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Danibo – Fanø Sommerhusudlejning

Die Ferienhausvermittlung – vor Ort auf Fanø

– direkte ved færgen i Nordby! – direkt an der Fähre in Nordby!

    Over                        ferieboliger
Mehr als                     Ferienhäuser700

  Danibo er Fanøs største udlejer af  
ferieboliger i alle prisklasser 

  Danibo er et lokalt bureau med mere  
end 39 års erfaring

 Lav provision og fornuftige priser
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Hovedgaden 17, Nordby - 6720 Fanø • tlf. 7516 2067  • www.fanoslagteren.dk

Her produceres den originale Fanø skinke®

Bei Uns wird der Originale Fanø Schinken® produciert

Alle vore varer er hjemmelavet af
de fineste råvarer og tilberedt 
efter gamle håndværkstraditioner

Alle unsere Waren sind aus dem 
besten Rohmaterial nach alten 
Handwerktraditionen hausgemacht.

Personlig Service

Kvalitet Tæt på Stranden

Kirkevejen 39 · Rindby Strand · DK-6720 Fanø · Tlf. +45 75162490 ·  www.feldbergstrandcamping.dk
C a m p i n g    H y t t e r    S o m m e r h u s e
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Fanø gemmer på mange oplevelser, både store 
og små. Den enorme sandstrand er den helt store 
attraktion, men der også er masser af spændende 
oplevelser i naturen bag klitterne og i de 2 bymiljø-
er i Nordby og Sønderho.

Hent inspiration og gode råd på Fanø Turistbureau. 
Personalet står klar til at hjælpe dig med informa-
tioner om overnatningsmuligheder, seværdighe-
der og attraktioner, samt ikke mindst de mange 
forskellige aktiviteter, der foregår året rundt. Du 
finder både informationsmaterialer om Fanø og om 
udflugtsmuligheder på fastlandet. Du kan også få 
information og købe billetter til en lang række af 
de guidede ture, der foregår på Fanø.

En oversigt over aktuelle begivenheder finder du i 
aktivitetskalenderen ”Det sker på Fanø”. Den udgi-
ves en gang om måneden og indeholder udflugter, 
udstillinger, koncerter og meget mere.  

På hjemmesiden www.visitfanoe.dk kan du finde 
både aktivitetskalenderen, købe billetter til ture 
og udflugter samt finde en lang række oplysninger 
om Fanø.

Aktuelle begivenheder vises også på skærme 3 
forskellige steder på øen: på Fanø Turistbureau, 
på Infocentret ved havnen, Færgevej 1 og i Rindby 
Supermarked, Kirkevejen 32.    

Infocentret ved havnen er en ubemandet turistin-
formation, hvor det er muligt at søge oplysninger 

på vores touch skærme. Disse skærme er også op-
sat ved Færgestationen i Esbjerg, i SuperBrugsen 
i Nordby, Rindby Supermarked, inforummet i Søn-
derho samt en række overnatningssteder

Turistbureauet ligger ved Fanø Rådhus i midten 
af Nordby. Den gamle bygning var tidligere byens 
folkeskole. 

Fanø Turistbureau
Skolevej 5-7, Nordby
6720 Fanø
Tlf +45 7026 4200
Mail:fanoe@businessesbjerg.com  

Åbningstider juli og august: 
mandag-fredag 10.00-16.00
lørdag/søndag 11.00-15.00

Åbningstider september - juni: 
mandag – fredag 10-12 og 13-16

NY FORM & MIO MONDO, FANØ  
Strandvejen 56, 6720 Fanø, TLF.: 75 16 34 84

WWW.NY-FORM.COM

Mio Mondo

SPORT, FRITID OG MODE
 FOR HELE FAMILIEN!

KENDTE MÆRKER

i butikken

ALTID

ÅBEN 365 DAGE 

OM ÅRET

800 M2 BUTIK
STR. 42-54

Fanø Turistbureau
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Fanø
Trods sin beskedne størrelse er Fanø en selvstæn-
dig kommune. I 2005 blev der afholdt en folkeaf-
stemning på Fanø om en sammenlægning med den 
nye store Esbjerg kommune. 65% af indbyggerne 
ønskede at Fanø skulle forblive en selvstændig 
kommune. Så Fanø er i dag Danmarks næstmindste 
kommune.

Mange små øer og landdistrikter har det svært. 
Færre arbejdspladser og faldende indbyggertal. 
Sådan er det ikke på Fanø. Vi har et stigende ind-
byggertal og vi nærmer os 3.400 indbyggere. Der 
bygges hele tiden nye boliger i de nye boligkvarte-
rer vest og nord for Nordby.

En væsentlig årsag til det stigende indbyggertal er 
nærheden til Esbjerg. Med kun 12 min. sejlads med 
”færgebussen” er det nemt at bo på Fanø og arbej-
de i Esbjerg. Mere end 700 personer pendler hver 
dag til fastlandet. Der er til gengæld også omkring 
250 personer, der pendler til Fanø for at arbejde.

Fanø Kommune
Fanø styres af en kommunalbestyrelse på 11 per-
soner, der er på valg hvert fjerde år. Det seneste 
kommunalvalg var i november 2017. Her fik 5 partier 
(Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, 
Venstre og Alternativet) og 2 lokalister (Lokallisten 
og Miljølisten) plads i den nye kommunalbestyrel-
se, som udpegede Sofie Valbjørn som borgmester 
på Fanø de næste 4 år.

Skole og fritid
Fanø Skole ligger i Nordby. Her går alle øens børn i 
skole fra 1. klasse til 9. eller 10. klasse. Videreud-
dannelse i gymnasiet eller en af de erhvervsfaglige 
uddannelser foregår i Esbjerg. Skolen blev totalre-
noveret i 2011, og er i dag en af de mest moderne 
folkeskoler i Danmark. I tilknytning til skolen lig-
ger også biblioteket og fritidshjemmet. I samme 
område ligger også øens udendørs- og indendørs 
idrætsfaciliteter. 

Sundhed
Fanø har et stort sundhedscenter, som ligger i den 
gamle søfartsskole bygning. Her er der en privat 
lægepraksis, et privat dialysecenter til nyrepa-
tienter, samt faciliteter for Fanø Kommunes eget 
sundhedspersonale. Det nærmeste hospital ligger 
i Esbjerg. Der er stationeret en ambulance på øen 
og der er en aftale med Fanølinjen om, at der er 
vagtpersonale 24 timer i døgnet. Så færgen kan 
omgående sejle, når der er behov for en ambulan-
cetransport. 

Bibliotek
De 2 biblioteker i Nordby og Sønderho er afdelinger 
af Esbjerg Bibliotek. Bibliotekerne har både bøger, 
musik, film, spil samt en netcafé. Som gæst er det 
også muligt at bruge biblioteket. Begge biblioteker 
er åbne fra morgen til aften alle ugens dage. Det 
meste af tiden er der selvbetjening. For åbningsti-
der med betjening, se side 58

VIELSER PÅ FANØ
Vielser på Fanø 
Går I og drømmer om at blive 
gift i rolige omgivelser, med en 
skøn natur samt mulighed for 
selv at vælge stedet til ceremo-
nien?

Så er Fanø stedet for jer!
Læs mere på www.visitfanoe.dk

www.fbaun.dkwww.fbaun.dk

Vielser på Fanø 
Går I og drømmer om at blive gift 
i rolige omgivelser, med en skøn 
natur samt mulighed for selv at 
vælge stedet til ceremonien?

Så er Fanø stedet for jer!
Læs mere på www.visitfanoe.dk
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HOVEDGADEN 24, 
Nordby, FANØ

 Tlf +45 29248252
Fb/instagram: designgittafoldberg

 www.gittafoldberg.dk

Design Gitta Foldberg fremstiller historiebærende
designs hvoraf flere er en hyldest til Fanø.

I butikken finder du unikke produkter fra udvalgte
designere og smykker, rav, tørklæder, fashion og 

interiørprodukter designet af Gitta Foldberg,
produceret i Danmark og forarbejdet på Fanø.

Gitta Foldberg er Partner i Nationalparken Vadehavet.

Bo i Betahuset og hold din familiefest, dit Bryllup,
eller kursus i disse smukke rammer

Book hele Betahuset i et, en weekend eller en uge, direkte på
www.Betahuset.dk
• Godkendt til ophold og overnatning for 50 personer
• 9 værelser med 20 senge samt 10 foldemadrasser.
• Borde, stole og service til 50 personer.
• Fryser, stor kølekapacitet, industri opvaskemaskine, 2 ovne m.m
• Wi-fi, tv, Bluetooth højtaler, projektor og musikanlæg.
• 50m fra hovedgaden og 50m fra Vadehavet.
• 5 minutters gang fra færgelejet i Nordby

Betahuset er bygget i 1879 og restaureret i 2017. 
Udsigt til havet fra de store vinduer og fra den store træterrasse.

Ved skibsværftet 2, 6720 fanø • mail@betahuset.dk
tlf. 0045 2195 3036 • www.Betahuset.dk

Færgeruten til Fanø går fra Esbjerg til Nordby. Al-
lerede på færgen får man det første indtryk af 
øen og af Nordby. En lille, hyggelig by, præget af 
de mange smukke huse fra 1800-tallet, og omgivet 
af en smuk natur.

Nærheden til naturen mærkes allerede på havnen. 
Fra havnepromenaden kan man sidde og nyde de 
mange vadefugle. Ofte ligger der sæler på den lille 
sandbanke (Søjorden) 50 m fra havnen. 

Ved sammenligninger med gamle fotografier kan 
man se, at mange små gader og veje ikke har 
ændret sig nævneværdigt i århundreder. Man må 
ikke snyde sig selv for den store oplevelse, som 
det giver at slentre rundt i de små krogede gader 
i Nordby.

Nordby er også en moderne og levende by. Med 
sine 2.800 indbyggere er byen det handelsmæssi-
ge og administrative centrum på Fanø. Her ligger 
rådhus, skole, sundhedshus, bibliotek, sportshal, 
turistbureau og de fleste andre institutioner.

Fanø Skibsfarts‑ og Dragtsamling
Museet viser historien om Fanø, der i flere hund-
rede år har skabt forskellige livsvilkår for indbyg-
gerne, og fortæller historien om den specielle 
søfartskultur. På udstillingerne kan man både op-
leve skibsmalerier og fine skibsmodeller i samme 
målestok 1:48. Fra en lille Evert til den helt store 
Fuldrigger. På 1. sal får man et indblik i kvindernes 

liv på øen og deres karakteristiske Fanødragter. Fra 
konfirmand-dragt til den fine festdragt i kulørt sil-
ke, farverige broderier og knapper i sølv eller rav. 

Fanø Museum
Udadtil en beskeden bygning, der blev bygget i 
1801. Museet er efter en stor renovering genåbnet 
i 2018. Indvendigt rummer huset en meget alsidig 
samling møbler, værktøj, redskaber m.m., så man 
får et indtryk af, hvordan folk har klaret sig for ca. 
150-200 år siden. Ud over de ting, som hørte til 
hverdagen, ser man sjældne sager, som sømænde-
ne bragte med hjem fra alverdens lande.

Nordby Kirke
Anselig og særpræget såkaldt salskirke; et smukt 
enkelt kirkerum med ca. 700 siddepladser. Alter og 
prædikestol, begge fra 1622, er placeret på den 
søndre langvæg. Døbefonten - en malmfont - stam-
mer sandsynligvis fra sidste halvdel af 1400-årene. 
Marcussen-orglet er fra 1845. Der er flere smukke 
skibsmodeller. Kirken er restaureret 1971-72 og 
ført tilbage til sin oprindelige skikkelse fra 1786. 

