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Ny borgmester og andet nyt siden påsken 2021
POLITIK – Ved kommunalvalget den 16. november 
2021 fik De radikale, som tidligere ikke sad i Fanø By-
råd, en jordskredssejr. De fik fire ud af 11 mandater, 
og partiets spidskandidat Frank Jensen blev dermed 
øens første radikale borgmester. De ’gamle’ lister blev 
straffet hårdt, men Det Konservative Folkeparti, Ven-
stre og Socialdemokratiet har stadig et flertal på seks.

TROLDEN – Trolden Anker Drømmefanger er fjer-
net, og resterne af ham er lagt på depot. Miljømyn-
dighederne mente, at der manglede en særlig tilla-
delse. Hans fremtid er uvis.

CAFÉSKIB – Striden om caféskibet Chimera har lagt 
sig. Hun kan placeres skråt til venstre overfor den 
ny havnekiosk Seaside. Søfartsdirektoratet skal dog 
først sige ja.

ERHVERV – Café Nannas Stue i Sønderho klarede 
ikke coronakrisen og er nu lukket. Ambassaden, der 
kører forrygende, er sat til salg – hvis nogen skulle gå 
med de drømme. På havnen er Seaside åbnet i Hav-
nekioskens tidligere lokaler. Lækre juicer, slagterhot-
dogs og dagens ret er slagnumrene.

BOLIGER – På arealet ved siden af kulturhuset Rea-
len på Niels Engervej er Jensen & Jensen, Esbjerg, ved 
at opføre 21 lejligheder. Et areal ved Haralds Gård 
6 skal også bebygges for at imødekomme den store 
efterspørgsel på lejeboliger. På Kallesbjergvej ved si-
den af skolen skal der bygges op til 12 boligenheder. 
Kommunen ejer grunden.

DRAGEFESTIVAL – Da Corona ikke længere anses 
som en samfundskritisk sygdom, kan alle offentlige 
arrangementer afvikles uden restriktioner, således 
også International Dragefestival 2022 i juni.

Fanø siden sidst Fanø har fået et nyt badehotel med stil og nostalgi

TURISME – Lad os skrue 
tiden tilbage til 1892. ”Bli-
ver verden for raffineret, 
skal du begive dig til idyl-
len,” skrev digteren Holger 
Drachmann, der nød at op-
holde sig på Fanø.

Det var ved indvielsen 
af ferieøens for længst he-
dengangne kurhotel. Siden 
dengang har samfundsud-
viklingen vendt op og ned 
på stor set alt, men bare 
ikke på den skønne perle i 
Vadehavet. Her er tidevan-
dets unikke, afstressende 

rytme nemlig fortsat den 
samme, som om tiden står 
stille.

Så 1. april blev et nyt ba-
dehotel, Fanø Badehotel, 
indviet i Beta-huset fra 1892 
i Nordby. Det er i traditio-
nel stil, stærkt inspireret af 
tv-serien Badehotellet. Man 
kan således leje Fru Ander-
sens værelse, Ediths kam-
mer, Grossererens værelse 
eller Grevens værelse. Det 
har plads til 20 overnat-
tende gæster, og bookingen 
til sommersæsonen 2022 

går fint – også selv om folk 
i dag næppe booker for tre 
uger. 

Skuespiler Jens Jacob 
Tychsen, også kendt som 
Weyse, kom da også forbi 

og underholdt. Den fik ikke 
for lidt med saftige kom-
mentarer og gode sange 
fra 1940erne. Fotografering 
havde han desværre fra-
bedt sig i sin kontrakt. 

Borgmester Frank Jensen 
var begejstret for initiativet, 
da han klippede den røde 
snor til hoveddøren inden 
koncerten.

Det 130 år gammelt skipperhus Beta-
huset i Nordby på Fanø fik 1. april nyt liv 
med nostalgisk indretning og hyggelig 
atmosfære som et traditionelt badehotel

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

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

   

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

To søfolk fra Sønderho  
overlevede i vrag i 1880

HISTORIE – På museet 
Fanø Skibsfarts- og Dragt-
samlings særudstilling i år 
fortælles den usædvanlige 
historie om skonnerten So-
phies forlis og stranding 
ved Fjand i 1880. 

