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Virketrang på Fanø
Vinteren er en spøjs tid på Fanø. Der er stille, 
mange på øen rejser sydpå for at få ladet 

batterierne op i solen og varmen, men der pusles også 
med en masse projekter rundt omkring. Og når foråret 
kommer, pibler de frem som skønne krokusser og 
erantisser i haven og naturen. 

Denne gang skriver vi om to erhvervsdrivende 
i Sønderho, der flytter sammen i store lokaler, en 
burgerbar bliver til en skøn restaurant, drevet af en flok 
energiske, unge mennesker, og en støttekoncert for 
violinelevernes rejse til Canada er ved at blive stablet 
på benene.

Der sker meget mere, som vi gerne havde skrevet om, 
men vi blev her på avisen i det sidste døgn før deadline 
pludselig begavet med annoncer, vi ikke havde regnet 
med. Og det er jo det, der skal betale regningerne. 
Alternativet for os i sådan en situation er at føje fire 
ekstra sider med journalistik til avisen i sidste øjeblik, 
og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. 

Så en bøn til alle annoncører: Kom i god tid, så kan vi 
lave en bedre avis med mere journalistik. 

Næste avis er 1. april.
Det fører til en interessant historie fra fastlandet. 

En kirketjener i en af de lokale kirker havde fået 
gennemtrumfet, at et arrangement skulle annonceres 
i den lokale avis. Han skulle så til gengæld spørge alle 
dem, der kom til koncerten, hvor de havde læst om den. 
Som sagt, så gjort. Og 75 procent svarede, de havde 
læst om det i lokalavisen!

Så selv om den amerikanske mastodont Metas 
’sociale’ medie Facebook er vældig populær her på øen, 
så skal man huske, at Meta ikke betaler kommuneskat, 
og at det kun gavner Metas aktionærer, hvis aviserne 
forsvinder.

Fotokonkurrencen er slut. Den blev vundet af Susan 
Speth fra Tyskland. Der er et ø-gavekort til Nordby 
Handel på vej til hende.

Hav en dejlig marts derude!
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

– hele øen rundt !

K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  
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Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Fanø dyreste maleri afsløret

KUNST – Johan Julius Ex-
ners værk Sangtime i Søn-
derho 1896 kom den 15. fe-
bruar 2023 hjem. Det blev 
en festdag med en stopfyldt 
sal i det ny hus. Alle 80 sæ-
der var revet væk. Alle kom 
de for at se det dyreste ma-
leri, museet nogensinde har 
haft mulighed for at købe, 
takket være en donation på 
434.000 kroner fra den ned-
lagte forening Fanø Vester-
havsbads Venner.

Niels Frederiksen fortalte 
om kunstneren og værket. 
Han kunne blandt andet 
fortælle, at Exner lavede to 
mindre udgaver af værket i 
1893 og 1902. Det var gan-

ske almindeligt med popu-
lære motiver.

Museet fandt maleriet 
hos en familie på Frede-
riksberg. Billedets eksi-
stens har ikke været kendt, 
idet ejeren Tage Jungløvs 
tipoldefar grosserer Ras-
mus Selgen Sthyr købte 
det direkte af kunstneren i 
1896, sandsynligvis som en 
gave til sin datter og sviger-
søns bryllup i 1896. 

Maleriet er i meget velbe-
varet stand og har gået i arv 

i familien, senest til Tage 
Jungløv, der på særdeles 
gunstige vilkår har solgt 
billedet til museet, fortæl-
ler museumsformand Bir-
git Rita Knudsen. Han og 
frue var til stede.

På udstillingen var også 
en serie på 15 af Johan Fors-
berg-akvareller udstillet. 
Disse blev erhvervet af en 
privat samler i 2022 og er 
alle motiver fra Fanø. Det 
har længe været et ønske, 
at erhverve denne sam-

ling, som museet ved flere 
udstillinger, har lånt bil-
leder fra til udstillinger på 
museet og da museet i 2022 
fik den store donation op-
stod muligheden for dette 
køb. På udstillingen kunne 
desuden ses værker købt af 
nutidige kunstnere, der har 
udstillet på museet gen-
nem de sidste to år. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Den 15. februar var 
en festdag på Fanø 
Kunstmuseum. Her 
kunne man vise 
samlingens hidtil 
mest dyre  
og fornemme 
Exner-værk frem

Min. tre værelser søges 
til leje i Nordby af rolig  
og stabil lejer – mand, 
ikke ryger.
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Tidligere bestyrelsesmedlem Niels Frederiksen, Esbjerg, fortalte meget kyndigt om Exners maleri 
Sangtime i Sønderho 1896. Exner malede motivet tre gange for at tjene lidt ekstra penge.

Nyt hold i sparekassen
ERHVERV – Der står Fanø 
Sparekasse på huset, men 
der er nu både kendte og 
nye ansigter. Henrik Tover-
ud Stokkebæk er nu leder 
for Middelfart Sparekasses 
Esbjerg-Fanø-afdeling.

”Jeg deler min tid mellem 
Esbjerg og Fanø, og særligt 

her i de første måneder ef-
ter sammenlægningen er 
min vigtigste opgave at 
sikre, at kollegerne på Fanø 
kommer godt på plads i den 
ny sparekasse,” siger han.

Han har i et stykke tid 
været sommerhusejer på 
Fanø, er dertil kasserer i 

bestyrelsen for Realen – 
Fanøs kulturhjerte.

Siden den formelle god-
kendelse af fusionen har 
han næsten været ’fast 
inventar’ i afdelingen i 
Nordby. Endnu hurtigere 
var rådgiver Amalie Wiese, 
som sagde ja til at skifte sit 
job i Middelfart Sparekasse 
ud med et job på Fanø, før 
fusionen var endelig for at 
hjælpe de kommende kol-
leger med at servicere kun-
derne.

”Jeg er blevet taget godt 
imod af både kunder og 
kolleger, og jeg glæder mig 
til at hilse på endnu flere 
kunder,” siger Amalie Wie-
se. 

Alle medarbejdere i Fanø 
Sparekasse har fået job i 
Middelfart Sparekasse ef-
ter sammenlægningen. De 
fleste har fortsat deres gang 
i afdelingen på Fanø.

Det ny hold er, fra venstre: Henrik Toverud Stokkebæk, Anne Mette Sonnicksen, Vivi Guldberg 
Andersen, Susanne Warrer, Mette Haldan, Amalie Wiese og Søren Brinch Sonnichsen. 

Foto: Middelfart SparekasseFoto: Middelfart Sparekasse