Stierne i Nordby
Gå på opdagelse på stierne i Nordby med introduk-
tion til byens historie. Pjecen rummer tekst, kort og 
billeder, der beskriver og viser sti-forløb, og de op-
levelser en vandring i byen tilbyder. Pjecen koster 
5,- kr. Køb den på Fanø Turistbureau.

Nordby ‑ Fanøs hovedstad

Cykeludlejning
Fahrradverleih / Bicycle rental

Serviceværksted
Servicezentrum / Service center

Showroom med nye cykler
Showrrom mit neuen Rädern/

Showroom with new bikes

Cykeludlejning

Fanø

Mellemgaden 12 • 6720 Fanø
tlf. 7516 2460

 

NY ADRESSE: Hovedgaden 61 | Nordby | 6720 Fanø 

 www.facebook/kollektionshuset

Kollektionsprøver/restpartier
fra PBO, RDF,
Heartmade
-Og meget mere

www.kollektionshuset.dk
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Et besøg i Sønderho er et ”must” når man besø-
ger Fanø. Det er ikke uden grund Sønderho vandt 
prisen som Danmarks smukkeste landsby. Når man 
går i de smalle gader med de fine gamle huse, føler 
man sig hensat til en anden tid.

Stil bilen på parkeringspladsen ved kirken og 
brug et par timer på en byvandring i de små kro-
gede gader. Besøg Fanø Kunstmuseum, Hannes 
Hus, Kåveren, Sønderho Mølle og Sønderho Kirke. 
De mange gamle, velbevarede bygninger stammer 
hovedsageligt fra midten af 1700- tallet og 100 år 
frem, hvor Sønderho var den dominerende søfarts-
by på den jyske vestkyst.

Havnen og værftsområdet lå i en lille beskyt-
tet bugt i den nordøstlige ende af Sønderho. Men 
indsejlingen sandede efterhånden til og er i dag 
engarealer.

Fanø Kunstmuseum Museum med både en 
fast udstilling af malere med tilknytning til Fanø 
og skiftende udstillinger. Læs mere om kunstner-
ne på Fanø på side 50

Sønderho Mølle Sønderhoningerne skulle 
i gamle dage bruge Kongens mølle i Ribe, når 
kornet skulle males. Men i 1701 fik præsten tilla-
delse til at bygge den første mølle. Der blev siden 
bygget flere møller, blandt andre en stubmølle, 
som brændte 1894.

Den nuværende mølle blev opført året efter. Den 
holdt i 1923 op med at male korn, og var derefter 
ved at forfalde, men er siden blevet restaureret. 
Møllen er nu indrettet til museum 

Hannes Hus er et »skipperhus« og blev bygget 
i 1750erne. Det gamle miljø er bevaret, så man 
kunne tro, at skipperen og hans kone lige var rejst 
hjemmefra. Her er stadig de oprindelige møbler, 
bilæggeren, billeder, båsen til fårene og de ting 
skipperen kom hjem med fra sine rejser.

I dette hus boede den selvstændige og raske 
skipperenke, Hanne og hendes datter Karen, som 
i 1965 solgte huset med indbo til Fonden Gamle 
Sønderho for at det kunne bevares for eftertiden. 
Hannes Hus er åbent for offentligheden

Flisesamlingen På restaurant Nanas Stue kan 
se man se en stor udstilling af hollandske vægfli-
ser. Fliserne blev hjembragt af sømændene i det 
19. århundrede og brugt til både udsmykning og til 
at reflektere varmen fra husenes ovne.  

Sønderho Kirke Den nære sammenhæng med 
søfartsbyen Sønderho præger i høj grad kirken, 
som er den kirke i Danmark, der har flest kirkeski-
be - 15 i alt. Barok altertavle 1717 - prædikestol 
1661 - pulpitur i originalmaling 1782. Salskirke 
med oprindelig plads til ca. 800. Enestående 
opbygning af bænkerader og placering af prædike-
stol gør kirken til en seværdighed. 

Stierne i Sønderho Gå på opdagelse på stierne 
i Sønderho med introduktion til skipperbyen Søn-
derho. Pjecen rummer tekst, kort og billeder, der 
beskriver og viser sti-forløb og de oplevelser en 
vandring i byen tilbyder. Pjecen koster 5,- kr. Køb 
den på Fanø Turistbureau.

Sønderho ‑ Danmarks smukkeste landsby
Husk 
hver dag...

Brød fra
egen ovn!

• Brød fra egen ovn
• Frisk frugt og grønt
• Stor vin afdeling
• Tips/lotto
• Åbent alle ugens dage
www.brugsenfano.dk

Din lokale butik i Sønderho

 

       

Sønder Land 5 · Sønderho
6720 Fanø · www.fajancen.dk
info@fajancen.dk
Bordreservation på 75 16 41 72

FAJANCEN
       lige midt i gågaden  

Sønder Land 5 · Sønderho
6720 Fanø · www.fajancen.dk
info@fajancen.dk
Bordreservation på 75 16 41 72

FAJANCEN
       lige midt i gågaden  

Restaurant •  Antik  • Gal ler i

Sønderho IsCafé
– Hele turen værd!

Sønderland 5
www.Iscafeen.dk
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Stranden og badebyerne
Fanø Bad og Rindby Strand er typisk det første, 
som gæster på Fanø oplever. Her ligger de fleste af 
øens knap 3.000 feriehuse og 5 af øens i alt 7 cam-
pingpladser. Hvor campingpladserne er centreret i 
Rindby Strand, ligger ferielejlighedskomplekserne i 
Fanø Bad.

12 km sandstrand
Stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand er den 
mest populære del af stranden for badegæster.

Stranden er et stykke dynamisk natur, som hele 
tiden forandrer sig. I modsætning til mange andre 
steder langs vestkysten, så bliver strandene på 
Fanø bredere og bredere. Ved Fanø Bad er stran-
den mere end 700 meter bred. Jo længere mod syd 
man kommer jo smallere bliver stranden. Stranden 
har nået en bredde, så der nu er ved at blive dannet 
en ny klitrække midt på stranden. Samtidig er om-
rådet mellem den nye klitrække og den gamle kli-
trække ved at blive omdannet til strandeng. Sand 
bliver til mudret jord. Vest for den nye klitrække har 
vi så den ”nye” nordsøstrand med fint hvidt sand.

Det er tilladt at køre med bil på stranden mellem 
Fanø Bad og Sønderho. Hastighedsbegrænsningen 
er 30 km/t. Strandene ved Fanø Bad og Rindby 
Strand er de populæreste badestrande. Længere 
mod syd ligger den såkaldte ”Buggy strand”, hvor 
det er tilladt at køre med strandsejlere og surfe.

Aktiviteter på stranden
Stranden er så stor, at der er plads til alle. Til dem 
der vil bade og solbade, lege i sandet, flyve med 
drager, køre Blokart eller Kite-Buggy, wind- eller 

kite-surfe, samle rav, gå en tur og betragte solned-
gangen eller betragte fuglelivet på stranden. Der 
plads til både dem, der vil være aktive, og til dem, 
der gerne vil have fred og ro.

Der er plads til alle, også til hunde og hunde-
ejere. Men husk at tage hensyn til alle de andre. 
Hunde skal være i snor i perioden 1. april til 31. 
september.

Fanø Bad og Rindby Strand
Både Fanø Bad og Rindby Strand har bycentre med 
butikker, cafeer, restauranter, som er med til at ska-
be liv i området. 

Fanø Bad er blomstret op igen de seneste år. By-
centrum er blevet renoveret og der er skabt et nyt 
torv. Nye butikker og cafeer er åbnet og har skabt 
fornyelse og aktivitet hele året.

Ved Fanø Bad ligger Danmarks ældste golfbane. 
Golfbanen er Danmarks eneste rigtige links golfba-
ne. I tilknytning til golfbanen ligger også en minig-
olfbane og en tennisbane. På stranden er der baner 
til Beach-Volley og Strandfodbold.

I Rindby Strand ligger der 2 minigolfbaner, en fod-
boldgolfbane og et indendørs legeland i forbindel-
se med campingpladserne. 

Det gamle Rindby ligger øst for sommerhusområdet. 
Her lå der oprindeligt nogle få gårde, men i dag er 
der både et forsamlingshus, en restaurant og en stor 
butik med kunsthåndværk.

FANØ STRAND
LYNGGAARD
 SOMMERHUS-UDLEJNING

FANØ STRAND
LYNGGAARD
 SOMMERHUS-UDLEJNING

FERIEHUSE • FANØ BAD FERIELEJLIGHEDER • BEACH MOTEL

Strandvejen 52, 6720-Fanø • +45 7174 1956
www.fanostrand.com • info@fanostrand.com

Vi er her for jer...
Wir sind für Sie da...
We are here for you...

www.fanostrand.com

Ferielejligheder for 2 i 
Villa Quisisana  

og sommerhus i 1. klitrække direkte til 
stranden ved Fanø Bad og Rindby Strand 

udlejes privat. 

 

 

A128 i Feriecenter Vesterhavet 

www.feriefanoe.dk 
Mail: holten@ feriefanoe.dk 

Udsigt over strand og hav fra 600,- kr. pr. nat

Tlf: 7516 2700

Familieplads
Vi kan tilbyde 3 typer 
feriehytter med terasse 
og køkken

Tempo Camping er en 
rolig familieplads med 
kort afstand til by og 
strand.

Family acomadation
We offer 3 kinds of 
vacation cottages with 
terrace and kitchen.

Tempo Camping is a 
quite family place with 
short distance to the 
town and beach.

Familien platz
Wir können 3 Typen 
Ferienhütten mit 
Terasse und Küchen 
anbieten

Tempo Camping ist ein 
ruhiger Familienplatz 
mit kurzem abstand 
zur Stadt und sum 
Strand.

Strandvejen 34 “Mod Fanø Bad” · 6720 Fanø • Tlf. +45 7516 2251
mail: tempo-camping@mail.dk

Tempo Camping A/S
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Havaffald er et kraftigt stigende problem i hele 
verden. Havene er i mange år blevet brugt som los-
seplads og det betaler vi nu prisen for.

Også på Fanø skyller der affald op fra havet. Med 
så stor en strand er det en kæmpe opgave. Fanø 
kommune gør meget, men heldigvis får de hjælp af 
private borgere og gæster, som gerne vil hjælpe 
med at rydde op.

I mange år har Visitfanø sammen med en række 
private foreninger afholdt en ren-ø-dag, hvor sko-
leelever, foreninger og privatpersoner har brugt en 
søndag på at samle skrald på stranden. Det er hel-
digvis meget lidt skrald, der bliver smidt i naturen 
af vores gæster, langt det meste kommer fra havet. 
Der er dog stadig brug for en indsats hele året 
rundt. Derfor har Peter Michelsen etableret det 
private miljøprojekt  Ren Strand Fanø.

”Projektet går i al sin enkelthed ud på at vi udleve-
rer poser, Havfaldsposer, til folk på stranden.

Disse poser beder vi så folk om at fylde, med diver-
se former for affald de finder på stranden. Dette er 
fortrinsvis plastik som er kommet ind ude fra havet. 
Derfor kaldes det for havfald, og ikke bare affald. 
Poserne, Havfaldsposer, som vi benytter kommer 
fra Forsvarets Havmiljøvogter kampagne. De er 
røde og hvide, med på skriften HAVFALDSPOSE, 
Havmiljøvogter, når de er fyldte med havfald skal 
de blot bindes for oven, ligesom en husholdnings-
affaldspose.

Derefter sættes de et sted på stranden hvor de er 
tydeligt synlige når vi kommer kørende for at samle 
dem ind.