Og museet, der også lan-
cerer en ny bog om forliset, 
har i anledning af udstil-
lingen opbygget en ’kahyt’, 
hvor det bliver muligt at 
høre styrmandens fortæl-
ling og høre hans vise sun-
get af en af hans efterkom-
mere. 

”Vraget i brændingen lå 
med bunden i vejret. Det 
måtte være et dødt skib – 

et skib uden levende men-
nesker. Det viste sig ikke 
at være sandt, for to søfolk 
havde overlevet fem døgn 
i mørke og kulde næsten 
uden mad og drikke og i 
evig angst i det kuldsejlede 
skib. Det var styrmanden 
og skibsdrengen, der begge 
var fra Sønderho. Denne 
usædvanlige og dramati-
ske historie foregik for over 
140 år siden, men kan i dag 
alligevel fortælles meget 
detaljeret, fordi styrman-
den, Søren Brinch Fischer, 
adskillige gange har fortalt 
om sine oplevelser og også 
skrevet en længere vise om 

det dramatiske 
forløb,” fortæl-
ler Carl Marck-
mann, formand 
Fanø Skibsfarts- 
og Dragtsam-
ling

I forbindelse 
med udstil-
lingen udgiver 
Skibsfarts- og 
Dragtsamlingen 
bogen Dødt Skib? om skon-
nerten Sophies forlis. Bo-
gen er skrevet af Sven An-
thonisen.

Forfatteren vil være til 
stede og fortælle om bogen 
og dens tilblivelse.

Udstillingen åbnes ved 
en reception lørdag den 9. 
april klokken 10.30 for sær-
ligt indbudte, og den kan 
ses af alle interesserede fra 
klokken 13-16 samme dag. 
Her kan man også få signe-
ret bogen. Udstillingen kan 
herefter ses resten af året i 
Fanø Skibsfarts- og Dragt-
samlings åbningstid.

Udstillingen er blevet til i 
samarbejde mellem museet 
og Sven Anthonisen samt 
frivillige hjælpere.

Bogudgivelsen og udstil-
lingen er muliggjort af en 
donation fra Boghandler 
Henning Clausens Fond, 
en trofast støtte af museet.

-fina

På Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling handler årets 
særudstilling skonnerten Sophies forlis

BRIGGEN CLAUS AF FANØ

I 1897 fandt en usædvanlig stranding sted på Fanø.
Et fanøskib på vej fra Norge til England strandede på  Vesterstranden. Det var briggen Claus. Det blev en tragedie, der berørte alle på Fanø. Hvorfor havde man ikke opdaget søfolkene på deres strandede skib, og hvorfor omkom alle otte unge sømænd? I samtiden var der enighed om, at hvis de var blevet ombord , ville de være blevet reddet.

Tragedien blev omtalt i alle landets aviser, og der blev  diskuteret, hvorfor det kunne gå så galt, men det forblev et  mysterium. På Fanø er historien om strandingen blevet husket.
Denne bog fortæller historien om skibet, strandingen og  tragedien - og gør det primært ud fra samtidige kilder.

FANØ SKIBSFARTS- & DRAGTSAMLING
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Forfatter til ”Dødt Skib? - skonnerten Sophie af Sønderho og strandingen i 1880 ved Fjand” er  Sven B. Anthonisen.

Han er født i Esbjerg i 1944. Uddannet lærer, sene-re cand. pæd. og har til sin pensionering arbejdet som seminarielærer.

Han er af fanøslægt, og hans farfar var i mere end 50 år læge i Nordby. 

Sven Anthonisen har tidligere skrevet bogen  ”Briggen  Claus - et skib, en stranding, en trage-die” og artikler om sin slægt og om Fanø.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling er udgiver af denne bog.

