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Hans har holdt sølvbryllup med brugsen
BRUGSBEVÆGELSE – Fra 
30 til 160 millioner kroner 
i omsætning, nybyggeri, 
fusion med Dagli’brugsen 
i Sønderho, opkøb af en 
benzintank og en blomster-
butik. 

Jo, Fanø Brugsforenings 
netop afgåede formand 
Hans Mathiasen, 75, der 
har holdt sølvbryllup med 
Fanø Brugsforening, har 
været formand i 22 år og 
har kørt parløb med ud-
deler Bent Kruse Madsen 
siden 1999, har meget at se 
tilbage på. 

Hans efterfølger kan vi 
desværre ikke fortælle om 
her, da generalforsamlin-
gen blev holdt torsdag aften 
efter avisens trykning. Men 
vi besøger ham, banker på 
med spætten på døren og 
får en god kaffesnak om 
fortid og fremtid.

Det viser sig, at hans fa-
milie faktisk har ’huseret’ 
på Fanø langt tilbage. En 
af hans oldefædre var ejer 
af og skipper på Hansigne 
Marie, der gik ned i 1877. 
Hans egen karriere har dog 
især udfoldet sig i Jylland. 

”Efter min HHX studere-
de jeg andelsteori. Det med 
andelstanken og små by-
samfund, der går sammen 
om en andelsvirksomhed, 
har altid fascineret og inte-
resseret mig. Den der tanke 
med at ’det man tjener, det 
deler man’ kan jeg godt 
lide.” fortæller han.

Efter studierne i Aarhus 
fik han da også ansættelse 
i FDBs centralafdeling ved 
FDB-fabrikkerne i Viby J, 
hvor Deres udsendte selv 
arbejdede i sommerferi-
erne. I 1984 flyttede han til 
Fanø.

”Jeg skulle være forstan-
der på Esbjerg Højskole, og 
en del af min mors slægt 
kommer jo herfra, så jeg har 
tilbragt mange somre her,” 
forklarer han om valget af 
bopæl.

Med sin interesse for an-
delsbevægelsen og brugs-
bevægelsen var det natur-
ligt at gå ind i bestyrelsen. 
Formandsposten fulgte tre 
år senere. De følgende år 
blev begivenhedsrige.

”Den største begiven-
hed, jeg kan se tilbage på, 
var byggeriet af den ny 
SuperBrugsen-butik. Vi var 

i pladsnød og havde købt 
arrestbygningen i Nordby, 
der lå perfekt på en meget 
stor grund. Kommunen 
bakkede det op, men sikke 
en debat, det gav! Der var 
tusindvis af læserbreve. 
Og stakkels Niels Heinel 
fra byrådet blev udsat for 
dødstrusler fra en lokal for-
retningsmand, der vist fik 

40 dages betinget fængsel 
for det,” erindrer han og vi-
ser avisudklip fra den store 
debatkrig og fra politi-
sagen.

”Vi endte med at holde en 
ekstraordinær generalfor-
samling med 800 deltagere, 
og den viste, at 80 procent 
bakkede op om byggeriet. 
Så faldt sagen til ro, og i 

2015 stod den ny Super-
Brugsen der,” fortæller han.

Undervejs i de 22 år var 
der også en stille, frede-
lig og lykkelig fusion med 
brugsen i Sønderho.

”Merete Engsted fra Søn-
derho kom selv og foreslog 
det, og selv om vi måske 
var lidt skeptiske, endte 
det jo godt. Dagli’brugsen 
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TURISME – Destination 
Vadehavskysten har taget 
fat på sit arbejde. Markeds-
føring Fanø, der er en sam-
menslutning af rundt reg-
net 80 virksomheder med 
relation til turisme, og som 
netop har udgivet det flotte 
Fanø-magasin, har haft ja-
hatten på, men nu begyn-
der den at klemme. 