Vi har et formidlingscenter i Sønderho, Havfalds-
borgen. I Havfaldsborgen kan man enten selv gå 
lidt på opdagelse eller få en fortælling om hvad der 
er fundet på stranden, og hvor det kommer fra. 

Projekt Ren strand Fanø startede i uge 6, 2017 med 
2 ruller Havfaldsposer, disse blev givet til en mand 
der af sig selv var ude og samle plastikaffald ind. 
Dette ville han slæbe op til den nærmeste skral-
despand. Da vi mødte ham smed vi hans poser på 
traileren, og han fik vores 2 ruller.

Dagen efter var der flere fyldte poser til os, og så 
var ideen til projektet født.”

Siden da har Ren Strand Fanø med hjælp af rigtig 
mange frivillige fået samlet mange tons affald 
sammen. Der er oprettet en Ren Strand Fanø Støt-
teforening, en forening alle kan være medlem af, 
og alle kan indbetale donationer/sponsorater. Læs 
mere på hjemmesiden http://renstrandfanø.dk el-
ler følg Ren Strand Fanø på facebook.

Ren strand på Fanø
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Sælerne er en af topattraktionerne på Fanø. Her 
kan man opleve den spættede sæl og gråsælen 
i naturen. Sælerne kan ses mange steder i havet 
omkring Fanø, hvor de stikker hovedet op af van-
det, eller de ligger og soler sig på sandbankerne. 

De guide ture går til Galgerev sydvest for Sønder-
ho, hvor man kan opleve op til 700 sæler. Ved lav-
vande kan man gå på havbunden de ca. 1,7 km, helt 
ud til Galgerev. Galgerev er et højsand, det vil sige 
at det bliver ikke overskyllet ved højvande. Mellem 
os og sælerne er der er en ca. 100 m bred sejlrende, 
så sælerne lader sig ikke forstyrre. Nogle gange 
hopper enkelte sæler i vandet og svømmer over for 
at se hvad der foregår. 
 
Spættet sæl
Man kan opleve den spættede sæl i alle de danske 
farvande. I Vadehavet er bestanden særlig stor. 
Den spættede sæl blev totalfredet i 1977 og lang-
somt har sælerne vænnet sig til, at mennesker slet 
ikke er så farlige mere. Det betyder, at vi i dag kan 
komme meget tæt på det fascinerende dyr og be-
tragte dets imponerende tilpasning til livet i havet. 
Selvom sæler er specialiserede til et liv i havet, er 
de helt afhængige af at kunne komme på land for 
at hvile og føde ungerne. Vadehavets mange sand-
banker er derfor lige så vigtige som selve det lav-
vandede hav med dets store føderigdom.

Gråsælen
I de senere år har man i Vadehavet kunnet nyde 
synet af ikke bare den almindelige spættede sæl, 

men også den mere sjældne gråsæl. I løbet af de 
seneste ti år er grupperne af gråsæler på sand-
bankerne vokset, og på Langjord ud for Fanø er det 
ikke usædvanligt at tælle 50 dyr i maj, når sælerne 
fælder pelsen. Hannen vejer op til 300 kilo og er 
ofte meget mørk, næsten sort. De mindre hunner 
kan være sværere at kende fra spættet sæl, men 
er dog tydeligt større end denne og har gråsælens 
karakteristiske kegleformede hoved.

Terrængående kørestole
Til personer, der har problemer med at gå, har vi to 
terrængående kørestole til rådighed. Kørestolene 
er elektriske og styres med et joystick.

Kørestolene kan både bruges til de guidede ture 
(husk at oplyse dette ved bestilling), og hvis man 
selv vil gennemføre en tur til sælbanken. Ture uden 
guide er på eget ansvar. Det koster 100,- kr pr dag 
at leje en kørestol: De lejes ud fra Fanø Turistbu-
reau.

Sælerne på Fanø

Følg os på 
Facebook

Åbent alle 
ugens dage
Kl. 7-19Strandvejen 27 · Nordby

Der er flere gode grunde til at handle hos

0514133@spar.dk · www.spar.dk · Tlf. 7516 3120

TEMPO

Project1:Layout 1  20/12/17  11.03  Page 1
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Fanø er et eldorado for drageflyvere. Den brede 
strand og de stabile vindforhold gør Fanø til et af 
de bedste steder i verden for drageflyvning. 

Drageflyvning er for alle. Der er flere butikker, der 
sælger færdige drager, både til begyndere og øve-
de. Har I lyst til at bygge jeres egen drage, så er 
der workshops for børn det meste af året. Kontakt 
Fanø Turistbureau for nærmere oplysninger.

Drageflyvning er også en sport. Det meste af som-
merhalvåret (fra april til oktober) kommer der dra-
geflyvere til Fanø for at sætte deres drager op. De 
er i alle mulige størrelser og former. Fra små tradi-
tionelle håndholdte drager til meget store drager, 
som er fastgjorte til jorden. 
  
Hvert år i juni mødes omkring 5000 drageentu-
siaster fra hele verden på Fanø. Mange af delta-
gerne designer og bygger deres egne drager, ofte 
udformet som personer, tegneseriefigurer, dyr og 
selvfølgelig drager. Den gamle tradition med at 
dekorere dragerne kan også opleves på Fanø. Der 
er ingen konkurrencer eller opvisninger, det er et 
træf, og drageflyverne fortæller gerne publikum 
om deres drager.

Til nybegynderen
Start med at vurdere dragens størrelse i forhold 
til vinden. Prøv at holde den op i hånden og mærk 
vindens træk i vinden inden du sætter den op med 
en styreline.
Forbind dragen med styrelinen og rul ca. 40 meter 

ud imod vindretningen. Holdt fast i håndtaget og 
få mor eller far til at holde dragen op i vinden og 
give slip på den. Den skal ikke kastes op i luften, 
den skal selv fange vinden og stige selv. Nu kan du 
nyde det fantastiske syn af din drage mod himlen. 
Hvis dragen begynder at falde, så trækker du lidt i 
styrelinen eller går nogle skridt op mod vinden. Så 
skulle den gerne stige igen.

Hvis du sørger for, at linerne er rullet godt sammen 
og dragen pakket ind, så kan den genbruges mange 
gange. Sæt eventuelt et stykke tape på håndtaget, 
så linerne ikke rulles ud ved et uheld.

Drageflyvning

FanøHus Feriehusudlejning . Hovedgaden 12 . Nordby . 6720 Fanø . Tlf. 75 16 26 00 . www.fanohus.dk

Dejlige ferieoplevelser

Lej jeres hyggelige sommerhus hos FanøHus,
og skab gode ferieminder.

Bestil nu – og få det største udvalg!

Restaurant AXEL Tel: +45 4024 3011

Food & Fun

Rødgaard          Camping
Kirkevejen 13, Rindby, 6720 Fanø • Tel: +45 7516 3311 • www.rodgaard-camping.dk

FANØ’S STØRSTE INDENDØRS LEGELAND
På Rødgaard Camping har vi et 400m2 stort indendørs legeland, for børn under 12 år. Kom ind fra gaden til en 
sjov oplevelse! Entré: 25 kr. pr. time.

�•��Spisende�gæster�har�gratis�adgang 
til�legelandet

•�Ægte�italiensk�pizza�–�også�take�away

•�Fiskebuffet�i�juli
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Blokart og Kite‑Buggy
Suse hen ad stranden i en strandsejler. Det er livet! 
Fanø har en af Europas bedste strande til strand-
sejlads. Der er et afmærket område ca. tre km syd 
for Rindby til denne type aktiviteter. 

Der findes mange forskellige typer strandsejlere. 
En strandsejler er en lille tre-hjulet, åben vogn. 
Nogle typer er monteret med sejl, andre trækkes 
af håndholdt drage. Nogle kræver stor ekspertise, 
andre kan man lære at køre på 10 minutter.
 
Blokart er den mest benyttede type til udlejning. 
Den er nem at køre og derfor også velegnet til 
begyndere. Den fås også med sidevogn, så selv 
mindre børn kan opleve suset. Det er en sport for 
alle, fra 8-10 år til 88 år. Der er undervisning og 
udlejning af Blokart hele sommeren. Kontakt Fanø 
Turistbureau for yderligere oplysninger.

Kite-Buggy hedder den anden populære type. Den 
trækkes af en håndholdt drage og kræver større 
ekspertise. Fanø er tilholdssted for en lang række 
af de bedste Kite-buggy kørere, og der bliver også 
afholdt både trænings-camps og konkurrencer i 
Kite-buggy.

Surf
Det er et rigtigt godt sted at lære surf i bølger, 
både for nybegynderen i bølgesurf, og for den mere 
øvede som skal perfektionere sin stil og tricks i 
bølgerne.

Havet ved Fanø er nemt tilgængeligt og brugerven-
ligt. Det betyder meget, at man kan køre helt ned 
til vandet, og ikke skal slæbe udstyret flere 100 me-
ter, som man skal mange andre steder.

Kirkevejen 13, Rindby • 6720 Fanø • Tlf +45 4241 2565 • clubfanoe@gmail.com

Sjov for alle!!
• BLOKART sKOLe

• LyssTøBning
• DRAgeBygning 

• sæLsAfARi
• BuBBLe BALL

• KReATivT væRKsTeD
• Lys shOp

Club
Fanø

Club
Fanø

Club
Fanø

www.clubfanoe.dk
Kontakt os for information og booking
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Først tager manden ravet, dernæst ravet manden. 
Sådan lyder talemåden, der siger det hele. Har 
man først været dygtig eller heldig nok til at finde 
et smukt stykke rav i vandkanten, er man solgt til 
ravjagten for altid. I hvert fald bliver de fleste men-
nesker grebet af jagtinstinktet og en tiltagende 
guldfeber, når man opdager, at det faktisk kan lade 
sig gøre. Samtidig er ravjagt en god beskæftigelse, 
når vejret ikke er til solbadning. Det skal faktisk 
helst være koldt og råt, inden ravet for alvor skyl-
ler ind til kysten. Alting, også ravet, flyder bedst, 
når vandet er koldt. Derfor er sommeren ikke den 
bedste årstid.

I vinterhalvåret præges vejret naturligvis også af 
mere blæst og flere storme, der bringer både rav 
og andet opskyl ind til stranden. Vindretningen er 
som bekendt også en vigtig del af hemmeligheden. 
På Fanø er den rigtige vindretning sydvestlig, men 
dette varierer fra sted til sted. Det kan imidlertid 
også blæse for meget! Og det er først når tidevan-
det trækker sig tilbage, at jagtmarken jo for alvor 
åbner sig. Der er mange ting, der skal passe sam-
men, og det er en del af fornøjelsen. Det er ikke til-
fældigt, at de erfarne ravsamlere finder de bedste 
stykker. De ved præcis, hvornår chancen er størst. 
Men der er aldrig nogen garantier.

Et godt tip er at holde øje med mågerne. Hvor der 
samles store flokke af måger på stranden, tyder det 
på meget opskyl fra havet. Muslinger, plantedele 
og med stor sandsynlighed rav.

Det rav, vi finder langs de danske kyster kaldes bal-
tisk rav. Det er mellem 30 og 50 mio. år gammelt. 
De såkaldte baltiske ravskove dækkede en stor den 
af Skandinavien og Østersøegnene. I dag ved vi, 
at ravet er gammelt harpiks fra uddøde træsorter, 
men tidligere havde man mange teorier om ravets 
oprindelse. Voks fra skovmyrer eller tørret urin fra 
lossen er nogle af de mest farverige forklaringer. 
Harpiksen har langsomt ændret sin molekylære 
struktur under iltfattige forhold under vand. Hvis 
harpiksen har haft kontakt med ilten, var den aldrig 
blevet til rav.

