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Martha indsamler penge til egetræ
NORDBY – Foreningen Martha vil forlænge broen 

’Svenskeren’ i Nordby, men den mangler penge og 
håber nu på støtte fra alle interesserede, 

”Foreningen selv skal finansiere indkøb og monte-
ring af egetræsdækket. Desværre er priserne på ege-
træ steget til det tredobbelte, siden vi budgetterede i 
foråret 2021. Derfor vil vi spørge jer, om I vil deltage 
med støtte til forlængelsen. Støtten vil gå til indkøb 
af cirka 40 kvadratmeter dansk egetræ, som nu koster 
cirka 65.000 kroner, samt til permanente infotavler 
budgetteret 15.000 kroner. Vi håber på at kunne tage 
broen i brug inden højsæsonen 2022,” siger Torben 
Korsgaard fra foreningen

Martha sejlede i sæsonen 2021 med næsten 1700 
passagerer fra Nordby Lystbådehavn, hvor 20 frivil-
lige skippere og gaster hver dag i sejlsæsonen sejlede 
guidede ture i Nationalpark Vadehavet. Foreningen 
tror, at en anløbsplads for Martha ved den forlængede 
anløbsbro ’Svenskeren’ vil skabe endnu mere aktivi-
tet. Turister og fastboende, der ønsker at støtte den 
bedste oplevelse under sejlads i verdensarv-området 
kan støtte ved at indsætte et beløb på foreningens 
konto i Nørre Nebel Sparekasse 9682 –0001117491 eller 
via MobilePay 816429, mærket ”støtte til Svenskeren”.

Bryghus med i verdens største ølsmagning
NORDBTY – 
Fanø Bryghus er 
med, når Verdens 
Største Virtuelle 
Ølsmagning bli-
ver sendt direkte 
fra Tivoli i Kø-
benhavn. Det sker 
lørdag den 14. maj 
på kanalerne TV2 
Play og TV2 Fri 
samt på storskær-
me rundt om i landet. Bag arrangementet stor Royal 
Unibrew, der har inviteret 12 mikrobryggerier, her i 
blandt altså Fanø Bryghus, der glæder sig meget til 
at være med.

“Det er første gang, vi er med i Verdens Største Vir-
tuelle Ølsmagning, men vi har deltaget flere gange i 
Royal Unibrews andre arrangementer. Vores erfaring 
er, at det er sjovt, vi er glade for at være med, og vi er 
stolte over at kunne bidrage med den helt specielle 
ø-feeling, som den virtuelle ølsmagning fortjener,” 
lyder det fra Sofie Jansen, der er direktør for Fanø 
Bryghus.

Arrangementet strækker sig over i alt godt fire ti-
mer og byder på alt fra ølsmagning og ’beer battle’ til 
underholdning og livemusik.

Tre kilometer med rene klovnerier i Rindby
RINDBY – Danske Hospitalsklovne yder en stor 
indsats for at styrke livsglæden og livsmodet hos de 
mange børn, der er indlagt på landets hospitaler. For-
eningen er dog afhængig af bidrag fra privatperso-
ner, virksomheder og fonde, men nu kan alle på Fanø 
yde et bidrag ved at deltage i et Klovneløb med start 
fra Rindby Forsamlingshus søndag den 8. maj klok-
ken 11. Der er velkomsttale ved viceborgmester Erik 
Nørreby samt opvarmning ved Fanø Judoklub.

”Ruten er på tre kilometer, og du kan løbe, lunte 
eller gå som det passer dig,” lyder det fra foreningen, 
der har fået tilsagn om en række sponsorater. Fra 
Danibo er der 5.000 kroner, og det samme er der fra 
Murermester Bent Haldan ApS og Fanø Boghandel. 
Rasmus Brinch giver præmier til de bedst udklædte 
klovne, mens Fanø Sparekasse stiller med præmier 
til lodtrækning. Restaurant Ambassaden sponsorerer 
’klovneboller’, SuperBrugsen sponsorerer vand, pøl-
ser, pølsebrød og dyppelse, mens Nybolig både har 
gaver til lodtrækning og en pengegave til klovnene. 
Den lokale arrangør er Rindby Forsamlingshus, der 
understreger at huset ikke får nogen form for økono-
misk gevinst ud af arrangementet. Tilmelding sker 
via danskehospitalsklovne.dk/klovneloeb.

Øen rundt

Sortrygget vipstjert  
– Et smukt engelsk islæt i Vadehavet

Der er mange fugle i Vade-
havet, men der optræder 
også hvert år fugle, der er 
meget kortvarigt på besøg, 
og som egentlig i forhold 
til deres trækrute bare er 
fejlnavigeret en 600-800 ki-
lometer.

