvor salg, 
planlægning og logistik tager 
mange, mange timer.

Direktør Carsten Svoldgaard, 69 år, er 
uddannet i tekstilbranchen, er gift, har 
fem børn, spiller golf, fodbold, dyrker 
fitness og har et feriehus i Spanien, som 
han og hustruen gerne tager til, når det 
er muligt. Han bor på Fanø.

Meddirektør Kenneth Svoldgaard er 49 
år og har været med i CSB Island Enter-
tainment i snart 21 år. Han er gift, har 
tre sammenbragte børn, bor i Esbjerg og 
er en meget engageret floorballspiller i 
Esbjerg Sharks.

Blå bog: 2 x Svoldgaard
Carsten Svoldgaard. Kenneth Svoldgaard