De forhistoriske floder i Østersøegnene har fragtet 
ravet omkring, og ikke mindst istiderne gletsjere 
har transporteret ravet til Nordsøen. Her skyller 
storme og strøm ravet frit, og vi kan samle det op 
på strandene. Ligesom mennesker har gjort langs 
vestkysten og 9.000 år. På Fanø fandt en tysk gæst 
for år tilbage således et bearbejdet ravsmykke fra 
stenalderen. Smykket kommer formentlig fra en af 
de i dag oversvømmede bopladsen ude i Nordsøen. 
Chancen for at finde sådan et stykke, eller blot 
en klump med et indlejret insekt eller blad, gør 
naturligvis kun fascinationen større. (Fra ”100 Na-

turoplevelser i Sydvestjylland”).

Hvor kommer ravet fra? Beach Weddings on Fanø.
Contact Lone Müller Sigaard,
+45 20 777 333
www.weddingisland.dk

wedding island AD.indd   2 15/11/2016   14:50

fanø

Strandvejen 10A, 6720 Fanø • Telefon:7666 0102 • E-mail:673@edc.dk • www.edc.dk/fanoe.dk

Den personlige kontakt og det ærlige svar. Hos 
EDC Fanø sælger vi såvel sommerhuse som 
helårsboliger over hele øen, vi er en integreret 
del af lokalmiljøet, og vores store kendskab til 
øen, dens beboere og særpræg er din garanti 
for, at vi sætter den rette pris - hvad enten du 
er køber eller sælger. Vi sætter en ære i den 

personlige kontakt og det ærlige svar, og følger 
alle handler helt til dørs. Med vores centrale 
placering på den befærdede Strandvejen i 
Nordby, er vi den ejendomsmægler på Fanø, der 
har den bedste beliggenhed. Det nyder du som 
både køber og sælger godt af, ligesom vores 
tilknytning til EDC-kæden giver alle parter store 

fordele. Med EDC er vi repræsenteret med over 
230 butikker på landsplan og når derfor ud til et 
meget bredt publikum. 

Vi glæder os til at hjælpe dig med dine ønsker.
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Havgus ‑ Vejrskifte fra minut til minut
På lune forårsdage bliver man automatisk lokket 
ud mod kysten. En lang vinter lakker mod enden og 
en gåtur i solskin langs stranden står højt på øn-
skesedlen. Man kan dog blive ganske overrasket, 
når man nærmer sig vandet på sådanne forårsda-
ge. Det hænder ikke sjældent, at stranden ligger 
indhyllet i en tæt og kold tåge, mens solen stadig 
skinner fra en skyfri himmel inde bag klitterne.

Havtågen, eller havgusen som den kaldes, er et rig-
tigt forårsfænomen. Den dannes ude over vandet, 
når varm og fugtig luft pumpes op mod Danmark fra 
sydvest og møder et koldt hav. Når solen samtidig 
skinner inde over land, varmes jorden og luften. 
Dette resulterer i en søbrise, altså en pålandsvind 
der driver havgusen ind over kysten. 

Det kan gå forbavsende stærkt. Det er nærmest 
som om havgusen kan overraske en mens man 
vender ryggen til. Tågen kan være så tæt, at man 
praktisk taget ikke kan se noget overhovedet. Og 
vandrer man i Vadehavets landskab, er havgusen 
en fare man må tage sig i agt for. Så hold øje med 
vejrudsigten.

Ikke desto mindre er havgusen et fascinerende 
vejrfænomen, og på grænsen mellem tåge og 
blå himmel kan man ikke andet end at forundres 
over vejrets kontraster. I bogstaveligste forstand. 
Temperaturforskellen kan således svinge over 10 
grader over ganske korte afstande, afhængig af om 
man opholder sig inde under eller ude af havgusen.

Fanø    Lys
www.fanolys.dk
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Nu kan du se TV Fanø når du vil 
og hvor du vil - og på alle medier 
Det koster kun 25 kr. om måneden 
- og den første måned er gratis!

Du får adgang til alle TV Fanøs udsendelser de seneste 13 år, og 
du kan hverr uge se den sløjfe, som lige nu kører på TV Fanø. 

Du kan spole i udsendelserne, og vælge de udsendelser i 
sløjfen, du allerhelst vil se -og du kan se dem igen og igen.

Gå allerede i dag ind på www.tvfanø.dk og se TV Fanø Play
– Gratis i en måned!

Nationalpark Vadehavet
Fanø ligger lige midt i Nationalpark Vadehavet. Na-
tionalparken strækker sig fra Blåvandshuk i nord til 
Tøndermarsken i syd. Den er et unikt naturområde, 
som omfatter Vadehavet, øerne Fanø, Mandø og 
Rømø, samt digerne og de lavtliggende landarealer 
langs fastlandets kyst.

Vadehavet blev nationalpark i 2010. I 2015 blev det 
udnævnt til UNESCO verdensarv. Verdensarv er en 
liste over naturområder og bygningsværker, der har 
en ’enestående universel værdi’. Kommer et områ-
de på denne eftertragtede liste, betyder det at ver-
denssamfundet anderkender at området er vigtig 
for os alle - også i fremtiden. 

Landskabet
Vadehavet er enestående, fordi det er et stort, sam-
menhængende og forholdsvist ’ungt’ landskab. Det 
er samtidigt unikt, fordi landskabet hovedsageligt 
er opbygget af havet og kun med en meget lille an-
del af materiale fra floderne.

Dynamikken
At Vadehavets landskab forandrer sig, betyder at 
dyr og planter både møder nye udfordringer og mu-
ligheder. Hvis deres levesteder ødelægges af vind 
og vejr, opstår der nye muligheder andre steder i 
Vadehavet.

Områdets mange forskellige slags landskabstyper 
udgør ’lommer’, hvor særlige plante- og dyrearter kan 
leve, og på vaderne og i marsken har plante- og dy-
rearterne tilrettet deres liv efter det salte tidevand. 

Biologisk mangfoldighed
Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland udgør 
60 % af de samlede tidevandsområder i Europa og 
Nordafrika og med den størrelse er der plads til at 
dyrearterne kan finde flere levesteder i området 
eller - over tid - at finde deres helt egen niche at 
udnytte.

Vadehavets landskab består af flere forskellige 
elementer, f.eks. klitter, marsk og hede. Men det 
er selvfølgelig den tørlagte havbund, der om noget 
kendetegner Vadehavet. ”Vaden” er betegnelsen 
for den del af havbunden der blotlægges ved lav-
vande. Ved første øjekast ser vaden død og ens-
formig ud. Det er dog på ingen måde tilfældet. De 
fleste dyr lever imidlertid nedgravet i bunden, og har 
tilpasset sig de store udsving i temperatur, strøm 
og fugtighed. Mængden (vægten) af levende dyr 
i vaden er 10 gange højere end i havbunden gene-
relt. Den lave vanddybde og de rigelige mængder af 
sollys, resulterer i en meget høj produktion af alger. 
Det er algerne, der danner grundlaget i den vidt for-
grenende fødekæde, der også omfatter dyndsnegle, 
sandorm, konkylier, eremitkrebse og forskellige for-
mer for muslinger.
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Søren Jessens Sand, Landskaber smelter sammen
Søren Jessens Sand er et højsand, der er smeltet 
sammen med Fanø. Fra Fanø Bad breder stranden 
sig ud mod nordvest, og sandet strækker sig så 
langt øjet rækker ud mod Grådyb og sydspidsen 
af Skallingen. I dag er det næsten umuligt at se 
sporene af tidevandsløbet mellem Fanø Bad og 
Søren Jessens Sand. Men det er ikke mere end en 
generation eller to siden, at man kunne sejle tæt 
forbi Fanø Bad indenom Søren Jessens Sand. Ti-
devandsløbet Hamborg Dyb ender i dag blindt og 
løber så at sige allerede ”ud i sandet” et par kilo-
meter nord for Fanø Bad.

Der er adgang for gående hele året på Søren Jes-
sens Sand. Motorkørsel ikke er tilladt. Man kan 
cykle et stykke i nordlig retning langs klitfoden fra 
Fanø Bad. Men pga. sandflugt er det ikke muligt at 
cykle på de centrale dele af højsandet. Det er netop 
det ufremkommelige landskab der gør Søren Jes-
sens Sand til en stor naturoplevelse. 

I løbet af de sidste 10-15 år er den landskabelige 
udvikling på Søren Jessens Sand gået rigtig stærk. 
Planterne og klitterne har fået fodfæste på den in-
derste del af højsandet, der ligger bedst beskyttet 
mod høj vandstand. Hvert år kan man følge foran-
dringerne. De nye klitter bygger op om sommeren 
og fodres af tørt flyvesand fra de centrale dele af 
sandbanken. Om vinteren skal klitterne kunne stå 
imod storm og forhøjet vandstand, og det ser vit-
terligt ud som om, det er to skridt frem og et til-
bage for klitterne. Hvilket faktisk er en rammende 

beskrivelse. Samlet set afleverer havet nemlig 
mere sand end det tager med sig fra dette sted. Så 
selvom klitterne eroderer kraftigt under en storm, 
har Søren Jessens Sand fået mere sand at leve af. 
Sandet skal blot tørre og fragtes ind mod klitterne. 
Det klarer vinden som bekendt.

På Søren Jessens Sand kan man i sommerhalvåret 
opleve den truede dværgterne. Arten kendes på 
dens lidenhed og svirrende hurtige vingeslag. Der-
næst på dens gule næb og hvide pande. Dværgter-
nerne kan ses fiske i vandkanten langs stranden, 
men forsøger også nogle år at yngle på selve høj-
sandet. Man er ikke i tvivl, hvis man kommer for 
tæt på den lille koloni. Fuglene gør alt hvad de kan, 
for at skræmme fredsforstyrrere væk, og de kan 
være meget nærgående. Man bør i sådanne tilfæl-
de gå hurtigt videre, og opleve fuglene på behørig 
afstand.

Sikkerhed
Søren Jessens Sand bliver ikke overskyllet ved 
højvande. Man behøver altså ikke være bange for 
tidevandet her. Blæser det meget kraftigt fra vest, 
skal man dog holde øje med tidevandet. Når vinden 
presser vandet ind over Søren Jessens Sand, løber 
det ind ad den østlige ellers umiddelbart usynlige 
lavning langs det gamle Hamborg Dyb, og skyller 
området over fra indersiden.
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Fugle på fanø
Fanø er et el dorado for fugle interesserede. Først 
og fremmest på grund af trækfuglene, der kan 
opleves forår og efterår, men der er også en lang 
række standfugle, der opholder sig på Fanø hele 
året. Blandt de karakteristiske fugle, der kan ople-
ves på Fanø kan nævnes ryler, lille kobbersneppe, 
strandskaden, rødben, natravnen, stor regnspove 
og den hvidbrystede præstekrave.

På heden ved Albue Bugt ses der arter som blå kær-
høg, fjeldvåge, dværgfalk, hjejle, mosehornugle og 
stor tornskade. 

Det bugnende spisekammer gør Vadehavet til et af 
verdens vigtigste områder for fugle. 10-12 millioner 
vandfugle passerer hvert år Vadehavet på vej til 
eller fra deres yngleområder i Nordskandinavien, 
Sibirien eller Grønland. Men husk: på vaden og 
stranden står ofte store flokke af fugle, som behø-
ver fred og ro til at søge føde og hvile. Ved at holde 
afstand til flokken hjælper man fuglene godt på vej 
til deres yngle- eller overvintringsområde; ofte tu-
sinder af kilometer væk.

