HANKØ ET LOKALT

PARADIS
Overskriften er beskrivende for hvordan alt fra lokalbefolkningen til kongelige har
opplevd og opplever den fantastiske øya i Oslofjorden. I hjertet av øya, siden 1877,
ligger det som i dag er Hankø Hotell & Spa og ivaretar arven fra Hankø Bad og
Kystsanatorium. I sin tid tiltrakk det seg kunstnere, grossererfamilier og adel for å ta
del i blant annet vannkurer og gytjebad, og får å drikke helsebringende mineralvann.
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“

Man trenger ikke ha noe
fotball-kompetanse for å
gjøre en innsats i foreningen.

H

otellet på Hankø er synonymt
med eier og direktør Henning
Jarl Forsberg. Han kom til øya,
fra den andre siden av fjorden, på
70-tallet og han har blitt der. Resultatet av
hans tilstedeværelse er en utvikling av øya
til glede for både hotellgjester, hytteboere og
besøkende på en kortere eller lengre utflukt.
Dagens fergedrift, en moderne marina,
kro i vannkanten, idrettshall, fotballbane,
tennisbaner, show, konserter, festivaler og
kapell for bryllup, er bare noe av det de som
bruker øya kan glede seg over. Det sammen
med et hotell med et av landets største
spa-avdelinger, svømmebasseng, bar og
restaurant. Hankø er en levende øy takket
være hotellet. I tillegg så står Forsberg bak
forskjønningen av Husebukta med de flotte
nye hyttene.

FRA TOPPÅR TIL KORONA
2019 var et godt år for driften av Henning
Forsberg sine mange selskaper og for virksomheten på Hankø, belegget på hotellet
økte og det samme gjorde omsetningen.
Inngangen til 2020 var lovende, men så kom
pandemien som lammet reiselivsnæringen
spesielt hardt.
- Det har rett og slett vært et forferdelig
år, sier Henning Forsberg litt oppgitt, men
på den positive siden, utover det gledelige
opprykket til FFK, vil jeg trekke fram at
mange nordmenn har blitt bedre kjent med
landet sitt etter å ha feriert hjemme, mange
er også blitt positivt overrasket over hva
Norge virkelig har å by på, legger han til.
For aktiviteten på den fantastiske øya har
det vært tungt, hotelldrift har vært krevende
på grunn av stadig endringer i restriksjonene,
men det er gjennomført sail-in konserter og
andre arrangementer i tråd med myndighetenes retningslinjer. Båtfolket har besøkt
øya og sommergjester har benyttet seg av
Seilerkroa.

DETTE ØNSKER HENNING SEG
FRA HANKØ-NISSEN

SAMARBEIDSPARTNER MED GIF:
Det er hyggelig å kunne bidra og det er
hyggelig å få noe tilbake, sier Henning
Forsberg, som har gjort Hankø til en
livsoppgave. Her er han foran de nye
flotte hyttene i Husebukta.

Driveren på Hankø våger ikke å planlegge
for mye for 2021, selv om han gleder seg
stort over gode nyheter om korona-vaksiner.
Det eneste som han med sikkerhet kan si er
at hotellet som vanlig stenger etter den siste
helgen før Jul og åpner igjen 14.februar med
et show med Gaute Ormåsen.
- Jeg får håpe at det lar seg gjennomføre,
sier han optimistisk, samtidig som han i

symbolske julegaver ønsker seg en åpning av
flyplassen på Rygge og en videre utvikling av
Hankø som destinasjon. Gratis ferge, eller i
hvert fall støtte til driften, står også på lista
denne julen.

ENESTE FERGEN
SOM KOSTER NOE
Fredrikstad Kommune har gjort utrolig mye
for gratis ferger og byen knyttes sammen
med stadig flere ruter og fergeleier. Felles
for byfergene er at det ikke koster noe, den
eneste ferga i kommunen hvor vi må betale
er den som går der det ikke er mulig å komme
seg til og fra uten båt.
- Det er et paradoks, sier Forsberg, at fergen
over Hankøsundet er den eneste som ikke er
gratis, jeg må innrømme at jeg hadde ønsket
meg mere støtte til denne driften. Tenk hva
gratis ferge ville betydd for trafikken til øya,
legger han til.

VM I SEILING
Neste sommer er KNS tildelt verdensmesterskapet i 5,5-meter, klassen hvor både
Kong Olav og Kong Harald har vunnet VM
medaljer, vår nåværende konge har også
deltatt to ganger i OL i denne klassen.
Klassebetegnelsen 5,5-meter har ikke noe
med båtens lengde å gjøre, den er på 9,5
meter.
- Forhåpentligvis kan dette mesterskapet
arrangeres i farvannet vårt til sommeren,
og dermed følge opp de stolte tradisjonene
Hankø har som vertskap for store internasjonale mesterskap, sier mannen, som selv er
meget habil i den krevende sporten.

SAMARBEID MED GIF
Mannen som driver det meste på Hankø har
også innledet et samarbeid med klubben
vår og han ønsker at det skal være til gjensidig nytte. At medlemmene i klubben vil
bruke øya og dens fasiliteter enda mer, og
at idrettsanlegg og fasiliteter kan brukes av
klubbens mange aktive i alle idretter. Det er
også en heldig vinner i det store klubb-lotteriet som kan glede seg over et hyggelig
opphold på øya.
- Det er hyggelig å kunne bidra og det er
hyggelig å få noe tilbake, avslutter mannen
som har gjort Hankø til en livsoppgave.
Nå gleder han seg til at de resterende 19
hyttene står klare i Husebukta og til videreutvikling av kroa, og på sikt en utbedring av
marinaen, men før det skal julefreden senke
seg over øya for såvel mennesker som dyr.
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