
Derfor bor vi på Fanø

Fanø har meget at tilbyde: et stærkt historisk og kulturelt præg, natur i særklasse 
og et trygt og levende lokalsamfund. Og så ligger Fanø blot 12 minutter med færgen 
fra Danmarks femtestørste by Esbjerg.

To familier fortæller, hvorfor 
de har valgt at flytte til 
Vadehavsøen Fanø.



Her er højt til loftet
Der er en fantastisk udsigt over indsejlin-
gen og et fredet naturområde fra Sanne 
og Thomas Knutzens store nybyggede 
hus i udkanten af Nordby. Familien, som 
også tæller Malou på fire år og Mads Ulrik 
på et år, stortrives på øen. 

- Her er forbavsende mange oplevelser; 
gode restauranter, biograf, et væld af 
musikarrangementer, festivaler og så  
videre. Vi bruger øen meget mere, end vi 
havde forventet, da vi kom hertil, og det 
er gået hurtigt med at få opbygget et net-
værk, fortæller Thomas, 38.

Som uddannet øjenlæge var han en efter-
tragtet mand i Esbjerg, og det blev af-
gørende for, at parret endte i denne del 
af landet. 

- Efter 15 år i Odense havde vi lyst til at 
prøve noget helt andet, og både udlandet 
og København var i spil, men Thomas var 
allerede blevet medejer af en øjenklinik 
i Esbjerg, mens vi boede i Odense, så vi 
greb muligheden for at afprøve det nære 
miljø ved at flytte til Fanø. Og samtidig 
kunne vi få opfyldt ønsket om at bo ved 
vandet, fortæller Sanne, 36, der arbejder 
som praktiserende læge i en praksis sam-
men med fem andre yngre læger.

Både Thomas og Sanne synes, pendlertil-
værelsen er helt uproblematisk:
- Færgerne sejler jo så hyppigt, og des-
uden er turen vældig afstressende. Vi har 
utroligt nemt ved at komme til Esbjerg 
midtby, som ligger i gåafstand fra færgen, 
så faktisk bruger vi ikke bilen ret meget.

Lægeparrets familie og venner blev i 
første omgang overraskede over, at de 
valgte at flytte til Fanø. Men nu kan de 
godt se, det giver mening. 

- Her er højt til loftet, og folk er mere 
tolerante, afslappede og hjælpsomme, 
end vi har oplevet noget andet sted. Alle 
kender hinanden, så vi behøver ikke pak-
ke børnene ind i vat. De skal bare klædes 
praktisk på og så op på cyklen og ud i 
naturen. Vores børn elsker stranden, klit-
terne og at gå på opdagelse i bunkerne, 
fortæller Sanne.

Thomas og Sanne kobler ofte selv af med 
en løbetur i naturen, som findes lige uden 
for deres hoveddør.

Siden Sanne og Thomas Knutzen 
kom til Fanø for to år siden, er de 
blevet mere og mere fornøjede 
over at bo på øen. De pendler 
begge den korte tur med færgen 
til Esbjerg, hvor de arbejder. 
I fritiden nyder de Fanøs natur, 
kultur og afslappede livsstil



Det bedste af to verdener
- Jeg laver projekter, der dækker hele  
verden, fortæller Mark Sandford, 39.
Han designer indretning for parfume- 
firmaer. Det foregår i 3D- programmer fra 
hjemmekontoret  i Nordby.

Mark sidder i køkkenet og drikker en  
espresso fra cafe-maskinen – en remi-
niscens af storbylivet. For to år siden 
boede Mark og Rikke Sandford nær Lon-
don. Rikke, 41, var salgschef for Clinique, 
og Mark var chef for butiksdesign i en af  
Estée Lauders afdelinger. Rikke er vokset 
op i Fovrfeld i Esbjerg, og Mark er 
englænder. De flyttede til Fanø i marts 
2010. Et drastisk skift. Men selv føler 
de, at det store spring var, da Mark blev 
selvstændig. 

