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Havneindvielse i Sønderho i juni
SØNDERHO – På grund af coronarestriktioner 

ser bestyrelsen for Sønderho Havn sig desværre nød-
saget til endnu engang at udsætte åbningen af hav-
nen. Den ny dato er lørdag den 26. juni 2021 klokken 
13. Denne dato er valgt, fordi bestyrelsen forventer, at 
en meget stor del af foreningens medlemmer og gæ-
ster formentlig til den tid vil være vaccineret, og fordi 
det den dag er højvande klokken godt 16, så mange 
vil have mulighed for at deltage såvel fra landsiden 
som fra vandsiden. Bestyrelsen beklager naturlig-
vis udsættelsen, men Corona og det deraf følgende 
forsamlingsforbud, kan den ikke gøre noget ved. Til 
gengæld håber den på en åbning med mange mari-
time aktiviteter i renden, musik, god stemning og lidt 
til ganen ved Børsen. 

Programmet ser således ud: Klokken 13 åbner fest-
pladsen med salg af pølser, bakskuld, øl, vand og 
kaffepunch. Musik ved Peter Uhrbrand og Ole Mou-
ritsen. Klokken 14.30 er der velkomst ved Anders 
Bjerrum, formand for Sønderho havn Støtteforening. 
Borgmester Sofie Valbjørn erklærer herefter havnen 
for åben. Derefter følger en tale af formanden for 
ENT-udvalget i Fanø Kommune, Christian Lorenzen. 
Så kommer der flere taler, festsang, dans fra Fanø og 
tursejlads i Slagters Lo. Ved 18-tiden ebber arrange-
mentet ud. Slagters Lo vil være prikket, broen med 
ny flydeponton vil være helt færdig, forlandet ved 
Børsen vil være shinet op, så en sønderhoning vil let 
kunne komme på tale. Den årlige generalforsamling 
i Sønderho Havn Støtteforening, som normalt lig-
ger den anden lørdag i juli, holdes i år dagen efter, 
søndag den 27. juni klokken 14 i forsamlingshuset i 
Sønderho.

Vaccinationer på øen gav et stort ryk
FANØ – Det gav et gevaldigt ryk, da skolehallen på 
Midtbjergevej 3 den 12. april for første gang var vacci-
nationssted. 256 inviterede borgere, de fleste fra Fanø, 
men også sommerhusejere og folk fra fastlandet, fik 
et stik. Så pludselig lå Fanø Kommune på en fjerde-
plads med 24 procent af målgruppen, der havde fået 
mindst ét stik. Kun på Læsø, Bornholm og i Hørsholm 
var tallet højere. Ved deadline var tallet 26,6 procent. 

Næste vaccinationsdag på Fanø bliver mandag 
den 26. april. Dagen er allerede fuldt booket. Her re-
vaccineres den 17. maj. Det er forventningen, at der 
løbende vil blive flere vaccinationsdage på Fanø, 
men hyppighed og antal afhænger af de nationale 
vaccineleverancer, oplyser kommunen. Region Syd-
danmark åbner for bookning af tider til vaccination 
ca. to uger før vaccinationsdatoen, da der skal være 
sikkerhed for leverancen. Husk at du kan booke tid 
til vaccination på vacciner.dk – men kun hvis du har 
modtaget en invitation til dette.

Øen rundt

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Karin skaffede 
Danbolig til Fanø

EJENDOMSHANDEL – 
Jan Pedersen fra Danbolig 
Esbjerg og Klaus Thom-
sen fra Danbolig Varde-
Henne havde længe gået 
og tænkt, at det kunne 
være spændende med en 
fælles ejendomsmægler-
virksomhed på Fanø. Især 
Jan Pedersen kender øens 
ejendomsmarked godt, da 
han har lavet hundredvis 
af vurderinger på Fanø for 
realkreditselskaberne. Og 
de kunne se, der var gang 
i ejendomsmarkedet her-
ovre.

Så fik Karin Haubjerg 
Larsen fra Fanø den idé 
at sende en ansøgning til 
Danbolig om et job i Es-
bjerg.

”Jeg havde arbejdet for 
Novasol her på Fanø i 12 
år og ville godt prøve no-
get andet. Jeg kan godt lide 
afveksling i hverdagen, og 
her skal man servicere folk 
på en anden måde end i et 
udlejningsbureau. Men så 
fik jeg et helt andet tilbud.”