Det bedste sted at observere trækfugle er Hønen 
syd for Sønderho. Under højvande samles fuglene 
øst for Sønderho, hvor man ikke må gå ud, så med-
bring en god kikkert.

Fuglekøjerne 
En fuglekøje er en større anlagt fælde, bestående af 
en dam med fangstkanaler m.v., som tidligere blev 
brugt til fangst af vildænder. Der var oprindeligt 6 

fuglekøjer på Fanø, men i 1931 blev det forbudt at 
fange ænder på denne måde. 2 af køjerne er reno-
verede og åbne for offentligheden. Her er fred, ro 
og smuk natur. Det er dejlige steder at opholde sig.

Albue Fuglekøje er et arbejdende værksted, som 
kan besøges på bestemte dage fra juni til og med 
august. For åbningstider, se side 54.

Sønderho Gamle Fuglekøje er åben daglig for publi-
kum. Husk at lukke porten efter dig. Gratis adgang.  

Havørne
Havørnen er den største rovfugl, der regelmæs-
sigt kan ses i Danmark. De seneste år har man i 
vinterhalvåret kunnet opleve 9 havørne på Fanø. 
Siddende ved klitplantagen sidst på dagen, hvor de 
kommer tilbage til deres overnatningssted. Eller på 
stranden om dagen, hvor de jager måger og andet 
bytte. Det er et fantastisk syn at opleve den store 
fugl med et vindefang på 200-240 cm. Med sine 
”firkantede” vinger og en kort hale ligner havørnen 
en flyvende dør. 

Sønderho Strandsø
På stranden lidt nord for Sønderho ligger strandsøen, 
hvor naturen kan opleves på nært hold. Til publikum 
er der blevet etableret et fugleobservationsskjul i 
klitten. Man besøger stedet ved at parkere bil eller 
cykel på stranden og gå (ca. 200 m) på stien ind til  
observationsskjulet. I skjulet er der opsat en række 
plancher, som både fortæller om områdets historie 
og om den særlige natur, der er i og omkring søen.

Mere mægler
Mere lokal

Hos os får du den bedste kombina-
tion af indgående lokalkendskab, 
godt mæglerhåndværk og et udvalg 
af digitale løsninger, når du skal 
sælge din bolig.

Går du med salgstanker?
Så ring på 7516 1011 eller kig forbi.
Vi har åbent alle ugens 7 dage.

Mvh
Nybolig Fanø Ejendomshandel

Strandvejen 12, Fanø
Tlf.: +45 7516 3589

• Lækre værelser & suiter, også med pension
• Restaurant åbner daglig kl. 17.00
• Perfekte selskabslokaler

Fanø´s eneste 
 Hotel! 

BeSØg OgSÅ:
reservation: +45 7516 3589 · www.noerbykro.dk

Vinlageret (WeinLaden):
Hovedgaden 37, tlf. 7516 6540 

– smagen af Fanø

Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenør og aut. kloakmester

• Udgravning og anlægsarbejde

• Kørsel og vejarbejde

• Jord, sand, sten og vejmaterialer

• Nedbrydning og kloakeringsarbejde

Sønder Nytoft 11, 6720 Fanø
brinchogsonner@fanonet.dk

Kontor: 7516 4181
Biltlf.: 2926 5676 /2123 3062
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Fanø Klitplantage
Er et af nationalparkens mest populære besøgssteder 
og ligger midt på øen. Tilplantningen startede i 1892 
og omfatter i dag 1421 ha. Træerne er primært fyr og 
grantræer, som f.eks. bjergfyr, skovfyr og Sitka gran. 
Større og større arealer beplantes nu med løvtræer.

Dyrevildt
Der er masser af skovstier i selve plantagen, hvor 
man kan vandre eller cykle. Her kan man møde 
både rådyr, dådyr og sågar krondyr, hvis man er 
rigtig heldig. Rådyr ses også mange steder uden 
for klitplantagen, både i det åbne land, i sommer-
husområderne og i byområderne. 

Naturen på Fanø er rig på føde, og der er ikke behov 
for at fodre dyrene - tværtimod. Fodring gør dyrene 
afhængige af mennesker, og med fodring af letfor-
døjelig føde som brød og korn er der en stor risiko 
for diarre hos dyrene og i værste fald en pinefuld 
død. Lad være med at lægge foder ud til dyrene.

Kaniner
Der er vilde kaniner på Fanø, mange kaniner. De er 
overalt på øen, men især i klitområderne og som-
merhusområderne. Overalt møder man kaninhul-
ler. Især tidligt om morgenen og ved solnedgang 
er kaninerne aktive, hvor de søger føde og leger. 
Ofte kan man sidde på sommerhusets terrasse og 
betragte kaninerne. For både børn og voksne er det 
en uforglemmelig oplevelse. 

Sidst på sommeren rammes kaninerne af den så-
kaldte kaninpest. Kaninpest er ikke farlig for andre 

dyr eller mennesker.

Skovlegepladsen
Ligger i den vestlige udkant af plantagen, og er godt 
udgangspunkt for vandreture i dette karakteristiske 
landskab. 

Skovlegepladsen er på én gang et storslået natur-
område, et raste- og picnicsted samt ikke mindst 
en fantastisk legeplads.

Legepladsen består af en lang række legeredska-
ber lavet af materialer fra plantagen. Der er både 
forhindringsbaner, klatreredskaber og forskellige 
spil. Mange af legeredskaberne er lavet af interna-
tionale træ skulptører og er ofte udført som trolde 
og andre fantasifigurer. I Sherwood skoven er der 
mulighed for at lege Robin Hood og hans lystige 
svende.

I tilknytning til Skovlegepladsen er der et stor picni-
cområde med bålpladser, både udendørs og under 
et halvtag. Den overdækkes bygning har plads til 
ca. 50 personer. Der er også et toilet ved skovle-
gepladsen.

Pælebjerg
Nordvest for skovlegepladsen ligger Pælebjerg. Ud-
over at være det højeste punkt på Fanø med 21 m, så 
er det er dejligt sted at vandre og der er afmærkede 
stier i området. For foden af Pælebjerg ligger en lil-
le sø, der om sommeren er fyldt med blomstrende 
åkander.

ÅBENT

ALLE UGENS DAGE 

SEPT. - JUNI: KL. 7-19 

JULI - AUG.: KL.  7-21

Danske Spil:Forhandler af både Tips, Lotto og Oddset

Gratis wifi

SuperBrugsen Fanø

har stort sortiment med masser
af spændende vine til alle årstider

VELKOMMEN I                   FANØVELKOMMEN I                   FANØ

www.brugsenfano.dk
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Livet føles større på cykel
Der er cykelstier mellem alle byområderne på Fanø 
(Nordby, Fanø Bad, Rindby Strand og Sønderho), så 
det er trygt og sikkert at cykle på Fanø – for børn 
og voksne. Hele øen er kun ca. 15 km lang og ca. 5 
km på det bredeste sted, så afstandene er korte. 
Cyklen er den ideelle måde at komme rundt på Fanø 
på.

Cykelruter på Fanø
Der er udgivet 5 foldere med forslag til cykelture 
på Fanø. Hver folder indeholder et kort, en rute-
beskrivelse samt ikke mindst en beskrivelse af det, 
du kan opleve undervejs. Du kan enten downloade 
kort og beskrivelser på www.visitfanoe.dk eller 
købe dem på Fanø Turistbureau. De koster 5 kr. pr 
styk.  

Rute 1: Verdensarv Vadehavet er på 42 km. På 
denne tur kommer du hele øen rundt og oplever no-
gle af de mest karakteristiske landskaber, som har 
gjort Fanø og havet omkring Fanø til nationalpark 
og verdensarv.

Rute 2: Atlantvolden. Ruten er på 26 km. Turen 
fører dig rundt til en række af de vigtigste bunker-
anlæg, der blev opført under 2. Verdenskrig.

Rute 3: Panoramarute 404 er denne eneste rute, 
der er afmærket med skilte. Ruten er 26 km og giver 
dig mulighed for at opleve nogle af de bedste uds-
igtspunkter og landskaber på den nordlige halvdel 
af Fanø.

Rute 4: ”Big Five”. Ruten er på 37 km og bringer dig 
rundt til de 5 udsigtspunkter, der udgør de 5 store 
bjerge. 

Rute 5: Mountan Bike sporet er på 7 km og ligger 
smukt i den vestelige side af Fanø Klitplantage.
  
Bjergene på Fanø 
Bjergbestigning på Fanø? Det lyder som en vit-
tighed og det er det egentlig også. Men vi har lavet 
en rute, som vi kalder ” De 5 store”. De 5 store er 
Kikkebjerg, Pælebjerg, Klingebjerg, Annedalsbjerg 
og Mosedalsbjerg. Ruten er lavet som en Geocach-
ing rute, og ligger på hjemmesiden www.geocach-
ing.com. 

Alle der har besteget de 5 bjerge kan hos Fanø 
Turistbureau, Skolevej 5-7, Nordby få udleveret et 
certifikat som officiel Fanø bjergbestiger. Er du ikke 
geocacher, så er det også i orden, hvis du tager et 
foto af dig selv og din familie på toppen af bjer-
get. Det er en sjov skattejagt for hele familien, som 
fører til steder man ikke normalt opdager.

Bjergene på Fanø er egentlig klitter, som er opbyg-
get gennem mange hundrede år. Fanøs ‘ældste klit-
ter’ findes på øens østkyst, hvor til de er vandret i 
1500 og 1600-årene under den Lille Istid, f.eks. An-
nesdals Bjerg og Klingebjerg. Jo længere mod vest 
man kommer jo yngre bliver klitterne. På stranden 
mellem Fanø Bad og Rindby Strand kan man se den 
næste generation af klitter blive skabt.

Kun 900 meter fra færgelejet, ligger Fanø Night & Stay.  

Et naturskønt område, hvor gæsterne befinder sig 
midt i Nationalpark Vadehavet. 
Den gamle Søfartsskole med sit maritime look, danner 
ramme om 50 renoverede værelser.

En hyggelig gårdhave indbyder til afslapning og sam-
vær. Her er også mulighed for at nyde morgenmaden

Vangled 32, DK-6720 Fanø
+45 2212 1218

info@fanoestay.dk • www.fanoestay.dk

Fanø blomster tilbyder et bredt 
udvalg inden for...

Buketter
Planter

Brugskunst
Vin og chokolade

Hovedgaden 75, tlf. 7516 2656

– din grafiske service på Fanø... 

grafikacasa
.dk

grafik  web  tryk

...også  landet over

foldere
plakater

annoncer
blade

brochurer
postkort
visitkort

brevpapir
kuverter

tidsskrifter
menukort
plancher

skilt design
logoer
bøger

banners
CD covers
tekstiltryk

indscanning
billedbehandling

og meget merewww.casagrafika.dk

Kikkebjergvej 6
6720 Fanø

tlf. 7666 5000
+45 2164 4656
casagrafika@casagrafika.dk

offset og digitaltryk
Total grafisk service fra idé til færdig 
trykt opgave. Hjemmesider med 
CMS (Content Manager System)
hvor brugeren kan nemt opdatere 
sin hjemmesides indhold.
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Aktiviteter for børn
Fanø er glad for de mange børnefamilier, der væl-
ger at holde ferie på Fanø. Stranden og naturen 
med cykel og vandrestierne er naturligvis noget af 
det vigtigste, men her er nogle af de andre tilbud, 
som er populære blandt børnefamilierne.

Beach Volley: På stranden ved Fanø Bad har sports-
butikken Nyform A/S lavet et lille sportsanlæg, hvor 
der er 2 beach volley baner, en strandtennis bane og 
en strandfodbold bane. Det er gratis at bruge sports-
anlægget, men man skal selv medbringe bolde.