Sådan er det med den 
britiske race af vores meget 
velkendte hvid vipstjert, 
Motacilla alba. Racen hed-
der Motacilla alba yarrel-
lii, og det er sidste-ordet, 
der viser, at den er en race. 
Gruppen er vipstjerter, Mo-
tacilla, arten er alba, hvid 
vipstjert og yarrellii er den-
ne britiske race sortrygget 
vipstjert, på engelsk hedder 
den Pied Wagtail. Så har vi 
taksonomien på plads.

Hvad er det så for en fæt-
ter, der hvert år i marts og 
april kommer forbi Vadeha-
vet og kun yngler med me-
get få par? Det er en smuk 
lille juvel med sort ryg og 
et kontrasterende hvidt 
vingefelt, der alt i alt ska-
ber en helt anden fugl på 

trods af at størrelse på 17-
19 centimeter, kald og sang 
er tæt på identisk. Den har 
samme præferencer inden 
for mad og foretrukne le-
vesteder, der er strandenge 
og dyrkede og uopdyrkede 
marker med mulige yngle-
pladser som huse, broer og 

stenbrud inden for række-
vidde.

Den overvintrer i Nord-
afrika og Mellemøsten. Så 
denne smukke race adskil-
ler sig reelt kun på, at den 
er en markant mørkere 
udgave af vores hjemlige 
hvid vipstjert, men hvilken 

smuk variation, der hvert 
år besøger områder som 
Blåvand, Fanø og andre ste-
der tættest på England.

Tekst: Søren Brinch 
(redaktion Finn Arne Hansen)

Vadehavets fugle

Sortrygget vipstjert er kun kortvarigt på besøg på Fanø. Dens menu er som dens hvide fætters.

Strandgallerister fortolker andre 

STRANDKUNST – Ken-
der man ikke allerede Fanø 
Strandgalleri skråt overfor 
supermarkedet i Rindby, så 
er der fra lørdag den 7. maj 
en god grund til at gøre 
noget ved det. For fra den 
dato klokken 14 kan man 
komme til fernisering og se 
særudstillingen Parafraser.

Det er en nyskabelse. De 
12 medlemmer af forenin-
gen bag galleriet vil alle ud-
stille et værk, der fortolker 
en kendt kunstners værk. 
To udstiller skulpturer, og 
10 udstiller billeder.

Vi er taget på besøg hos 
formand Ingvard Bjørn i 
Nordby for at se, hvad han 
er klar med på udstillin-
gen. Ved redaktionens slut-
ning er udstillingen nemlig 
ikke klar. 

Det er et lærred med pen-
gesedler på. De er limet 
godt fast, og de er værdi-
løse. De pengesedler, der er 

hele – for eksempel nogle 
græske af slagsen – er gam-
le, udgåede sedler. Og re-
sten er ituklippede fotoko-
pier af forskellige sedler. På 
værket kan man så se tallet 
532.549. Og hvad dækker 
det så over?

”Det her er en parafrase 
over kunstneren Jesper Ha-

anings berømte værk med 
de forsvundne pengesedler 
på museet Kunsten i Aal-
borg,” forklarer Ingvard 
Bjørn.

”Det er det beløb, som 
han lånte til sit værk, og de 
penge var forsvundet, da 
værket kom op at hænge,” 
forklarer han.

Beløbet skulle være en 
dansk lønmodtagers gen-
nemsnitsløn plus en EU-
gennemsnitsløn.

Kunstneren er i mellem-
tiden blevet anmeldt til po-
litiet for tyveri, men man 
kan godt vælge at se det 
som en del af kunstværket, 
påpeger formanden.

De 12 medlemmer 
af Fanø Strand-
galleri vil fra 
lørdag den 7. maj 
med udstillingen 
Parafraser fortolke 
kendte kunstneres 
værker

Fanø Bryghus med i ølsmagning.

Ingvard Bjørn kan ikke lade være med at more sig over kunstneren,  Ingvard Bjørn kan ikke lade være med at more sig over kunstneren,  
der smuttede med de penge, han havde lån til sit værk på Kunsten i der smuttede med de penge, han havde lån til sit værk på Kunsten i 
Aalborg. Nu har han fortolket værket, en såkaldt parafrase.Aalborg. Nu har han fortolket værket, en såkaldt parafrase.
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• Lør. 7/5 kl. 10.30: Kirkevejen 75 
overfor Stoppestedet i Rindby: 
Fanø Half Marathon

• Lør. 7/5 kl. 14, Fanø Strandgalleri, 
Kirkevejen i Rindby: Fernisering 
af særudstilling. Fri entré

