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KUNST – Billedkunst-
nere har i lange perioder 
søgt til steder ved vandet i 
Danmark, hvor de har fun-
det motiver i naturen, ved 
havet, fra folkelivet med 
fiskere og bønder, skibene 
i havnen samt badenymfer 
og andre turister. Skagens-
malerne er de mest kendte. 
Hornbæk har også haft 
sin kunstnerkoloni. Og på 
Fanø, først og fremmest 
i Sønderho, har mange 
kunstnere siden midten 
af 1800-tallet opholdt sig 
lejlighedsvis eller slået sig 
ned permanent.

En af de første og den 
mest kendte fra dengang 
var maleren Julius Exner. 
Fra slutningen af 1870’erne 
og en del år frem boede 
han om sommeren med sin 
familie på Sønderho Kro, 
hvor han indrettede atelier. 
Han malede billeder af fol-
kelivet på Fanø, som han 
også gjorde det af bønder 
på Amager. Flere andre 
malere rejste i perioden til 
Fanø, hvor de først og frem-
mest malede maritime bil-
leder.

Det er ikke kun danske 
kunstnere, som Fanø har 
tiltrukket. Fra begyndel-
sen af 1900-tallet og frem 
er en række internationale 
og først og fremmest tyske 
malere kommet på øen. 
En af de første var den im-
pressionistiske kunstner 

August Wilckens, der købe 
hus i Sønderho, hvor han 
både malede portrætter og 
billeder af folk og landska-
ber i byen.

Blandt de øvrige tyske 
kunstnere, som i den før-
ste halvdel af det forrige 
århundrede slog sig ned 
i Sønderho, kan nævnes 
Reinhard Heinemann, Gert 
Konopacki, Annemarie 
Hansen og Franz List. Hele 
tre generationer af kunst-

nerfamilien Nøbbe er kom-
met og har boet i Sønderho. 
Den senere verdensberøm-
te maler Emil Noldes  
tegnelærer Jacob Nøbbe 
købte hus i byen, hvor også 
hans børn Elsa og Erwin 
Nøbbe fik deres gang og 
professionelle virke. Ende-
lig har hans barnebarn,  
maleren Ortwin Nøbbe, 
boet i Sønderho.

Den svenske kunstner 
Carl-Johan Forsberg reside-

rede i byen samtidig med 
de i forvejen kendte kunst-
nere Heinrich Dohm, Hed-
vig Frydensberg og Johan 
Rohde.

Journalist på besøg
I 1926 var BT-journalisten 
Jørgen Bast, der skrev un-
der pseudonymet Kam-
merjunker Lassen, på Fanø, 
hvor han beskrev kunstner-
livet i Sønderho: ” … Ma-
lere med solsvedne Skæg 

om Hagen svinger deres 
Pensler foran Friluftsstaf-
felierne. Ved hver gammel 
Husgavl, ved hver Baad i 
Havnen, i hver Klit langs 
Stranden støder man på 
en Maler. … Der skal efter 
sigende findes 4000 Ma-
lere i Danmark – og man 
har et umiddelbart indtryk 
af, at de 2000 har slået sig 
ned i Sønderho. … Nede i 
Strandkanten arbejder Prof. 
Aug. Wilckens i et improvi-

seret Lærreds Atelier med 
nøgen Model … Længere 
henne maler Genforenings-
Kunstneren Dohm gamle 
Skuder … inden vi er nået 
til Klitpavillonen har vi 
passeret Luplau-Janssen, 
Rohde og den svenske Ma-
ler Forsberg. Den danske 
Natur og den danske Kvin-
de kan saaledes glæde sig 
ved at blive gengivet gen-
nem mange Temperamen-
ter.”

I tiden helt op til i dag 
er kunstnere fortsat med 
at komme og bosætte sig 
på Fanø og i Sønderho. Og 
efterkommere af de mange 
kunstnere gennem årene 
har stadig sommerhus eller 
bor fast i byen. Således har 
Julius Exners tipoldebarn 
Marie Louise Exner i man-
ge år boet og arbejdet som 
billedkunstner i Sønderho.

Fanø Kunstmuseums 
samling af næsten 1300 
værker af kunstnere, der 
har haft en eller anden for-
bindelse med øen, afspejler 
den store tiltrækning, som 
Fanø har haft på kunst-
nerne.

Man kan læse mere på 
fanoekunstmuseum.dk og 
visitfanoe.dk.
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I hver en klit stødte man på en maler

Julius Exner, der var en af de første kunstnere i Sønderho, skildrede folkelivet på Fanø. Her maleriet 
Et telegram fra 1893. Foto: Statens Museum for Kunst

Heinrich Dohm, der havde hus i Sønderho, var en meget kendt portrætmaler. Her et selvportræt 
fra 1932 med Sønderho Havn i baggrunden. Foto: Fanø Kunstmuseum

Billedet af Sønderho er malet af den tyske kunstner August Wilckens, som i første halvdel af 1900-tallet havde hus i byen. 
Foto: Fanø Kunstmuseum

Siden midten af 1800-tallet har billedkunstnere flokkedes i Sønderho. Nogle har slået sig fast nede i byen, andre har sommerbolig