Biblioteket: På biblioteket i Nordby kan gæster 
også låne bøger, legetøj og spil. Det ligger på Fanø 
Skole og er indrettet, så det er et rart sted at være 
for både børn og voksne.  

Bjergene på Fanø: Skattejagt på Fanø? Når 
man har fundet og besteget de 5 højeste bjerge 
på Fanø har Fanø Turistbureau en præmie til alle 
bjergbestigerne. Læs mere på side 32

Club Fanø: Club Fanø er et privat aktivitetscenter 
for både børn og voksne, der ligger ved Rødgaard 
Camping i Rindby. Her er der forskellige aktiviteter 
og workshops: dragebygning, kreativt værksted, 
lysstøbning med mere. Club Fanø har også en ræk-
ke udendørs aktiviteter: sælsafari i Sønderho, Blo-
kart skole på stranden syd for Rindby, Bubble-Ball 
og meget andet. 

Fodboldgolf: Lige bag Feldberg Familie Camping 
ligger Fanø Fodboldgolf. Fodboldgolf er et spil for 
hele familien.

Late Night Nordby: 5 onsdage i juli/august er 
der Late Night i hovedgaden i Nordby. Der er masse 
af aktiviteter for børn i løbet af aftenen.

Late Night Fanø Bad: Hver tirsdag i juli/august 
er der familieaktiviteter i Fanø Bad.  

Legeland: I tilknytning til Rødgaard Camping lig-
ger et indendørs legeland, som især er populært 
blandt de mindre børn.

Minigolf: Minigolf er en af de populære aktivite-
ter for hele familien. Der er 3 minigolfbaner på. I 
Rindby ligger der minigolf ved både Feldberg Fa-
milie Camping og Rødgaard Camping. I Fanø Bad 
ligger banen lige ved siden af golfbanen. 

Riggerloftet: På Fanø Skibsfart- og Dragtsam-
ling er der indrettet et arbejdende værksted, hvor 
børn og voksne har mulighed for at lære at arbejde 
med reb af en rigtig søulk. Børnene får selv lov til 
at lave et stykke håndværk. Når der hænger en red-
ningskrans på væggen uden for museet, arbejder 
søulken på sit værksted.

Skovlegepladsen: Et af de populæreste steder 
for børn og deres familier. Det er både legeplads, 
picnicsted og naturområde. Læs mere side 30 

Sælsafari: Vandreturen til sælbanken ved Galge-
rev er velegnet før børn. På de guidede ture bliver 
børnene inddraget og får en fantastisk oplevelse. 
Det er ikke kun sælerne, men hele oplevelsen på 
vej derud, der gør det til den mest populære udflugt 
på Fanø. 

Torp Plantage: Torp Plantage er også et spæn-
dende sted at lege. Den lille skov ligger i sommer-
husområdet mellem Fanø Bad og Rindby strand. 
Der er masse af kaniner i plantagen.
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På Fanø er der madoplevelser for enhver smag. Fra 
fast food til gourmet. Hovedparten af restaurant-
erne ligger i Nordby og Sønderho, men der findes 
også sæsonåbne spisesteder i Fanø Bad og Rindby 
Strand.

Lokale fødevarer
Fanø har en række højkvalitetsproducenter af 
fødevarer. Det er små producenter, der nyder stor 
anerkendelse både i Danmark og i udlandet. Blandt 
de mest kendte producenter kan nævnes Slagter 
Christiansen’s røgede skinker og pølser, øllet fra 
Fanø Bryghus, specialiteterne fra Rudbecks Ost & 
Deli og kødet fra Sønderho Gårdbutik.   

Egnsretter
Bakskuld er en saltet og røget ising, som steges på 
panden og serveres med rugbrød og evt. en kaf-
fepunch.

Før i tiden kunne den også serveres sammen med 
en klat risengrød.  Bakskuld serveres på flere re-
stauranter på Fanø, både i sin oprindelige form og 
som nyfortolkninger.

Fanø smørrebrød laves af tynde skiver franskbrød, 
der dækkes med seks forskellige slags pålæg. Hver 
skive skæres i tre stykker og smørrebrødet lægges 
på en tallerkenen i et ”lagkage” mønster:   hakket 
æg over for ost, steg over for frikadelle, rullepølse 
over for saltkød, i tre lag. Denne version er fra Søn-
derho.  Nordby versionen er en smule anderledes.

Naturens ta‑selv bord
Der er masser af muligheder for selv at gå på opda-
gelse i naturen og finde dine egne råvarer.

Kveller eller salturt er en meget velsmagende 
grøntsag, der især bruges som garniture til fisk. 
Den findes flere steder langs den østvendte kyst, 
men også på Sønderho Strand.

Om efteråret er der masser af bær og svampe på 
klitheden og i plantagen. Vær opmærksom på, at 
langt fra alle svampe er spiselige. Tag en guide 
eller en svampebog med, og er du i tvivl – så lad 
være med at spise den.

I 1700-tallet blev rom en vigtig del af 
skibenes proviant, så søfolkene kunne 
udholde de barske vilkår. For at gøre 
rommen drikkelig tilsatte man melas-
sesirup og forskellige lokale krydderier. 
Rommen blev lagret ombord i tønder, 
hvilket tilførte rommen yderligere smag 
og en gylden farve. 

FANØ SKIBSROM®, som følger denne 
gamle tradition, er baseret på en mørk 
Jamaica rom, som krydres med lokale 
råvarer og efterlagres på Fanø i ege-
træstønder, der tidligere har
indeholdt portvin.

Havfruen: Sød og aromatisk
Havmanden: Robust og krydret

Se mere på skibsrom.dk

Butikker på Fanø: Slagter Christiansen • Vinlageret • Rudbecks Ost og Deli
Sønderho Gårdbutik • Uldsnedkeren • Fanø Kunstmuseum

Restauranter på Fanø: Fanø Krogaard • Nørby Kro • Kellers Badehotel
Café Nanas stue • Fajancen • Sønderho Kro

Spise på Fanø

Fanø Turistbureau udgiver en 

restaurantliste hver måned 

med åbningstider. Vi anbefa-

ler at man reserverer bord på 

forhånd.
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GRUNDE TIL SALG PÅ Fanø 

- flyt til Fanø og lev det gode liv året rundt

FANØ KOMMUNE

Fanø har det hele,
 lidt til og meget mere

Byggeskik på Fanø
De mange gamle huse på Fanø er prægede af 2 
ting. Den barske natur ved Nordsøen. Den rigdom, 
der tilflød øen i sejlskibstiden fra midten af det 18. 
århundrede og frem til slutningen af det 19. år-
hundrede. 

De ældste huse i Nordby og Sønderho er typisk 
små, enlængede og stråtækte huse, i én etage og 
for det meste med bolig og stald i samme bygning. 
På grund af vinterens kolde vestenvind ligger de 
fleste med gavlene øst-vest, hvor stalden er place-
ret i den vestlige ende.

Rester af bindingsværk, små vinduer og gavlene 
afslører husenes alder. De ældste huse fra før 1800 
har træbeklædning helt ned til tagfoden. I perioden 
fra 1800 til 1850 blev det mere populært med træ-
beklædning i den øverste gavltrekant. Fra midten af 
18tallet blev husene for det meste bygget uden træ-
beklædning og var sommetider også teglhængte. 

Over indgangsdøren er på de traditionelle strå-
tækte huse der ofte lavet en rundbuet tagskægs-
kvist, der kaldes en ”arkengab”. Lugen over døren 
førte ind til loftet, hvor der blev opbevaret halm. 
Arkengaben havde samtidig den funktion, at den 
gav større beskyttelse ved brand, så beboerne 
havde længere tid til at komme ud af huset. Brand-
faren var stor, idet husene for det meste var lavet 
af tagrør.

En anden karakteristisk detalje er de grøn-sort-
hvid farvede mursten over døre og vinduer. De 3 
farver symboliserer fødsel, liv og død.

I museet Hannes hus i Sønderho er det muligt at 
se, hvordan et typisk Fanø hus var indrettet.

En række huse bygget i 1860’erne og 1870’erne 
har en svunget gavl som er trukket op over tagfla-
den, der tydeligt er inspireret af hollandsk bygge-
stil. Tagene er af skiffer eller tegl, og under vindu-
erne er sålbænke.

De fleste af husene er bygget i mørkerøde mur-
sten. Et særligt kendetegn er, at der på Fanø er 
tradition for at opmale fugerne med hvide streger. 
Dette gjorde man for at beskytte fugerne mod ero-
dering fra vind og vand, og for at få en ellers re-
pareret facade til at fremstå smukkere. Der er dog 
også en del pudsede huse i grå, gule og røde farver. 

Fra slutningen af 1800 tallet blev husene stør-
re, dybere og højere og byggeskikken præget af 
historicismen. Husene kan være udført med trem-
pelkonstruktion som giver en høj facade, lavere 
taghældning og bedre udnyttelsesmuligheder af 1 
sal. Facaderne er ofte meget dekorerede med store 
dannebrogsvinduer. Tagene kan have udhæng og 
spærenderne er ofte formskårede. 

Der er rigtig mange velbevarede huse i både 
Sønderho og Nordby.

Et godt eksempel på et af de ældste traditionelt 
stråtækt huse, hvor dele af bindingsværket stadig 
er bevaret er Fanø Museum på Skolevej 2, huset er 
fredet og også velbevaret indvendigt.

Er godt eksempel på et hus med svungen gavl-
kam kan findes på Hovedgaden 25a, ved Konsul 
Lauritzens plads.

Et smukt eksempel på et historicistisk trempel-
hus kan findes på Kikkebjergvej 12-14 ved Sprøjte-
husplads.
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Fanødragten
Noget af det mest iøjnefaldende og karakteristiske 
ved Fanø er de traditionelle kvindedragter. I mere 
end 200 år blev disse dragter båret i hverdagen, 
også langt ind i det 20. århundrede. Den sidste 
Fanø kone, der brugte dragten til hverdag, døde i 
1972.

I dag bruges dragten til fest, det vil sige til fød-
selsdage, bryllupper, til højtiderne og de årlige 
festdage ”Fannikerdagene” i Nordby” og ”Sønder-
hodagen” i Sønderho. På disse festdage er der op-
tog, hvor flere hundrede kvinder viser sig frem i de 
smukke dragter. Der afholdes også jævnligt baller 
med den traditionelle musik og dans.

Fanødragten er ikke én type dragt, men en række 
forskellige dragter til hver sit formål. Der var drag-
ter til alle stadier i livet, fra barnedragten, som 
de små piger brugte indtil 7 års alderen, skolepi-
gedragten, den særlige konfirmand dragt, brude-
dragten, enkedragten og så videre. Der var også 
forskellige dragter til de funktioner, som kvinderne 
havde på Fanø. Da mændene i stort omfang var sø-
folk og derfor væk hjemmefra i lange perioder, var 
det kvinderne der stod for alle opgaverne. Udover 
den daglige arbejdsdragt var der særlige ormegra-
ve dragter, der som navnet antyder blev brugt når 
der skulle graves efter sandorm, og høstdragten. 
Struden var en markant del af de to sidstnævnte 
drager. En strude er en maske, der dækkede det 
meste af ansigtet, så man beskyttede ansigtet 
mod vejr og vind. 

Det var søfolkenes rejser og velstand, der fik fanød-
ragterne til at skille sig ud fra de fleste andre drag-
ter på den jyske vestkyst. Hvor de fleste gik klædt 
i vadmel, var dragterne på Fanø lavet af bomuld 
(hverdagsdragterne) og silke (festdragterne), som 
søfolkene bragte med hjem. 