• Lør. 7/5 kl. 19.30 og søn. 10/4 
kl. 14, Fanø Biograf, Lodsvej 
3, Nordby: Miss Viborg 
(lør.) og Mus & Ræv i den 
syvende himmel (søn.). Entré. 
Åbningstider og program i 
øvrigt: fanoebiograf.com

• Lør. 7/5 kl. 20, Realen – Fanøs 
Kulturhjerte, Niels Engersvej 
5a, Nordby: Koncert med Ester 
Brohus og Knud Møller, entré,  
se realen.dk

• Søn. 8/5 kl. 11, Rindby 
Forsamlingshus: Gå, løb eller 
lunt med hospitalsklovnerne.  
Fri entré

• Søn. til fre. kl. 11-15, Fanø 
Museum, Nordby: Åbent alle 
dage undtagen lørdag. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30,  
lør. kl. 10-14: Fanø Skibsfarts-  
og Dragtmuseum, 
særudstillingen Dødt Skib?, 
riggerloftet med mere. 

• Man. 9/5, Nordby Lystbådehavn: 
Martha sejler havnerundfart i 
Esbjerg. Husk varmt tøj. Entré. 

Se øvrige sejladser og book på 
marthasoenderho.dk

• Tir. til søn. kl. 13-17,  
Fanø Kunstmuseum, Sønderho: 
Udstillingerne Forandringer 
af Krestine Harboe samt Tabte 
somre af Jan Egesborg, Johannes 
Töws og Ulrich Busk Hoff  
samt udstilling med  
Jakob Agersnap-billeder

• Ons. 11/5 kl. 14-16, Nyttehaven 
Fanø: Kaffe, musik og 
hygge i Nyttehaven. Arr.: 
Projektgruppen for et 
demensvenligt Fanø. Fri 
entré

• Ons. 18/5 kl. 8.10, afgang 
fra Nordby Havn: 
Sogneudflugt  
til Christianskirken i 
Fredericia. Arr: Kirkerne 
på Fanø. Tilmelding på 
75 16 20 86  
eller mhja@km.dk

• Ons. 18/5, kl. 19-21: 
Fanø Skole: Klimaet 
og Fanø, foredrag v/ 
Jesper Theilgaard. Arr. 
Fanø Kommune og DN 
Fanø

• Tor. 26/5 og fre. 27/5 
kl. 20, Realen – Fanøs 
Kulturhjerte, Niels 

Engersvej 5a, Nordby: Huxi Bach 
testshow. Entré, se realen.dk

• Tir. 31/5 kl. 15.30-16.30,  
Sønderho Kirke: Seniorgudstjeneste 
v/ Nanna D. Coln.

• Fre. 2/6 og lør. 4/6, Sønderho 
Forsamlingshus: Pinsefestival.

• Gudstjenester i øvrigt:  
Se kirkernepaafano.dk

Det sker på Fanø fra 7/5 til 4/6 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden den 7. maj til den 4. juni 2022

Lav-folket invaderede Fanø i foråret
FANØ – Hvis du i dagene 31. marts til 2. april så folk 
med biolog-outfit, der dybt nedbøjede og med for-
størrelsesglas så ned mod Fanøs bunddække, så er 
her forklaringen. 

I de dage lagde de tre største vadehavsøer nemlig 
’hus til’ en fagbiologisk feltlejr.

Her undersøgte godt en snes frivillige en helt sær-
lig gruppe af organismer i naturen: laver.

”Her til lands kendes flere end 1000 forskellige ar-
ter og det var dem, der var målet for Lav-Lejr Vadeha-
vet 2022. Med et dagsbesøg på hver ø ville gruppen af 
lav-entusiastiske amatører og professionelle lav-fag-
folk undersøge, hvilke lavarter, der findes på øerne. 
Vadehavsøerne byder på særligt interessante vokse-
steder, idet klitter og klitheder ofte er voksested for 
et større antal lav-arter, der er specialiseret til at klare 
det barske liv derude. Men også hvor der er skove og 
pilekrat på øerne, kan der vise sig ’gode fund, som 
sjældenhederne ofte omtales blandt fagfolk,” fortæl-
ler Lars Jørgen Grønbjerg fra Lav-vennerne.

Laver er symbiose-vækster hvor en svampeorgani-
ske indeholder alger, så svampen kan udnytte alger-
nes fotosyntetiserende evner til at danne sukkerstof-
fer.