Jan Pedersen fortæller vi-
dere på historien:

”Vi havde manglet det 
rigtige set-up, men pludse-
lig havde vi mulighed for 
at få de rigtige lokaler og 
en lokal medarbejder med 
masser af viden og gode 
kontakter. Og så sagde 
Klaus: Er det ikke nu?”

Solgt i første hug
Den første måned er gået 
fint med fem handler. Og 
det fortsætter med at går 
stærkt. En af de nylige 
handler, et sommerhus på 
Klitkammen til 2,5 mil-
lioner kroner, er et godt ek-
sempel. 

”Det nåede kun at kom-
me på Facebook. Så blev 
det købt til prisen af en 
familie fra Aarhus,” fortæl-
ler Karin, der får hjælp fra 
Esbjerg, både med sparring 
og en medarbejder, der 
kommer herover nogle af 
dagene.

Hun synes, star-
ten har været god: 

”Jeg har kun positive op-
levelser, og det lever op til 
det, jeg håbede. Vi er blevet 
modtaget godt, det skaber 
dynamik i markedet, alle 
opper sig,” siger hun.

De to mæglere fra fast-
landet har stiftet Danbo-
lig Fanø ApS som en lokal 
virksomhed, og det er ikke 
en døgnflue.

”Vi er kommet for at bli-
ve,” fastslår Klaus Thom-
sen.

At der er få ejendomme 
til salg nu i modsætning til 
for to år siden, ved de godt. 
Men det betyder ikke så 
meget, når omsætningsha-
stigheden er høj, påpeger 
de to mæglere.

Tekst og foto:  
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Klaus Thomsen og Jan Pedersen havde i et stykke tid pønset 
på at åbne en Danbolig-mæglerhandel på Fanø. Så kom der en 
ansøgning fra Karin Haubjerg Larsen, der satte skub i tingene

Steen fandt sit kongerige nord for Sønderho

HÅNDVÆRKERTILBUD 
– Det virkede som en umu-
lig opgave, da Nybolig 
som omtalt i Fanø Posten i 
august skulle sælge en for-
falden hytte fra 1930 uden 
vand, el og kloakering på 
en fredet, 2,75 hektar stor 
grund beliggende på Lan-
devejen 99 nord for Sønder-
ho for 845.000 kroner. Men 
det var det ikke. 

Steen Birger Hansen fra 
Bønnerup Strand på Nord-
djursland har købt den – 
ubeset.

”Ja, jeg havde da set hyt-
ten, da vi cyklede forbi og 
blev nysgerrig. Men jeg fik 
ikke set på stedet, mens vi 
var på Fanø, det fik jeg et 
familiemedlem til at gøre. 
Han frarådede mig at købe 
’det gamle l….’. Men jeg 
gjorde det alligevel,” griner 
Steen Birger, som vi i på-
skedagene fanger sammen 
med fru Magda og datte-
ren Lea. De er på stedet i en 
autocamper for at indtage 
kørestolsbrugeren Steen 
Birgers nye ’kongerige’.

”Det her skal være vores 
lille lyspunkt,” smiler han 
og ser glad og stolt ud over 
den vilde natur, der er fre-
det. 

Derfor må hytten heller 
ikke erstattes af andet byg-
geri.

Fanøs billigste sommerhus, en gammel, 
faldefærdig hytte på en fredet grund ved 
Sønderho, har fundet en glad ny ejer

Steen Birger og 
Magda Hansen er 
kommet på Fanø 
i mange år, og i 
2020 opdagede de 
Til salg-skiltet ved 
Landevejen 99.  
Og købte stedet.

Karin Haubjerg Larsen 
flankeret af de to ejere, Jan 

Pedersen og Klaus Thomsen.
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Har du set en humledronning?

I denne tid kan man se 
store humlebier flyve lang-
somt og søgende lavt hen 
over jorden – af og til krav-
ler de rundt på jorden. Det 
er humledronninger, som 
leder efter et musebo. Fin-
der de et hul, kravler de 
derned for at se om det her 
er muligt at etablere et nyt 
humlebo. Dufter det godt 
af mus, så slår hun til. 

Finder dronningen ikke 
et musehul, må hun nøjes 
med noget andet. En fugle-
kasse, et hul i en mur eller 
- som på fotoet her på siden 
– i noget isolering under et 
gulv.

Dronningen er ene-
ste overlevende fra sid-
ste års humlebikoloni. 