På “Fanø Skibsfart & Dragtsamling” er der en stor 
og meget spændende udstilling af både hverdags- 
og festdragter.

Udstillingen ”Fanø Dagbog” viser med store fo-
tostater livet på Fanø i sejlskibstiden. ” Denne ene-
stående udstilling er en ny tilgang til Fanødragten, 
hvor nutidens fotokunst illustrerer den helt unikke 
arv, som fascinerer alle, der kommer i berøring 
med den. Vi ønsker at gøre beskueren nysgerrig på 
Fanøs kulturhistorie, men også at tilføre nye kunst-
neriske vinkler på datidens ”livs-øjeblikke”, både 
de daglige og de særlige øjeblikke”.

Åbnet hver dag kl. 13-17, mandag lukket

www.christel-seyfarth.dk • www.strikkefestival.dk

SHOP: Hovedgaden 76, Nordby
DK-6720 Fanø, Denmark

Tel.+45 7020 2822 • garn@christel-seyfarth.dk

Fotoudstilling om Fanø-kvindens liv • 1. april - 31. oktober 2019
www.fanoedagbog.dk
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Fanøhistorier
Fanø er en ø med en spændende historie og mange 
historier. De er sikkert ikke alle sammen helt sand-
færdige, men hvad gør det, hvis historien er god.

Sagnet om navnet Fanø
Der var engang to skippere, som havde været i 
tjeneste hos jættekvinderne Fenja og Menja. Som 
belønning fik de hver en saltkværn, og så sejlede 
de ellers af sted på to skibe, som var opkaldt ef-
ter jætterne. De to kværne var med om bord, og 
sømændene afsatte deres salt, hvor de kom frem. 
Desværre sank begge skibe i en storm. Det ene 
ved en sandbanke, som derefter fik navnet Men-
jø (Mandø) og det andet ved en sandbanke, der 
fik navnet Fenjø (Fanø). Ved forliset flød der store 
mængder salt ud, og derfor er vandet omkring Fanø 
og Mandø mere salt end i andre have.

Frikøbet i 1741
Indtil 1741 tilhørte Fanø den danske konge. Fanø 
blev administreret fra Ribe, som dengang var en 
vigtig handelsby og havde eneret på handel. Bebo-
erne på Fanø var dygtige fiskere, men al fiskeeks-
port skulle gå gennem Ribe og fortoldes der. Der 
var derfor et stort ønske om at købe øen og dermed 
blive frigjort af bindingerne til Ribe. 

Efter forgæves at have forsøgt at købe øen i 1719, 
kom der endnu en chance i 1741, hvor kong Christi-
an den VI ønskede at sælge ud af sine besiddelser 
for at kunne finansiere forskellige slotsbyggerier. 
Fannikerne og Sønderhoningerne drog sammen til 
Ribe, hvor auktionen fandt sted den 10. juli 1741. 

Der er mange historier om, hvilke kneb der blev 
taget 

i brug for at sikre købet. Faktum er, at det lykkedes 
fanøboerne at købe øen og sætte gang i den udvik-
ling, der førte til at Fanø blev en betydelig søfarts ø.

I forbindelse med 275 års jubilæet for frikøbet, er 
bogen ” Da fanøboerne fik foden under eget bord” 
blevet udgivet. Den fortæller om købet af øen og 
nogle af de myter, der er om denne skelsættende 
begivenhed. Bogen koster 75,- kr og kan købes på 
Fanø Turistbureau 

Fannik og Sønderhoning
Fra gammel tid har Fanø været opdelt i 2 territorier. 
Den nordlige del hed Fanø og den sydlige   Søn-
derho. Der er mange historier om rivaliseringen 
mellem de 2 ”øer”, som jubilæumsbogen også 
fortæller om. 

En af konsekvenserne har været, at man ikke rigtigt 
har en fælles betegnelse for folk, der bor på Fanø. 
Det er Fannikerne som bor i Nordby og Sønderho-
ningerne, som bor i Sønderho. En Fannik kaldes 
også en Gøjer, mens en Sønderhoning kaldes en 
Japper.

Hvad hedder så en person (ofte fra København), 
der ejer et sommerhus i Sønderho by? En Køben-
honing naturligvis.

Tlf. +45 7516 4009 • www.sonderhokro.dk

Lindevej 2 • 6720 Fanø
Tlf. +45 5171 6717 • pandekagehusetfanoe@gmail.com

Pandekagehuset

Søde og sunde Pandekager / Leckere süße und gesunde Crepés / Delicious sweet and healthy Pancakes

Like us
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Sejlskibstiden
Den lille sandede ø ved det yderste hav var engang 
en “stormagt” inden for skibsfart. Også selvom 
indbyggertallet dengang ikke var større end det er 
idag.

Der har altid været sømænd på Fanø. I 1500 tallet 
lå der et lille fiskeleje ved Odden, det nuværende 
Nordby. Senere begyndte mændene at tage hyre 
på større fiskefartøjer og handelsskibe. De drog på 
sejlads fra fremmede havne og opnåede derved en 
erfaring og ekspertise i sejlads på de store have. 
I 1760’erne startede bygningen af skibe på Fanø. 
Det var en omstændelig affære. På Fanø var der in-
gen skov, så alt tømmeret skulle importeres udefra. 
Skibsbyggepladserne - i både Nordby og Sønderho 
- lå ud til det store og flade strandareal tæt på det 
dybe vand. Det er ikke svært at forestille sig det liv 
og den aktivitet der var.

Højdepunktet for skibsbyggeri på Fanø var omkring 
1850’erne. Der var på det tidspunkt 9 skibsbyg-
mestre på øen. Tilsammen havde de omkring 100 
mand ansat. Plus alle underleverandører. I årene 
1768 til 1896 blev der i alt bygget ca. 1100 skibe 
på Fanø. I starten mange småskibe - bl.a. everter, 
der er bygget specielt til sejlads i Vadehavet - men 
efterhånden blev skibene større og større. Fra midt 
i 1860’erne voksede flåden så voldsomt, at øens 
egne skibsbyggere ikke længere kunne følge med. 
Allerede på det tidspunkt begyndte der at være 
problemer med tilsanding i Sønderho havn.

I 1880’erne gik Fanø-rederierne over til at benyt-
te jern- og stålskibe og skibsbyggeriet på Fanø fik 
en ende. I 1896 blev det sidste skib søsat på Fanø. 
Ganske langsomt gik rederivirksomhederne også 
mod sin ende. Det sidste Fanø-skib blev solgt i 
1919.

Sejladsen på de store have bragte velstand til øen. 
Det minder de mange smukke kaptajnsvillaer om.

Fajancehundene på Fanø
I mange, mange vinduer her på Fanø kan vi se de 
to fajancehunde med deres sorte snuder og lidt tri-
ste udtryk. I perioden 1860-1900 var hundene dén 
souvenir, som alle danske søfolk forventedes at 
tage med hjem til koner eller kærester fra engelsk 
havn.

De to hunde - der altid er i par - sidder på deres 
bagdele, vendt mod hinanden og symboliserer ef-
ter traditionen troskab og tryghed. Når de to hunde 
kikker ud ad vinduet, så er manden på havet. Og når 
de kikker ind mod stuen er han hjemme. 

På havnen i Nordby står en skulptur med hundene 
– fremstillet af Poul Isbak.

•  Persönlicher Service 
•  Keine Bestellungsgebühren
•  Gratis Sicherheitspaket im Mietpreis inklusive
•  Haustierfreundliche Häuser ohne Gebühren

•  Personlig service og rådgivning  
•  Ingen bestillingsgebyrer  
•  Gratis tryghedspakke inkl. i lejeprisen    
•  Husdyrvenlige huse uden gebyr  

Ikke for store til at være lokale

Tlf. 39 14 30 34
www.novasol.dk
Vestertoft 2 A • 6720 Fanø

NOVASOL Fanø - dit lokale feriehusbureau

Feriehusudlejning
 i samarbejde med

Fanøspecialisten.

1380_1216_NOVASOL Annonce_DK_148x104_DK.indd   1 22-12-2016   13:29:48

ÅBEN
ALLE UGENS

DAGE

Hovedgaden 88 • ”Den gamle brugs” • Nordby • Fanø • Tlf. 76 94 09 66 • www.west-wind.dk
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Atlantvolden på Fanø
Mange steder på Fanø ses stadig grå beton bunkere 
spredt rundt i klitterne. Det er resterne af Atlant-
volden, et kæmpe forsvarsværk fra Nordnorge til 
Spanien, som det tyske forsvar opførte under 2. 
Verdenskrig for at forhindre en invasion fra de vest-
lige allierede. Danmark blev besat af Tyskland fra 9. 
april 1940 og frem til 5. maj 1945 (Bornholm 1946). 
Besættelsen foregik uden de store krigshandlinger, 
og besættelsen var primært et led i erobringen af 
det strategisk vigtige Norge, samt indsejlingsfor-
holdene til Østersøen. 

Opførelsen af et kæmpestort forsvarsanlæg 
langs hele Europas kyst tog fart for at forhindre en 
kommende invasion fra de allierede (Storbritannien, 
Canada og USA). I Danmark var det især Hanstholm 
og Esbjerg, som var strategisk vigtige indsatsom-
råder. Der blev derfor opført store forsvarsværker 
omkring disse havne. Mellem Ringkøbing Fjord og 
Ribe blev der fra december 1942 og frem til krigens 
afslutning opført omkring 1.300 bunkers.

Fanøs placering ved indsejlingen til Esbjerg 
Havn medførte, at der blev opført godt 300 bun-
kers, betonveje, kanoner, jernbaner, jordstillinger, 
pansergrave, barakbyggerier etc. Hovedparten 
er placeret på øens nordlige og midterste del. 
Befæstningen omfattede et større antal kyst- og 
luftværnsbatterier, fra Pælebjerg (Pælebjerg stil-
lingen) og mod nord til Vesterhavsbatteriet og Grå-
dyb stillingen samt Marineflakbatteri Nord (nord 
for Nordby). Desuden blev der opført kystforsvars-
stillinger, radarstationer, barakker til tropperne, 
udlagt 49.000 miner samt store søminefelter med 
vest. De tyske besættelses tropper på Fanø udgjor-

de ca. 2.300 mand, hvortil kom godt 1.275 danske 
arbejdere, der deltog i bunkerbyggeriet. 

Danmark og Fanø forblev et relativt fredeligt 
sted under hele krigen. Flakbatterierne, som blev 
brugt til at beskyde fjendtlige fly, kom dog i an-
vendelse flere gange, specielt i forbindelse med et 
dag angreb på Esbjerg Militære Flyveplads den 27. 
august 1944. Her blev 5 fly allierede fly blev skudt 
ned under angrebet.

Mange af Atlantvoldens bunkers er i dag en del 
af klitlandskabet, og er helt eller delvist gemt un-
der sand. Enkelte bunkers i området mellem Rindby 
Strand og Sønderho ligger helt frie på stranden og 
kan beses. Det gælder blandt andet den kendte”Be 
Free” bunker, der er overmalet med graffiti. Et be-
søg i anlæggene på Halen er absolut også et besøg 
værd. Fanø Nord anlægget er det bedst egnede til 
besøg. Her er det muligt at komme ind i flere af bun-
kerne. Det er også her foreningen Fanø i Atlantvol-
den afholder sine ugentlige bunkerrundvisninger. 
Vær dog opmærksom på, at området er privatejet 
og ligger i et følsomt naturområde, så vis hensyn. 
Tag gerne cyklen derud eller gå af grusvejen Ve-
sternasen!

Forår/sommer 2018 åbner foreningen et helt 
nyt WW2 museum under brandstationen på Sta-
dionvej i Nordby. Der vil være åbent i forbindelse 
med guidede rundvisninger samt efter særlig af-
tale. 