”Mange vil nok ubevidst kende laverne fra deres 
gåture i klitterne langs kysten, hvor blandt andet 
’rensdyrlaver’ vokser på klithederne, eller i den nær-
meste skov, hvor hvide og lysegrønne eller gule plet-
ter på stammer og grene ofte skyldes lavernes vækst. 
Eller såmænd som ’flisepest’ på indkørslens belæg-
ning hjemme foran villaen,” tilføjer han.

Bevæbnet med en lille lup, studeres laverne i natu-
ren grundigt, så det – måske – er muligt at identifi-
cere, hvilken art det drejer sig om. 

Hvis man er i tvivl, kan der samles en lille prøve 
af organismen med hjem til laboratoriet for nærmere 
undersøgelser.

Formålet med lejren var at afdække, hvilke arter af 
laver, der lever på Fanø, Mandø og Rømø. 

Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige og des-
uden præsenteret på Forskningsdagen 2023 i Esbjerg. 

Så hold øje med Nationalparkens nyhedsbreve i be-
gyndelsen af 2023. 

Lav-lejr Vadehavet 2022 var støttet økonomisk af 
Nationalpark Vadehavet.

Øen rundtStrandgallerister fortolker andre 

”Han kommenterer på 
den usle aflønning, som 
de fleste kunstnere udsæt-
tes for. Og det er jo en in-
teressant situation, vi har 
nu. Museet, der har fået 
en masse publicity på det, 
valgte at udstille værket 
uden at kunstneren har gi-
vet tilladelse til det. Han si-

ger også, han ikke har fået 
betaling for det,” forklarer 
Ingvard Bjørn, der mener, 
at begge har fået noget ud 
af det.

Han tilføjer, at Jesper Ha-
aning efterfølgende er ble-
vet tildelt Franziska Clau-
sens Medaljen for værket 
med de forsvundne penge. 
Fonden bag kunne godt 
lide ’take the money and 
run’-idéen.

Resten af sæsonen har 
Strandgalleriet mere og an-
det i støbeskeen. Der kom-
mer tre gæstekunstnere 
– Jørgen Olmer, Iben Holm 
Kongsbak og Birte Clausen 
– og der vil blive afholdt tre 
workshops med publikum 
på forskellige torsdage. 
Den første ved sankthans 
handler om hekse, den an-
den i midten af juli hedder 
Alt i fisk, og den tredje i 
slutningen af juli hedder 
Sandart.

Desuden kommer TV2 på 
besøg for at lave et afsnit af 
serien Det koster Danmark, 
hvor to kendte personer 
skal gætte på prisen på en 
ravslibning i galleriet.

I september kan publi-
kum vinde gavekort på at 
gætte et eventyr af Brød-
rene Grimm.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Frisk luft, god motion og penge  
på lommen! Lyder det godt?

Så har vi snart et par ledige avisruter, dels en 
byrute i Sønderho, dels en sommerhusrute.

Du skal være minimum 13 år. Du får god løn, 
feriepenge og er forsikret mod arbejdsskader.

Interesseret? 
Skriv til mail@fanoeposten.dk 

Avisbude søges

Eksempel på lav. Foto: FanøNatur

Sparekassen Fanø  
tjener for få penge

PENGESAGER – Fanø 
Sparekasse tjente 2,9 mil-
lioner kroner i 2021, fortæl-
ler direktør Henning Balle.

Egenkapitalen er opgjort 
til 95,5 millioner kroner, 
svarende til en kapitalpro-
cent på 33,2 procent. Balan-
cen er opgjort til knap 600 
millioner kroner. Udlånet 
er på 131 millioner kroner, 
og indlånet er på massive 
460 millioner kroner. Ba-
sisdriften er på lige under 
minus én millioner kroner.

Der er tilbageført 2,7 mil-
lioner kroner i nedskriv-
ninger, og der resterer nu 
kun 7,7.

”Bundlinjen med et over-
skud på 2,9 millioner kro-

ner er vi som sådan tilfred-
se med. Men der er malurt 
i bægeret, nemlig basisdrif-
ten,” siger direktøren. 

Blandt andet har er-
hvervskunderne på grund 
af statens rentefri corona-
lån og de to gode turismeår 
sænket deres lån cirka 11 
millioner kroner, hvilket 
medførte et tab i renteind-
tægter på cirka 0,7 millio-
ner kroner. Det bliver dog 
ikke let at få basisdriften 
forbedret, når Finanstilsy-
net kritiserer Sparekassen 
for at hente kunder udefra 
og for at investere i papirer 
med lav risiko. Gebyrskru-
en kan næppe klare mere.

-fina

Fanø Sparekasse fik dog et overskud på 
2,9 millioner kroner i regnskabsåret 2021

Fanø Spareksse vælter i indlån, og det går godt for 
erhvervskunderne, så der tjenes mindre på dem.


