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Varmerekord et stykke fra at blive slået
FANØ – Stønnede du også af varme, da der onsdag 
i uge 29 var bragende varmt? Det fik i hvert fald den 
gamle redaktør til at kontakte DMI for at høre, om 
varmerekorden blev slået.

”Ja, der var varmt på Fanø i onsdags, det toppede 
med 32,7° C mellem klokken 13 og 14. Dog er det langt 
fra den varmeste dag, der er registreret på Fanø,” for-
tæller Frans Rubek, klimatolog, MSc, PSK, Danmarks 
Meteorologiske Institut.

”Siden starten af målingerne i Nordby i 1874 har 
der været følgende dage med højere maksimums-
temperatur: 12. juli 1941: 35,0° Celsius, hvilket er lokal 
rekord,” fortæller han.

”Det var også dagen for den hidtidige julirekord: 
35,3°C på Mors og ved Herning, der blev slået i ons-
dags,” tilføjer han.

Han giver også Fanø Posten andre højdesprin-
gere: 27. juli 2018: 33,9°C, 2. august 2013: 33,7°C, 10. 
og 11. august 1975: 33,6°C (10/8 1975 var også dagen 
med den absolutte rekord: 36,4°C i Holstebro). Andre 
meget varme dage var 30. juli 1948 med 33,5°C. 25. 
juli 2019 med 33,3°C. 26. juli 2018 med 33,2°C. 6. juli 
2006 med 33,1°C, samt 9. juli 1941 og 28. juni 1947 med 
33,0°C.

Sol og Strand klar med to el-ladestandere
RINDBY – Sol og Strand Feriehusudlejning tilbyder 
nu alle ejere af el-biler på Fanø, at deres biler kan 
blive opladet på to nye el-ladestandere på parkerings-
pladsen ved Sol og Strands kontor på Postvejen 16 i 
Rindby. Det fortæller Morten Schøler, der er ny bu-
reauchef for Sol og Strand på Fanø.

”Vi kan jo se, at der mangler el-ladestandere man-
ge steder i turistområderne i Vestdanmark, også på 
Fanø. Vi har flere og flere feriegæster, der kommer til 
Fanø i el-bil, når de har lejet en feriebolig hos os. Men 
vi kan se, de har svært ved at få ladet deres bil op 
herovre. Og det samme gælder jo ejerne af de mange 
private sommerhuse og ferieboliger, som vi lejer ud 
på Fanø. Men vi begrænser altså ikke brugen af vores 
el-ladestandere til sommerhusejere, der lader Sol og 
Strand leje deres hus ud, og heller ikke til feriegæster, 
der bor i et hus der er lejet ud gennem Sol og Strand,” 
forklarer han.

Før man kan få opladet sin el-bil hos Sol og Strand, 
skal man booke en tid – og opladningen sker til en 
pris på 3,50 kroner per KWh. På el-ladestanderen er 
den en QR-kode, som man skal scanne på sin telefon, 
og så kan med ved hjælp af en app, som skal hentes på 
mobiltelefonen. Og derfra skulle det meget gerne gå af 
sig selv. Både på ladestanderen og app’en er der grun-
dig brugsanvisning. Sol og Strand tilbyder også som-
merhusejere, der lejer deres sommerhus ud gennem 
dem, et særligt tilbud på opstilling af el-ladestandere 
ved deres sommerhuse. Desuden er der også særlige 
tilbud om priser, hvis man har opstillet en el-ladestan-
der ved sit eget sommerhus, oplyser han..

Rindby Strands Venner i støbeskeen
RINDBY – Bestyrelsen for Rindby Strand Grundejer-
forening har en plan. Den handler om, at lave ’noget’, 
der, indtil videre, går under navnet Rindby Strands 
Venner.

”Det handler om, at frivillige kan udføre forskellige 
projekter i Rindby. Det kan være musik, forskønnelse 
af forskellige slags, rav-ture og andre ting,” oplyser 
foreningens formand, Hans Kjær, der samtidig opfor-
drer til, at ideen nu bliver yderligere drøftet blandt 
foreningens medlemmer.

Øen rundt

LOKALHISTORIE - Hvor 
er havnen?

For nylig lagde jeg øre 
til denne sigende samtale, 
som udspandt sig på hav-
nen i Sønderho: 

”Kan De sige mig, hvor 
er havnen?,” spurgte en fe-
riegæst, der netop var nået 
ned til sejlrenden i Søn-
derho. 

”Jamen, den er da lige 
her,” svarer den altid hjælp-
somme sønderhoning, der 
var ved at gøre sin båd klar 
til en tur med sin trofaste 
hund Trunte.

”Øh, her? Jamen, hvor er 
molen og alle sejlskibene?” 

”Her har aldrig været 
hverken kaj eller moler, kun 
sand og et stormflodsdige! 
Sønderho Havn, der her i 
Vadehavet ligger i læ for 
vestenvinden, er nemlig en 
naturhavn,” fortæller søn-
derhoningen.

