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Nyhedsbrev no. 2 fra Sønderho Havn Støtteforening i perioden 01.07.21-30.06.22 

 

Kære medlemmer af Sønderho Havn Støtteforening 

 

Vi har en sejlbar rende til Sønderho! 

 

 

 

Rebekka lægger til i Sønderho Havn. Foto: Per Hofman Hansen 

 

Sommermånederne ved havnen har været forrygende. Der har hver eneste dag været aktivitet og masser af 

besøg af folk i alle aldre. Krabberne har vist ikke tal på, hvor mange gange de er blevet fanget og sluppet ud 

igen, der er blevet leget, badet, sejlet i kajak og på paddleboard, og der har været besøg af roklubber og af 

både motorbåde og sejlbåde fra Mandø, Ribe, Esbjerg, Hjerting og Nordby, og så er de tre borde og bænke 

ved Børsen næsten blevet slidt op, fordi stedet er blevet et mål for besøgende, der er på vej øen rundt på 

cykel. Alle har virkelig taget muligheden for at bruge Sønderho Havn til sig.  

 

På baggrund af optællinger på enkelte, tilfældige dage, skønner vi, at der har været mindst 50.000 besøg ved 

Børsen og på broen, og vi kan glæde os over at støtteforeningens medlemstal er øget fra 154 til 204. Skulle I 

kende nogen, der har lyst til at blive medlemmer af foreningen, men endnu ikke har meldt sig ind, så giv dem 

et lille puf, så vi kan blive endnu flere. 



 

Foto: L. Holm-Nielsen 

 

Her i sensommeren har vi haft meget fine besøg. Miljøminister Lea Wermelin fandt inviteret af Johan Brink 

Jensen og folketingsmedlem Anders Kronborg (S) tid til at besøge Fanø, hvor hun af borgmester Sofie 

Valbjørn bl.a. blev informeret om Fanø Kommunes arbejde for at få tilladelse til genanvendelse af sand og 

klæg, som er opgravet og som skal opgraves Dybet og loen til forstærkning af sønderhodiget.  

 

Den 1. september besøgte HM Dronning Margrethe Fanø. En stor dag for alle og ikke mindst for vores 

havneprojekt, som borgmesteren og hoffet havde indlagt i Dronningens program. Dronningen var meget 

interesseret i, hvordan livet på øen havde udviklet sig gennem tiderne, og den nære forbindelse der er her 

mellem kultur og natur. På diget ved Carl Emils værksted fik Dronningen en orientering om Natur-

Verdensarven, og om naturhavnen og havneprojektet af Marco Brodde og Lauritz Holm-Nielsen. Fra diget så 

hun Ribe domkirke og spurgte interesseret til forbindelsen med Mandø, der stod tydeligt i horisonten. 

Dronningen var interesseret i Sønderhos rolle som havneby for Ribe og som naturhavn for skibstrafikken 

langs De frisiske Øer, og HM fik historien om at fanøsøfolkene opfattede sig som storke, der ligesom 

Vadehavets trækfugle var på lange træk og i sejlskibstiden var væk i måneds- og årevis. Det var stedet her 
ved det yderste hav også ude i verden kaldt ”Stork Island”. Meget passende sluttede Dronningens dag på 

Fanø af med sang ved færgen, hvor shantykoret, Stork-islander sang for. Foreningen er stolt af, at Hoffet og 

Fanø Kommune havde tænkt Sønderho havn ind i programmet. 

 

 



 

Foto: Per Hofman Hansen 

 

Nu er der faldet ro på Havnen, efteråret har meldt sig, men havneforeningens bestyrelse arbejder videre med 

at få opsat en vejrstation forhåbentligt allerede her i september eller begyndelsen af oktober, så man på 

DMI’s hjemmeside kan følge vejret i Sønderho. En vandstandsmåler skulle også snart kunne opsættes og i år 

skal der for første gang ikke tages en bro ned til vinteren, den fine bro er bygget til at kunne modstå 

efterårets og vinterens vejrlig. 

 

Helle Holm-Nielsen 

Formand for Sønderho Havn Støtteforening 

 

 