Museet præsenterer udviklingen på øen fra dens frikøb fra Kronen i 1741. Dette frikøb betød, at sø-farten fik gode udviklingsmuligheder, og på et tidspunkt var provinsens største sejlskibsflåde hjemmehørende på Fanø. Det prægede livet og kulturen på øen.

På museet findes bl.a. en unik samling af skibs-portrætter og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemmehørende på Fanø, hvor briggen Claus netop også var et af disse mange stolte fanøsejlskibe. Udover skibssamlingen rummer museet også en stor samling unikke originale  fanødragter.

Midlerne til at gøre det muligt at udgive denne bog er velvilligt doneret af ”Boghandler Henning Clausens Fond”.
DØDT SKIB?

SKONNERTEN SOPHIE AF SØNDERHO OG STRANDINGEN I  1880 VED FJAND
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DØDT SKIB?
SKONNERTEN SOPHIE AF SØNDERHO OG  STRANDINGEN I  1880 VED FJAND

Vraget i brændingen lå med bunden i vejret. Det måtte være et dødt skib – et skib uden levende mennesker.
Først da stormen havde lagt sig, tog redningsfolkene ud til skibet, og da hørte de stemmer inde fra skibet. Det var ikke et dødt skib. To søfolk havde overlevet fem døgn i mørke og kul-de næsten uden mad og drikke og i evig angst. Det var styr-manden og skibsdrengen, der begge var fra Sønderho. 

Den usædvanlige og dramatiske historie foregik for mere end 140 år siden, men kan i dag alligevel fortælles meget detal-jeret, fordi styrmanden, Søren Brinch Fischer, adskillige gange har fortalt om sine oplevelser og også skrevet en længere vise om det dramatiske forløb.
I bogen fortælles også om redningsfolkene fra Bjerghuse, Ane og Laust Bjerre. Ane var synsk og havde forudset en stranding, hvor to søfolk var indespærret i et skib.

Dette værelse med dets  
mørke, elegante møbler  
er Grevens værelse.

Forsiden på den ny bob Dødt Skib?  
Af Sven Anthonisen. Foto: PR. 



9. april 2022   11Fanø Posten

Fanø har fået et nyt badehotel med stil og nostalgi

”Det er skønt at se, at no-
gen investerer i kvalitet for 
turisterne,” lød det frit efter 
hukommelsen fra kommu-
nens saksebevæbnede før-
stemand. 

To lokale forretnings-
mænd, Carsten Svoldgaard 
og Niels Orla Rasmussen, 
er gået sammen om projek-
tet. Og da der var reception 

og åbent 
hus 1. april, 
kunne de fortælle, 
at håndværkerne havde 
klaret transformationen på 
kun 63 dage!

I det daglige har de over-
ladt nøglerne til Anette 
Bendixen, som har forpag-
tet Fanø Badehotel og ind-
rettet det med så megen 

nostalgi, at man forventer 
at møde fru Frigh, kontor-
chefen og alle de andre i 
spisesalen.

Anette Bendixen har rejst 
land og rige rundt for at 
finde det helt rigtige interi-
ør – gamle tapeter, møbler, 
belysninger, nips med vi-
dere, alt sammen i respekt 
for husets historie, hvor det 
under navnet Beta-huset 
var en del af det lokale 
skibsværft, som byggede 
de stolte sejlskibe fra Fanø. 

”Vi har gentænkt husets 
oprindelige look og tilført 

det atmosfæren, som 
var fremher-

skende i før-
ste halvdel 
af det forrige 
århundrede. 

Men vi skaber 
ikke blot en kulisse, 

for vi skal jo også matche 
nutidens krav til komfort 
og finde en balance, hvor 
gæsterne kan nyde den helt 
originale stemning og op-
leve, hvordan det var at bo 
på et badehotel dengang”, 
fortæller hun.