Som den gode sønder-
honing forklarer, er hav-
nen en naturhavn, som i 
sejlskibstiden var af stor 
betydning som en sikker 
havn. Her bag Fanø i læ for 
vestenvind og Vesterhavets 

bølger, var der i loen (tide-
vandsrenden) en passende 
vanddybde, hvor ankeret 
lå godt på sandbunden, 
og hvor der var plads til at 
svaje rundt når tidevandet 
skiftede.

Vadehavets ’lastbil’
På trods af at der aldrig 
har været en ”rigtig” havn 
i Sønderho, har der i tidli-
gere tider været stor aktivi-
tet med masser af småskibe 
som Vadehavets ’lastbil’, 
den fladbundede evert, der 
sejlede forsyninger til og 
fra fastlandet. Du kender 
måske typen fra everten 
Rebekka, der har kajplads i 
Nordby? Ja, selv skibsværf-
ter har der været på den da-
værende sandstrand. Her 
blev der indtil 1877 byg-
get og søsat skonnerter og 
skonnertbrigger og enkelte 
brigger og galeaser. Bort-
set fra everten besejlede 
de fleste af de skibstyper, 
der blev bygget i Sønderho, 
det man kalder Nord- og 
Østersøfarten. Kun briggen 
var beregnet til at passere 
Ækvator.

Snart var de mange ak-
tiviteter og lyden af sme-
denes og skibstømrernes 
værktøj fra skibsværfterne 

forsvundet. Hånd-
værkere og søfolk 

måtte tage arbejde og hyre 
i fremmede havne. Snart 
var der heller ikke længere 
vand at sejle i. Gennem år-
tier ændrede Vadehavet sig, 
de store sandbanker uden 
for Sønderho voksede sig 
større og sejlrenden miste-
de både bredde og dybde. 

Smukkeste landsby
Med sejlskibenes og den 
lokale søfarts forsvinden 
måtte mange sønderhonin-
ger med sorg forlade Fanø 
og sælge deres huse, som 
måske havde været i slæg-
tens eje i generationer. Til 
gengæld blev det – med 
hurtigere og nemmere rej-
semuligheder – en gryende 
interesse for friluftsliv og 
øget fritid attraktivt for 

En beretning om en havn, som turister 
kan besøge uden at kunne finde den. Vi 
fortæller historien om Sønderho Havn

Tøndehuset fotograferet 
før 1933 har sit 
navn efter at det af 
vagervæsenet blev 
brugt til at opbevare 
søtønder og koste, 
der blev anvendt 
til afmærkning 
af sejrender og 
sandbanker. Af hensyn 
til stormflod blev huset 
bygget på et 80-100 cm 
højt fundament. Foto: 
Sonnich Thomsen. Jens 
Ebbe Thomsen ©.

Briggen Familiens Håb bygget i Sønderho i 1870 af skibsbygmester S.J. Sonnichsen.  
(Gengivet efter Niels Frederiksens bog Sønderho. En skipperby i Vadehavet, 2013).

Større skibe lå aldrig for anker i Sønderho Havn. Skibene på fotografiet fra omkring 1909 er vadehavssejlere.  
I baggrunden ses høfder der skal sikre diget. Foto: Sonnich Thomsen. Jens Ebbe Thomsen ©.

Sønderho Havn – med vand, uden vand og nu igen med vand

Sol og høj varme fik onsdag den 20. juli tusindvis af 
mennesker til at tage til stranden. Foto: Fanø Posten
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Vil fjerne PFAS med avanceret renseanlæg
FANØ – Bestyrelsen i Fanø Vand A/S har truffet 

beslutning om at installere et anlæg til rensning af 
vandværkets vand for de skadelige PFAS-forbindel-
ser, oplyser formand Kaj Svarrer.

”Anlægget, som baseres på en ionbytterteknologi, 
bliver etableret hurtigst muligt og forventes at være 
funktionsdygtigt inden årets udgang. Anlægget vil 
kunne rense vandet for PFAS, således at de nye græn-
seværdier eller kvalitetskrav kan overholdes. Styrel-
sen for Patientsikkerhed har tidligere udtalt at vandet 
fra Fanø Vand må drikkes i en begrænset periode. 
Ved en bekendtgørelsesændring, der trådte i kraft 1. 
januar, blev grænseværdien for PFAS nedsat fra 100 
nanogram per liter til 2 nanogram per liter. Vandvær-
kets vand indeholder mellem 3 og 4 nanogram per 
liter,” fortæller han.

