
Fanø Sommercup genopstår i 2023
NORDBY – Nordeuropas formentlig største fodbold-
turnering, Fanø Sommercup, vender tilbage i 2023.

”En ny arbejdsgruppe har overtaget tøjlerne 
og genopliver Nordeuropas største turnering for 
5-mands hold, som bliver afviklet igen fredag den 
14. og lørdag 15. juli næste år,” fortæller initiativta-
ger Lise Aarøe Christiansen på vegne af sig selv plus 
Morten Stendevad og Anja Hoppe. 

Den populære fodboldturnering har siden 1980 
hver sommer været lig med liv og glade dage på va-
dehavsøen. Op mod 300 hold, 3000 fodboldspillere 
og 10.000 tilskuere har der været nogle år, men i juli i 
år blev den aflyst. Der er dog sket en del siden.

”Initiativet er ganske enkelt startet på grund af et 
brændende ønske om, at kommende generationer 
også kan vende hjem til fest og gode venner hver 
sommer i fodboldens tegn. Og samtidig er det også 
for at sikre fremtidens Fanø Boldklub, så børn og 
unge får de samme gode oplevelser med i bagagen 
fra klubben, som tidligere generationer har fået,” for-
klarer Lise Aarøe Christiansen om tankerne bag.

Der er stor opbakning fra Fanø Boldklub, som har 
fået mange penge til ungdomsarbejdet ud af cuppen:

”Fanø Boldklub bakker naturligvis op om som-
mercuppen og glæder os til at lægge baner til, at vi 
igen kan få en hyggelig fodboldfest her på Fanø næste 
sommer,” siger formand Morten Stendevad.

Arbejdsgruppen inviterer til infomøde i Fanø Bold-
klubs klubhus onsdag den 26. oktober kl. 19 til 20.30. 
Kontaktpersoner: Lise, 91 55 01 62  eller liseaachristi-
ansen@gmail.com, Morten, 51 83 52 65 eller morten.
stendevad@icloud.com og Anja, 28 12 84 00 eller anja_
hoppe@hotmail.com.

Øen rundt

Blandede om vildkaninen – en kaninragout 

Når jeg kommer til Anda-
lusien – og det gør jeg ofte 
– så skal jeg altid have en 
kanin-gryderet. De er som 
regel lavet, ja med kanin 
og så egnens grøntsager og 
krydderurter. 

Det smager og dufter 
kraftigt og godt. Det er 
nemt at lave: Skær kaninen 
i otte stykker, krydr med 
salt og peber, og brun styk-
kerne af i en gryde. Hæld 
væske og urter ved, og lad 
kødet simre i cirka 40 mi-
nutter, siger opskriften. 

Men at få den spanske 
smag frem er ikke helt så 

nemt. Det kunne være en 
fornøjelse, hvis Fanøs dyg-
tige kokke ville bruge deres 
kunnen på nogle af de tu-
sindvis af kaniner, vi har 
her på øen.

Vildkaninen stammer fra 
den iberiske halvø, så de 
har selvfølgelig en længere 
tradition for at bruge deres 
kødreserve fra naturen, 
end vi har på Fanø. 

Kaninerne blev vist først 
sat ud på Fanø i begyndel-
sen af 1900-tallet. Det er 
også senere end i resten af 
Danmark. 

Der fortælles af kong Val-
demar Sejr fik sat kaniner 
ud på en række danske øer 
i 1200-tallet. Valdemar var 
ligesom mange på Fanø 
meget glad for at gå på ka-
ninjagt.

Med tiden er vildkaninen 
jo blevet tæmmet. Der kom 
rigtig gang i den proces i 
1500-tallet da den katolske 

kirke deklarerede, at kød 
fra unge kaniner var fisk. 
Så kunne man jo spise den i 
fastetiden. 

I dag har vi jo også en del 
debat om, hvad man skal 
spise. 

Måske kan den debat 
kvalificeres ved at smide 
nogle af Fanøs vildkaniner 
ind i debatten. 

Det er en begrænset 
mængde CO2, et kilo vild-
kaninkød belaster verden 
med. 

Se mere om vildkaninens 
naturhistorie på fanonatur.
dk.
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Vildkaninen smager  
godt, især lavet som  

gryderet i Andalusien.

Anders gik fra gøgl og cirkus til Folketinget

”I mit hjem kom også 
min onkel Egon Hansen, 
tidligere chefredaktør på 
Vestkysten. Og han var be-
stemt ikke socialdemokrat, 
så alle holdninger var i 
spil,” fortæller Judith Kron-
borg Henriksen.

Men hvordan var den lille 
Anders?

”Som barn var han me-
get kreativ. Han elskede at 
spille skuespil og at gøgle 
og var med i Esbjerg Bør-
ne- og Ungdomsteater i en 
årrække. Nogle gange gik 

han gøgleri lidt vildt for 
sig, når han spyede ild eller 
lod brændende fakler gilde 
op og ned ad armene – i 
stuen,” fortæller faderen.

Var filmstatist
Faktisk førte det en ultra-
kort filmkarriere med sig, 
idet Anders kom med som 
statist i den danske film At 
klappe med én hånd med 
Jens Okking i hovedrollen.

”Jeg stod i baggrunden 
og jonglerede med keg-
ler hen over køleren på en 

Jaguar,” erindrer Anders 
med et grin.

Han fortæller også, at han 
og kammeraten Thor, der 
senere blev Venstre-mand, 
ikke kun var til børnelege. 
Da de var 12-13 år, var de 
meget optagede af Ribus-
konflikten og besluttede sig 
for at se nærmere på den.

”Der skete dog ikke det 
store, da vi kom,” fortæller 
han – lidt ærgerlig. De op-
søgte en anden konflikt!

Fysiske udfoldelser var 
den unge Anders også glad 

for. Da skateboards var det 
helt store, skulle alt det 
vilde prøves, også board 
sliding.

”En dag kom en nabo-
kone hen til mig og sagde: 
Så, nu er det jeres drengs 
tur. Og ganske rigtigt, så 
havde han fået et komplice-
ret brud på armen, han dø-
jede længe med bagefter,” 
fortæller Judith.

Maratonløb kastede han 
sig også ud i – med lidt 
spøjse konsekvenser.

”Han var i Berlin for at 
løbe maraton, og pludselig 
ringede det tyske politi. De 
havde gået rundt med ham 
i tre timer, for han kunne 
hverken finde tilbage til 
Brandenburger Tor, sin bus 
eller sit hotel. Man skal el-
lers skrive de oplysninger 
på bagsiden af det skilt, 
man løber rundt med på 
brystet, men når man er 18 
år, så…” griner Jørn.

Anders Kronborg bor i 
dag i Gl. Gjesing i Esbjerg 
og har en lejlighed i et af de 
tre komplekser, som Folke-
tinget ejer.

Da han skulle underskri-
ve grundloven og dermed 
fik lov til at stemme i salen, 
var forældrene med.
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Jørn Kronborg Henriksen, 
Anders Kronborg og Judith 
Kronborg Henriksen. Gæt 
hvem drengen på billedet er…

Her får man et godt indtryk af størrelsen. Foto: Privat
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