Kun fem minutters gang 
fra færgen finder man det 
karakteristiske hus med 20 
sengepladser, fordelt på ni 
værelser: Fire superior-væ-
relser samt fem dobbelt- el-
ler enkeltværelser. Her kan 
man drømme sig tilbage 
og planlægge udflugter til 
øens mange attraktioner. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

BRIGGEN CLAUS AF FANØ

I 1897 fandt en usædvanlig stranding sted på Fanø.
Et fanøskib på vej fra Norge til England strandede på  Vesterstranden. Det var briggen Claus. Det blev en tragedie, der berørte alle på Fanø. Hvorfor havde man ikke opdaget søfolkene på deres strandede skib, og hvorfor omkom alle otte unge sømænd? I samtiden var der enighed om, at hvis de var blevet ombord , ville de være blevet reddet.

Tragedien blev omtalt i alle landets aviser, og der blev  diskuteret, hvorfor det kunne gå så galt, men det forblev et  mysterium. På Fanø er historien om strandingen blevet husket.
Denne bog fortæller historien om skibet, strandingen og  tragedien - og gør det primært ud fra samtidige kilder.
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Forfatter til ”Dødt Skib? - skonnerten Sophie af Sønderho og strandingen i 1880 ved Fjand” er  Sven B. Anthonisen.

Han er født i Esbjerg i 1944. Uddannet lærer, sene-re cand. pæd. og har til sin pensionering arbejdet som seminarielærer.

Han er af fanøslægt, og hans farfar var i mere end 50 år læge i Nordby. 

Sven Anthonisen har tidligere skrevet bogen  ”Briggen  Claus - et skib, en stranding, en trage-die” og artikler om sin slægt og om Fanø.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling er udgiver af denne bog.

Museet præsenterer udviklingen på øen fra dens frikøb fra Kronen i 1741. Dette frikøb betød, at sø-farten fik gode udviklingsmuligheder, og på et tidspunkt var provinsens største sejlskibsflåde hjemmehørende på Fanø. Det prægede livet og kulturen på øen.

På museet findes bl.a. en unik samling af skibs-portrætter og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemmehørende på Fanø, hvor briggen Claus netop også var et af disse mange stolte fanøsejlskibe. Udover skibssamlingen rummer museet også en stor samling unikke originale  fanødragter.

Midlerne til at gøre det muligt at udgive denne bog er velvilligt doneret af ”Boghandler Henning Clausens Fond”.
DØDT SKIB?

SKONNERTEN SOPHIE AF SØNDERHO OG STRANDINGEN I  1880 VED FJAND

SVEN B. ANTHONISEN

D
Ø

D
T SKIB?

SV
EN

 B. A
N

TH
O

N
ISEN

DØDT SKIB?
SKONNERTEN SOPHIE AF SØNDERHO OG  STRANDINGEN I  1880 VED FJAND

Vraget i brændingen lå med bunden i vejret. Det måtte være et dødt skib – et skib uden levende mennesker.
Først da stormen havde lagt sig, tog redningsfolkene ud til skibet, og da hørte de stemmer inde fra skibet. Det var ikke et dødt skib. To søfolk havde overlevet fem døgn i mørke og kul-de næsten uden mad og drikke og i evig angst. Det var styr-manden og skibsdrengen, der begge var fra Sønderho. 

Den usædvanlige og dramatiske historie foregik for mere end 140 år siden, men kan i dag alligevel fortælles meget detal-jeret, fordi styrmanden, Søren Brinch Fischer, adskillige gange har fortalt om sine oplevelser og også skrevet en længere vise om det dramatiske forløb.
I bogen fortælles også om redningsfolkene fra Bjerghuse, Ane og Laust Bjerre. Ane var synsk og havde forudset en stranding, hvor to søfolk var indespærret i et skib.

Forpagter Annette Bendixen 
i den stilfulde og hyggelige 
spisesal.

Badehotellet skulle selvfølgelig have en telefon i lobbyen som i 
tv-serien. Den sørgede bestyrelsesformanden for at levere.

Borgmester Frank Jensen var oprigtigt begejstret over,  Borgmester Frank Jensen var oprigtigt begejstret over,  
at Fanø Badehotel havde valgt at satse på kvalitet i oplevelsen.at Fanø Badehotel havde valgt at satse på kvalitet i oplevelsen.