”Vandværket har siden januar gennemført forsøg 
med rensning af vandet, dels med kulfiltrering, dels 
ved et ionbytteranlæg baseret på resiner. Erfaringer-
ne fra disse forsøg har nu vist, at vandet kan renses til 
under grænseværdien ved hjælp af ionbytteranlæg-
get. Rensning med kulfilter har nogen værdi, men 
ikke tilstrækkeligt til at grænseværdien kan overhol-
des.” ”Sideløbende med forsøgene på at rense vandet 
har andre muligheder været overvejet. En mulighed 
er at etablere en rørledning fra Esbjerg, som har vand, 
der ikke er forurenet med PFAS. Denne mulighed 
kan ikke gennemføres på kort sigt, idet de stramme 
naturbeskyttelsesbestemmelser, Fanø og Vadehavet 
er underlagt, medfører en lang etableringsperiode. 
Denne løsning er også en langt dyrere løsning,” fort-
sætter han.

”Det har også været overvejet, om der kunne etab-
leres nye boringer på Fanø, ligesom enkelte eksiste-
rende boringer (private og nedlagte) er undersøgt. Vi 
ved at der er vand i undergrunden, men vi ved ikke i 
hvilken grad det er forurenet med PFAS-forbindelser 
og vil forblive rent. Tillige bevirker de stramme na-
turbeskyttelsesbestemmelser, at det er kompliceret at 
etablere nye kildefelter og at det tager tid.”

”Etablering af et anlæg til rensning af vandet vil 
give vandværket yderligere mulighed for at teste ek-
sisterende boringer og måske finde frem til kilden til 
PFAS-forureningen. Det er fortsat ikke kendt, hvad 
der er årsagen til PFAS-forureningen. Fanø Vand A/S 
ejes af Fanø Kommune og bekæmpelsen af forure-
ningen finder sted i et samarbejde med Esbjerg Kom-
munes miljøafdeling,” slutter han.

Tennisbane renoveret for 200.000 kroner
RINDBY – Sidste år blev det på generalforsamlingen 
i Rindby Strand Grundejerforening besluttet at spen-
dere 200.000 kroner på en gennemgribende renove-
ring af foreningens tennisbane. 

Øen rundt
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OBS! Vi henter og bringer gerne!

udenøs at købe de gamle 
huse og benytte dem som 
sommerhuse. I dag myld-
rer det med sommergæster, 
der vil besøge Danmarks 
smukkeste landsby, som 
Sønderho blev udnævnt til 
i 2011.

Det gode liv på havnen
”Men hvor er nu den havn, 
som ikke er der?” spørger 
feriegæsten ivrigt.

Ser man sig omkring på 
havneområdet, kan man 
finde flere spor fra fordums 
dage. Nemmest at få øje på 
er nok stormflodssøjlen, 
som vidner om tidligere 
tiders vilkår, når Vester 
vovvov viste tænder og fik 
vandet til at stige højt op 
mellem husene. 

I år har Fanø Kommune, 
National Park Vadehavet 
og Sønderho Havn Støt-
teforening i samarbejde 
påbegyndt arbejdet med at 
gøre området ved Børsen 
til et nedslagspunkt for for-
midling af naturverdensar-
ven. Der er opsat nye borde 
og bænke, og der er nye for-
midlingsplancher og QR-
koder. På Sønderho Havns 
hjemmeside kan man finde 
alt om havnen, tidevandet 
og det lokale vejr. 

Her er med andre ord al-
lerede meget at glæde sig 
over. På en tilfældig som-
merdag for nylig var der et 
rigt leben ved Børsen og på 
broen, ja også i sejlrenden. 
På en time kom der mindst 
150 mennesker, dels bræt-

sejlere og kajakroere, og 
dels børn der havde en fest 
med at fange krabber og 
andet godt.

Nu mangler kun et større 
havnebassin og en yderli-
gere uddybning af sejlren-
den til 20 meters bredde og 
2 meters dybde, så loen til 
Sønderho kan besejles på 
alle vandtider. 

Fortærkning af diget
Fanø Kommune arbejder 
på at få tilladelse til at gen-
anvende sand og klæg her-
fra til forstærkning af Søn-
derhodiget. Det er håbet er, 
at det kan lykkes inden så 
længe. Så glæd dig til også 
i fremtiden at have en havn 
fyldt med liv, krabbefangst 
og fuglekiggeri, og kanoer, 
kajakker, paddleboards, 
småbåde, vadehavssejlere 
og lejlighedsvis besøg af 
historiske vadehavsskibe.

På gensyn!
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Større skibe lå aldrig for anker i Sønderho Havn. Skibene på fotografiet fra omkring 1909 er vadehavssejlere.  
I baggrunden ses høfder der skal sikre diget. Foto: Sonnich Thomsen. Jens Ebbe Thomsen ©.

1634: 6,10 m

1825 og 1839: 5,33 m

Digets højde: 5 m

1981: 4,51 m
1852: 4,41 m

1999: 4,38 m
1990: 4,10 m
1928: 4,00 m
1909: 3,91 m

1881: 3,22 m

Sønderho Havn – med vand, uden vand og nu igen med vand
Sejlerliv på dagen  
for indvielsen af  
Sønderho Havn.  
Foto: Per Hofman Hansen.

Tidevandssøjlen ved Børsen.Tidevandssøjlen ved Børsen.