Det gjorde han i 2007, og i løbet af et par 
år oparbejdede han en solid kundekreds. 
Parret fik Ivy-Rose, nu fire år, og flyttede 
til en lille by nord for London. Rikke var 
gravid med datteren TiIly, som i dag er 
to, da de besluttede at bytte tre en halv 
times daglig pendlertid ud med nærhed, 
fred og ro på Fanø. 

I kraft af teknologien har de skabt et liv, 
der forener den moderne verden med 
det rolige ø-liv. Rikke har åbnet firma og 
sælger tøj og brugskunst fra privaten og 
webshoppen. 

Mark kommunikerer med sine kunder via 
e-mail og telefon og holder kundemøder 
på Skype. En gang imellem rejser han til 
et møde:

- Forbindelserne er der. Det tager en time 
at køre til Billund, og det kan man regne 
med, for der er jo aldrig trafik på vejene. I 
London ved man aldrig, om det tager en 
eller fire timer at komme til Heathrow, 
forklarer Mark.

Fordommene om sære ø-samfund trives, 
og Rikke var selv bange for at få ø-kuller. 
Men parret har allerede opbygget et nyt 
socialt netværk:
- Vi har mødt mange søde mennesker, 
som har inviteret os ind i deres fællesskab. 
Når vi mødte mennesker i England, in-
volverede vi os sjældent, for som regel 

boede de for langt væk. Her løber vi altid 
ind i folk igen, siger Rikke.

Rikke og Mark har tilsyneladende opgivet 
et liv, der bugnede af udbud og mu-
ligheder. Men de har fået et liv, hvor alt, 
hvad de sætter pris på, blot er et muse-
klik væk - eller lige uden for døren.

Rikke og Mark Sandford har 
kombineret et stille og roligt 
familievenligt ø-liv med et 
globalt, teknologisk karriereliv



Fanø har alt til en familie
Fanø er en selvstændig kommune 
med 3200 indbyggere. Der giver 
landsbystemning, og folk hilser ofte 
på gaden. I landets næstmindste 
kommune omstiller vi os hurtigt og 
tilbyder dig skræddersyet service. 
Fannikerne bliver hørt og har stor 
medindflydelse på lokalsamfundets 
udvikling.

Moderne kerneservice
En god skole og trygge børneinstitu-
tioner er kernehuse i et mindre sam-
fund. Øens nyrenoverede skole, som 
er blevet forenet med biblioteket, er 
et naturligt samlingspunkt for øens 
beboere i alle aldre. I det hele taget 
dækker vi hele familiens behov; Fanø 
har eget sundhedshus, plejehjem og 
beredskab. 

Boligpenge rækker langt
Du kan få en naturgrund til en for-
nuftig pris – som vi siger i Jylland. 
Eller du kan købe et af de karakter-
istiske stråtækte Fanøhuse i Nordby 
eller Sønderho. Både sommerhuse Fanø Kommune

www.fanoe.dk

Fanø tager åbent imod
Fanøs søfartshistorie er lang, og det 
er del af Fanøs kultur at tage imod 
nye mennesker og få tilført påvirk-
ninger fra hele verden. Fanø har 
derfor tradition for at være et åbent 
samfund, og vi glæder os til at tage 
imod dig og din familie.

og helårshuse er bygget med sans og 
respekt for øens arkitekturhistorie og 
natur. 

En perle i nationalparken
Fanø er en del af Nationalpark Vade-
havet, som har et unikt fugleliv og na-
tur med kontraster fra storm til blik-
stille. Store naturområder er fredede 
og uberørte. Øens kilometerlange og 
-brede strande indbyder til leg, bad-
ning, sport og traveture. Og på rette 
sted på rette tidspunkt kan du være 
heldig at se sæler og finde rav.  

Levende kunstnerliv
Fanø tiltrækker kunstnere, og de 
præger øen med gallerier, værksted-
er og butikker. Fanø er et levende og 
kreativt samfund. Her kan du både 
opleve en strikkefestival og verdens 
største dragefestival.  Turisterne er 
med til at skabe grundlag for aktiv-
iteter, som fannikerne har glæde af. 
Eksempelvis ligger der flere aner-
kendte spisesteder i Sønderho, som 
i 2011 blev kåret som Danmarks 
smukkeste landsby.

Vi glæder os til at 
tage imod dig på Fanø ...