Hun har opholdt sig i et hul 
i jorden vinteren over. Som 
den første forårsaktivitet 
begynder hun at lede efter 

blomster, hvor hun kan spi-
se pollen. Hun skal bruge 
pollenprotein for at udvikle 
sine æggestokke. 

Først når de er ud-
viklede, kan hun 
producere æg og 
grundlægge en ny 
humlebi-koloni. 
Dronningen blev be-
frugtet sidste sensom-
mer. Sæden har hun 
gemt i et sædgemme. 
Det bruger hun nu til 
at befrugte æggene.

Er man interesseret i at 
se nærmere på humlebien, 
kan den søgende humlebi 
nemt fanges ved at sætte et 
syltetøjs glas hen over den. 
Brug lidt tid på at kigge 
humlebien dybt i øjnene 
og slip den så ud igen, hvor 
du fangede den. Man skal 
huske, at humlebier trods 
deres sorte og gule farver 
ikke er aggressive.

Tekst og foto: Søren Vinding

En jordhumle i sit bo i isoleringen under et gulv. Hun er alene i begyndelsen, men kan i gode somre 
komme op på 1500 bofæller. Foran humlebiens hoved kan man se æggene.

Der er cirka 20  
forskellige humlearter i 

Danmark. Her er det en 
havehumle, som tager 
sig et hvil, mens den 

søgerefter et musehul.

Steen fandt sit kongerige nord for Sønderho

”Måske kunne her gå 
nogle rensdyr,” funderer 
han og prøver at lodde De-
res udsendtes reaktion. Da-
toen var 1. april.

Årsagen til købet er som 
et menneskes sind lidt 
kringlet. Men det skyldes,  

at han tidligere har været 
skovejer ved Skovgårde på 
Djursland, at de ofte kom-
mer på Fanø og en række 
begivenheder, der ændrede 
hans liv drastisk.

I 2013 døde hans 20-årige 
søn i en ulykke, og i 2017 

blev hans selv offer for en 
alvorlig trafikulykke:

”En ung mand uden kø-
rekort kom drønende med 
150 kilometer i timen i et 
sving, skred ud og ramte 
min bil med 130 kilometer i 
timen. Jeg fik smadret mine 
fødder, brækkede ryggen, 
lå på hospitalet i fire må-
neder og har stadig mange 
smerter i fødderne,” fortæl-
ler han.

Alligevel vil han med 
sin baggrund som tømrer 
kaste sig ud i projektet, vel 
vidende, at der er strenge 
begrænsninger for, hvad 
han må gøre ved huset.

”Og så vil vi prøve at tage 
en snak med kommunen 
og Fredningsnævnet for at 
finde ud af, hvilke mulig-
heder, der er,” siger han. 

Et lille træhus, der kan 
løftes ind på grunden, er en 
drøm. Tilslutning til vand, 
elektricitet og kloak er ude 
ved vejen.
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Steen Birger Hansen er glad 
for sin hytte. Stedet skal være 
deres ’lyspunkt’.

Fanø Sparekasse  
fik overskud i 2020

PENGESAGER – Fanø 
Sparekasse fik i 2020 et 
overskud på 3,6 mod 7,2 
millioner kroner året før. 
Det skyldes blandt andet, at 
erhvervslivet fik coronalån 
af staten og derfor ikke trak 
så meget på kassekreditten.

Mest væsentligt var dog, 
at Sparekassen i 2019 solgte 
to tredjedele af sine aktier i 
Sparinvest til Nykredit. Det 
gav 4,5 millioner kroner. 
Årets resultat i 2020 ligner 

således resultatet i 2019, når 
der ses bort fra det aktie-
salg, påpeger sparekassedi-
rektør Henning Balle.

Sparekassen har set sig 
nødsaget til at indføre ne-
gative renter på indlån. De 
negative renter af indlån 
gav i 2020 en renteindtægt 
på 477.000 kroner. Sammen 
med renter af udlån og ren-
ter af Sparekassens obliga-
tionsbeholdning blev de 
samlede renteindtægter på 

8,9 mod 8,8 millioner kro-
ner i 2019.

En meget overvejende del 
af indlånsoverskuddet er 
placeret i korte realkredit-
obligationer. Det har givet 
0,3 millioner kroner i netto-
tab. Et kursfald på 1,9 mil-
lioner kroner kunne ikke 
opvejes af renteindtægter 
på 1,6 millioner kroner.

Årsrapporten 2020 er på 
www.fanoespk.dk.

-fina

Fanø Sparekassen fik et årsresultat  
blev på 3,6 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i 2019
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