NYHED.
Fanø Villa
Krogvej 13, Nordby
Velkommen til Nordby på Fanø, hvor denne bolig står klar til at skabe dejli-
ge rammer om jer. Huset er fredet, yderst hyggeligt og emmer af sjæl.
Planløsningen byder på en vinkelstue, 2 værelser, et køkken samt bad og et
bryggers og så får I også et møblerbar repos.

Kontant: 2.898.000
Ejerudgift pr. md.: 1.258
Udbetaling: 145.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.559/11.107

Bolig m2: 122
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1850/2006
Sag: 4790000019

Grund m2: 252

NYHED.

Fritidshus
Fanø
Vesten Sandene 45, Sønderho

Kontant: 1.348.000
Ejerudgift pr. md.: 2.140
Udbetaling: 70.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 6.472/5.279

Bolig m2: 40
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1950
Sag: 4790000015

Grund m2: 2.998

NYHED.

Villa
Fanø
Granvej 4, Nordby

Kontant: 1.898.000
Ejerudgift pr. md.: 2.350
Udbetaling: 95.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.913/7.300

Bolig m2: 165
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1972
Sag: 4790000012

Grund m2: 872
Udhus m2: 22
Garage m2: 44
Energi: D

NYHED.
Fanø Fritidshus
Hympelvej 49, Rindby Strand
Det er de mange renoveringer, som er udført med sans for varme og kvali-
tet, der vil imponere jer, når I ser dette sommerhus på Fanø. Jeres nye oase
ligger timled højt placeret midt i klitlandskabet med kig til havet, som i kan
gå til på kort tid.

Kontant: 4.550.000
Ejerudgift pr. md.: 3.550
Udbetaling: 230.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 21.659/17.671

Bolig m2: 128
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1966/1976
Sag: 4790000025

Grund m2: 1.951
Udhus m2: 9

Hyggeligt sommerhus i na-
turskønne omgivelser.

Fritidshus
Fanø
Hedetoften 4, Rindby Strand

Kontant: 1.645.000
Ejerudgift pr. md.: 1.886
Udbetaling: 85.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.864/6.416

Bolig m2: 46
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1968/1985
Sag: 47920210150

Grund m2: 6.248

NY PRIS.

Villa, 1 fam.
Fanø
Langelinie 3, Nordby

Kontant: 2.848.000
Ejerudgift pr. md.: 2.880
Udbetaling: 145.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.298/10.893

Bolig m2: 213
Stue/vær: 3/4
Byggeår: 1760/1980
Sag: 47920210183

Grund m2: 450

Energi: F

NY PRIS.

Villa
Fanø
Kløverengen 5, Nordby

Kontant: 2.078.000
Ejerudgift pr. md.: 1.450
Udbetaling: 105.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 9.754/7.990

Bolig m2: 119
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1979
Sag: 4790000014

Grund m2: 500
Garage m2: 32

Energi: C

Yderst velholdt bjælkehus.

Fanø Villa, 1 fam.
Spelmanns Toft 57
I Nordby på Fanø får I udsigt til naturen i dette flotte bjælkehus fra 2007.
Her er intet overladt til tilfældighederne, hvor lysindfald, loftshøjden og
planløsningen alle vidner om gennemtænkt arkitektur. I indretter jer i halv-
andet plan, der rummer flere opholdsmiljøer.

Kontant: 2.535.000
Ejerudgift pr. md.: 1.954
Udbetaling: 130.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 11.865/9.720

Bolig m2: 148
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 2007
Sag: 47920210185

Grund m2: 417

Energi: A2010

NY PRIS.

Villa, 1 fam.
Fanø
Skolevej 18, Nordby

Kontant: 1.778.000
Ejerudgift pr. md.: 1.732
Udbetaling: 90.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.380/6.864

Bolig m2: 107
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1866/1990
Sag: 47920210220

Grund m2: 267

Energi: C

danbolig Fanø.
Ejendomsmægler · danbolig.dk
Hovedgaden 24, 6720 Fanø · Tlf. 75 45 78 88 · fanoe@danbolig.dk