Den arbejdskraft, som 
turistchef Poul Therkelsen 
udgjorde, er nu forflyttet til 
Esbjerg, og destinationssel-
skabet har meldt ud, at det 
i fremtiden skal markeds-
føre Fanø. Det bekymrer 
bestyrelsen, her repræsen-
teret af restauratør Sanne 
Jensen, Kellers Badehotel, 
og købmand Morten Hal-
kjær, Rindby Supermarked.

”Vi har deltaget i et hav af 
møder og har været meget 
fortrøstningsfulde. Vi har 
haft ja-hatten på hele tiden. 
Men vi har hele tiden troet, 
at den ordning med at Poul 
Therkelsen var vores ’ge-

neralsekretær’ og admini-
strator, skulle løbe videre. 
Vi var stensikre på, at vi 
ville blive kompenseret for 
Poul. Men nu ser vi det sort 
på hvidt: Vi får ikke noget,” 
siger Morten Halkjær.

”Man skal huske, vi er et 
100 procent frivilligt net-
værk, og de 300.000 kroner, 
som magasinet kostede, har 
vi selv skaffet, blandt andet 
med 30.000 kroner fra kom-
munen,” tilføjer Sanne Jen-
sen, hvis medlemmer ikke 
ved, hvem de nu skal kon-
takte.

At de netop har haft 
besøg af den kommende  
Fanø-koordinator giver 
selvfølgelig håb, men:

”Byrådet har valgt at smi-
de alle kommunens penge i 
destinationen, men vi kan 
ikke se, vore argumenter 
har gjort noget indtryk. Det 
er vi meget kede af. Der er 
brug for en samlende turi-
storganisation på tværs af 
organisationerne og erhver-

vet. Vi kommer godt rundt, 
og vi kan tage erhvervspo-
litiske emner op, hvilket 
der er stor efterspørgsel 
efter. Vi ser os som en de-
stination i destinationen. Vi 
er en vigtig brik i spillet, vi 
er her, vi er stedbundne, og 
det kan man forholde sig 
til,” fortsætter hun.

”Vi underkender ikke 
destinationen, men vi skal 
passe på, at det lokale ikke 

drukner. Vi skal ikke have 
en turistchef, skjult i Ribe. 
Det er det, erhvervet fryg-
ter,” tilføjer hun.

”Vi skal være med i desti-
nationen, men uden lokal 
forankring går det ikke,” 
slutter de.

Af samme grund har 
bestyrelsen nu besluttet at 
indmelde og betale kon-
tingent for alle deres med-
lemmer, fortæller formand 

Karin Haubjerg Larsen, 
Danbolig.

”Efter en god dialog med 
formanden har vi fået lov 
til at indmelde alle vores 
medlemmer. På den måde 
står vi meget stærkere på 
generalforsamlingen den 
28. april. Så selv om vi ikke 
er helt tilfredse, ser vi frem-
ad,” fastslår hun.

Christian Lorenzen, for-
mand for kommunens Er-

hvervs, natur og teknikud-
valg har denne kommentar:

”Det er forberedelsesud-
valgets og den midlerti-
dige bestyrelses intention, 
at hver af de ’primære’ 
lokaliteter indenfor desti-
nationens område får hver 
deres lokale ’erhvervs- og 
turisme-playmaker’. For 
Fanøs vedkommende er 
det faktisk destinationsche-
fen selv. Dertil skal det til-
føjes, at der ingen endelige 
beslutninger er taget om de 
store strukturelle beslut-
ninger. Disse er med fuldt 
overlæg overladt til den 
nye bestyrelse, der vælges 
på generalforsamlingen, og 
hvor erhvervslivet vil have 
flertallet. For sådan skal 
det naturligvis være: Det 
erhvervsliv, for hvem vi gør 
det her, de skal også have 
beslutningskraften.” 
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Markedsføring Fanøs 80 medlemmer  
er i vildrede om, hvad de kan bruge  
Destination Vadehavskysten til 

Ja-hatten begynder at klemme for turistnetværk
Sanne Jensen og Morten 
Halkjær med turistmagasinet 
Fanø for 2021.
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Maleriet af Hansigne Marie, den skonnertbrig, som hans olde-
far Hans J. Mathiasen var ejer af og kaptajn på. 


