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ERHVERV – Da Susanne 
Rasmussen og hendes bror 
kom til deres sommerhus 
på Bjerges Toft fredag den 
4. februar, var der hunde-
koldt. De troede ellers, de 
havde aktiveret varmesy-
stemet hjemmefra via deres 
mobil. Men de måtte fyre 
godt op i brændeovnen i 
stedet, for der var ingen 
adgang til internettet i de-
res sommerhus, og derfor 
havde de ikke kunnet tæn-
de for varmepumpen hjem-
mefra.

Susanne Rasmussen er 
sikker på, at det skyldes et 
overgravet kabel, og da der 
er friske gravespor hen til 
deres sommerhus, og da 
Norlys for tiden er ved at 
grave kabler ned, mistæn-
ker hun det for at være år-
sagen.

”Det er bare ikke i orden. 
Det skal være i orden inden 
vinterferien,” siger hun, da 
vi møder hende på åstedet. 

Norlys kom da også senere 
på ugen og ordnede kablet.

Erik Slot, der er formand 
i Nordby Antenneforening, 
som driver FanøNet, er 

også træt af graveabejdet, 
som allerede tydeligvis har 
skadet TDCs orange kabler. 
Han frygter, det også sker 
for FanøNets kabler, og han 

er træt af det, som han føler 
er en ulige konkurrence på 
området.

”Som mange nok har 
bemærket foregår der for 
øjeblikket en del gravear-
bejde primært i sommer-
husområdet i Rindby. Nor-
lys nedlægger fiberkabler 
i områder, hvor Nordby 
Antenneforening i forvejen 
har et velfungerende kabel-
net – fiber og coax – som 
forsyner sommerhuse i de 
berørte områder med TV 
og internet. Norlys har til-
syneladende ingen proble-
mer med at investere måske 
20.000 kroner eller mere per 
tilslutning i et fibernet, som 
i vores øjne er overflødigt. 
I øvrigt sker det med vo-
res egne penge. Du og jeg 
har hver en andel i Norlys 
egenkapital på 26.000 kro-
ner, har jeg læst,” siger han 
og ryster på hovedet.

”Vi har i snart 50 år le-
veret TV og i godt 20 år 
internet til områderne i 
Nordby, Fanø Bad, Grøndal 

og Rindby, og er fortsat et 
godt lokalt alternativ til de 
store el- og fiberselskaber. 
Vi kan for tiden levere op 
til 400 megabit via FanøNet 
og i løbet af et års tid også 
én gigabit – 1000 megabit. 
Denne opgradering, vil 
kunne gøres for en brøkdel 
af prisen, Norlys må inve-
stere,” påpeger han.

”Vi skal i FanøNet kun 
have betaling til dækning 
af drift, investeringer og 
vedligeholdelse. Der skal 
ikke leveres overskud til 
kommercielle investorer. 
Derfor kan vi tilbyde hur-

tigt og stabilt internet og 
attraktive TV-pakker til 
konkurrencedygtige priser. 
Vi vil derfor opfordre vore 
nuværende og nye kunder 
til at støtte op om det lokale 
TV- og internetsamarbejde 
i FanøNet, som med lokal 
service og support og ad-
ministration er tæt på kun-
derne og medlemmerne,” 
slutter han. 

Norlys er ikke vendt til-
bage med en kommentar.
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Fanønet føler, at 
Norlys konkurre-
rer mod dem med 
el-forbrugernes 
penge

Udlængsel og eventyrlyst 
på udstilling i Sønderho

KUNST – Sønderho er godt 
med, når det gælder den 
landsdækkende udstilling 
Længsel.

Den åbner i disse dage 
både ude og inde på en 
række destinationer rundt 
om i landet. To kunstnere, 
en dansk og en tysk, viser 
nemlig deres værker frem 
på det sydlige Fanø, Det 
er øens egen Marie-Louise 
Exner samt den tyskfødte 
Hartmut Stockter, der i dag 
bor og arbejder i Køben-
havn.

Marie-Louise Exner er 
rykket ind i bygningen 
’Milles Værksted’ på hav-
nen i Sønderho. Her viser 
hun tre værker – men med 
den lidt spøjse tilgang, at 
de kun kan ses via bygnin-
gens vinduer.

”De tre værker udgør en 
helhed, der har vinden som 

en fællesnævner,” fortæller 
Marie-Louise Exner.

”Den ene er en video 
med titlen Det var ikke en 
drøm, men en helt almin-
delig dag. Den anden er 
raderingen Svanesang, og 
endelig har jeg lavet en in-
stallation i peddigrør og ja-
panpapir. Den har jeg kaldt 
Kom lille vind, tag mig 
med. Den hænger ned fra 
loftet i bygningen,” tilføjer 
den lokale kunstner.

Som vinden blæser
Hartmut Stockter præsen-
terer sit værk under åben 
himmel, også ved havnen 
i Sønderho. Hans bidrag 
til udstillingen er 
en sælsom kik-
kert, skulpturen 
Vindfokus, der 
stiller skarpt 
eller 

uskarpt på verden, alt efter 
hvordan vinden blæser.

”Den kan forstås som et 
billede på den Fernweh – 
udlængsel – og eventyrlyst, 
der ofte opstår i havnemil-
jøer”, forklarer kunstneren.

Den landsdækkende 
udstilling består af i alt 20 
værker. Kunstnerne har 
selv valgt de steder, hvor 
deres bidrag er placeret, 
men fælles for værkerne er, 
at de har deres afsæt i coro-
napandemien, nærmere be-
stemt i oplevelsen af mag-
tesløshed og længsel mod 
’det normale’, som mange 
mennesker har oplevet un-
dervejs. 

De forskellige værker kan 
ses frem til den 13. marts.

-jeby

Landsdækkende kunstudstilling bliver præsenteret af to 
kunstnere på Fanø, heriblandt øens egen Marie-Louise Exner

Et kappet kabel gav et iskoldt sommerhus
Susanne Rasmussen, der her 
lufter sin lille hund, var godt 
træt af det afbrudte internet 
i sommerhuset. Norlys har 
repareret kablet nu.

Det skadede, orange kabel er TDCs, men Erik Slot er bekendt 
med, at også FanøNets sort kabler skades. De skader, der først 
bliver opdaget, når Norlys-gravefolkene er væk, er de værste.

Tyskfødte Hartmut Tyskfødte Hartmut 
Stockter bidrager med Stockter bidrager med 
skulpturen Vindfokus. skulpturen Vindfokus. 
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Marie-Louise-Exner er rykket 
ind i ’Milles Værksted’, men 

hendes bidrag til udstillingen 
kan kun ses via bygningens 

vinduer. Foto: Privat.