Kontakt Fanø Turistbureau for ture og åbnings-
tider. Entré på museet er kr. 20 for voksne og kr. 
10 for børn. Under 12 år gratis adgang ifølge med 
voksne.

Sommerhuse med GRATIS
slutrengøring

Hovedgaden 105
6720 Fanø
Tlf. +45 7516 4400
info@admiralstrand.com

GRATIS
FæRGe

Nyd en vores mange
øl i vores bar eller på terassen!!

Check vores åbningstider på Facebook!!
Tlf.: +45 7666 0112
Email: info@fanoebryghus.dk
Strandvej 5 Nordby, Fanø 6720
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Kunst og kunsthåndværk på Fanø
Igennem de sidste godt 100 år – ja helt op til i dag 
har Fanø oplevet en stor tilstrømning af billed-
kunstnere, der har taget mere eller mindre fast 
ophold her. Miljøet, motiverne og det fine lys har 
virket særligt tillokkende på malerne. Specielt i 
Sønderho kunne man i visse perioder tale om en 
hel malerkoloni – ligesom i Skagen.  Det drejede 
sig bl.a. om Julius Exner, Carl Johan Forsberg, Jo-
han Rohde, August Wilckens, Reinhard Heinemann 
og August Dohm, hvis værker er udstillet på Fanø 
Kunstmuseum. Denne tiltrækning er stærkere end 
nogensinde og Fanø har efterhånden en ganske 
stor kunster koloni. I flæng kan nævnes Margit 
Enggård, Marie Louise Exner, Finn Hjortskov-Jen-
sen og Johnny Madsen. 

I 1992 lykkedes det at oprette Fanø Kunstmuseum i 
Kromanns Hus. Huset var førhen købmandsgård og 
fabrik. Det indeholder en købmandsbutik fra 1868, 
der nu er restaureret og fungerer som indgang til 
museet.

Den faste udstilling spænder over en periode fra 
midten af det 19. århundrede og frem til i dag. 

De skiftende særudstillinger har også Fanø og Va-
dehavet som gennemgående tema. I 2019 er der 
følgende særudstillinger:

13.4-23.6:  Forårsudstilling med Kasper Holm og 
Claus Spangsbjerg. Totalinstallationer.

13.6-16.6:  Johan Rohde. Billeder fra samlingen og 
fra privatpersoner

22.6.-30.8: Forsberg og Marco Brodde m.fl.: Fugle
29.6-1.9:      Shepards illustrationer til Peter Plys 

og Vinden i piletræerne
7.9-20.10:   Tekstilkunst
13.4-20.10:  Den faste samling i ny ophængning

Fanø er også rigt repræsenteret inden for design 
og kunsthåndværk. De finder inspiration i Fanøs 
natur. Der er også en tydelig international orien-
tering. Nogle af de mest kendte er Gitta Foldberg, 
Jane Heinemann og Christel Seyfarth. Det er et 
bredt spektrum af kunsthåndværk, der er repræ-
senteret på øen, fra strik og beklædning til smyk-
ker og støbte lys. De fleste værksteder og butikker 
ligger i Nordby og Sønderho, men også Kunstladen 
i Rindby tilbyder spændende produkter.

Der er flere festivaler på Fanø, der sætter fokus 
på kunst og kultur. De 2 mest kendte er rockfe-
stivalen Fanø Vesterland, der løber af stablen i 
weekenden 24.-25. maj og strikkefestivalen Fanø 
International Knit Festival, der løber af stablen 
den 20.- 22. september. Desuden afholder en 
række lokale kunstnere en kunstfestival i slutnin-
gen af maj.

Hovedgaden 73 • +45 6168 4078

home made ice cream Hovedgaden 57, Nordby · DK-6720 Fanø
T: +45 7516 2211 · E: Pia@ambassadenfanoe.dk

www.ambassadenfanoe.dk

Silken H a n d m a d e
Silks & Design

Landevejen 15, Sønderho • tlf. 2127 9256 •  w w w.silken.dk

ANTENNEANLÆG OG PARABOLER 
SALG AF TV• LEVERING • OPSTILLING

REPARATION • VEDLIGEHOLD

Michael Bus • mas@fanonet.dk • tlf. 2011 6325

Fanø
Dyreklinik

Hovedgaden 126, 6720 Fanø
Tlf.: +45 2924 7663
www.fanoedyreklinik.dk

Gammel Postvej 18 • 6720 Fanø

Mikkel Jørgensen
Tømrer- & snedkermester

Bil 4082 7740
mjbyg@fanonet.dk

M
J
B
Y
G Kirkevejen 67

6720 Fanø

www.fanoecykler.dk

Lis Brink • Tlf. 7516 4131

www.facebook.com/uldsnedkeren

Kellers Badehotel & Spisehus
Strandvejen 48, 6720 Fanø, tlf: 75163088

www.kel lersbadehotel.dk

Øens lille hyggelige Badehotel, 
midt i Unescos Verdens arv & 
Nationalpark Vadehavet - tæt ved 
Vand & Strand.

- Restaurant
- Værelser
- Selskaber

- Møde faciliteter 

Nordby Bibliotek
- også for dig, der er gæst på Fanø

Stadionvej 17, 6720 Fanø
Tlf. 7516 2230 

nordbib@esbjergkommune.dk 
 fanoebib.dk
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Visit Fanø Booking
På Visit Fanø Booking er det nemt at bestille og 
købe lang række af de spændende oplevelser og 
udflugter, som Fanø tilbyder. Meget kan du opleve 
på egen hånd, men det giver oplevelserne en eks-
tra dimension, når man får fortalt historien af en 
lokal guide. Her kan du købe:

Bunkerture, byvandringer i Nordby og Sønderho, 
Sælsafari, Østerssafari, Ravsafari, Lysstøbning, 
Dragebygning, Bubble-Ball og meget mere.

Arrangementerne kan både købes on-line på
www.visitfanoe.dk og på Fanø Turistbureau.

Super Tilbud:
Billig udflugtsbillet med FanøLinjen
Vil I på udflugt til fastlandet, så kan I købe en sær-
lig udflugtsbillet til FanøLinjen. Billetten er til per-
sonbil + max 9 personer, og er en billet fra Fanø til 
Esbjerg og retur.

Den billige udflugtsbillet gælder i perioden fra den 
11. juni – 12 august 2019. Billetten koster 250,- kr.

Flg. restriktioner gælder:

•  Billetten kan kun købes af personer, der er på 
ferie på Fanø.

•  Billetten er kun gældende den dato, der er på-
trykt billetten.

•  Returrejse fra Esbjerg til Fanø først efter kl. 
15.00.

• Billetten kan købes max 1 dag før rejsedagen.

Udflugtsbilletten er ikke længere en fysisk billet, 
der kan købes på Fanø. Derimod gør du følgende:
•  Henvender dig til det udlejningsbureau, hvor du 

har lejet dit feriehus eller på Fanø Turistbureau, 
Skolevej 5-7, Nordby. 

•  Her får du udleveret en kupon, som giver dig 
rabat, når du køber billetten på returrejsen fra 
Esbjerg.

22 forsk. hvide m. koboltblå,
 15x15 cm. Sælges også 

 indrammet med 1, 2 eller 4 stk.

Tømrermester & låsesmed

    Tlf. 7516 3428
Mobil 20 49 34 28

www.arvidrasmussen.dk

FANØFLISER
Historiske fliser med Fanø-motiver

  Arvid Rasmussen
VIGENSVEJ 14, NORDBY Landevejen 40, Sønderho • www.ravsmeden.dk

RAVSMEDEN

Man - tors: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 18.00
Lørdag: 09.00 -13.00

Bavnebjergvej 4 · Nordby 6720 Fanø · 75 16 16 60

Salon Gabi

Angel · Organisk farve

I CENTRUM

FANØ BOGHANDEL

FANØ BOGHANDEL & POSTBUTIK
Hovedgaden 58 · 6720 Fanø · Tlf. 7516  2184

E-mail: Fanoe@bogpost.dk

 ~ KVALIV T ET SIDEN 1975~K ALIT ET SIDEN 1975~

FANØFANØ LYNGHONNINGL NGHONNI G

                     

        

           

        
- HEIDEHONIG -

Hovedgaden 114, 6720 Fanø • Telefon 7516 2248

7516 3520
fanoe-auto@fanonet.dk

Strandvejen 4 ▪ 6720 Fanø

Fanø Autoværksted

Tømrer- og snedkerarbejde
frosch@fanonet.dk 
Ing. Henning Frosch

2148 6989

Tømrer- og byggefirma

Fanø
rundridning

Midtbjergevej 14 • 6720, Fanø
tlf. +45 6065 2221 • www.fanoridning.dk

Ridning

Pub & Bodega
tel. 7516 1533

- Stedet hvor man hygger sig

Kirkevejen 37
Rindby, 6720 Fanø
www.kabyssen.dk
kabyssen@kabyssen.dk

Sønderho Bibliotek
- også for dig, der er gæst på Fanø

Landevejen 41, 6720 Fanø 
 fanoebib.dk

nordbib@esbjergkommune.dk
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Tlf. 40 43 54 55
www.fano-taekkefirma.dk · clausalber.fano@gmail.com

Fanø Tækkefirma
– hele øens                           tækkemand

www.denlilleravbutik.dk
Hovedgaden 39, Nordby  +45 5281 4081

 Brugskunst, mode og gaveideer 
til børn og voksne

HOVEDGADEN 58 B • 6720 NORDBY • FANØ
WWW.RIKKESANDFORD.DK • TEL: 25 47 87 66

Besøg os på www.soenderho.dk

SØNDERHO
Danmarks Smukkeste Landsby

      

Kirkevejen 75 · Rindby strand

Tlf. 75 16 36 22
     • Restaurant
     • Grill & IsbarVinduer & Døre • Byggeartikler

Sønden Bavnen 18 • 6720 Fanø
Tlf. 7516 2182 • info@fanoe-trae.dk

Fanø Apotek 
- dit lokale apotek! 
 
Åbent: mandag – torsdag kl. 9.00–17.00, 
fredag kl. 9.00 – 17.30, lørdag kl. 9.00–13.00  

 
Hovedgaden 64, 6720 Norby 
Tlf: 75162023  Fax: 75162533 
Filial af Esbjerg Jerne Apotek 

Event Kalender 2019
Februar
21. Pers Awten, Sønderho

Maj
24.-25. Fanø Vesterland

30.-31. Fanø Kunstfestival

Juni
1.-2. Fanø Kunstfestival

7.-8. Pinsefestival i Sønderho

16. Mølledag i Sønderho

20.-23 Fanø International Kite Fliers Meeting

23. Marked i Sønderho

30. Marked i Sønderho

Juli
Lørdage Marked i Nordby

Søndage Marked i Sønderho

10. Late Night i Hovedgaden i Nordby

12.-14 Fannikerdagene

17. Late Night i Hovedgaden i Nordby

21. Sønderhodag

24. Late Night i Hovedgaden i Nordby

19.-20 Fanø Sommercup

26.-28 Fanø Free Folk Festival

31. Late Night i Hovedgaden i Nordby

August
Lørdage Marked i Nordby

Søndage Marked i Sønderho

3. Striens Havefest

6.-9. Fanø Kids’n’Kites

7. Late Night i Hovedgaden i Nordby

September
5.-30. Wadden Tide på Nordby Bibliotek

13.-15 Godtfolk

20.-22. Fanø Strikkefestival

Oktober
1. Wadden Tide på Nordby Bibliotek

5. Tag der Fanø Musik & Kultur

December
1. Juleøen i Nordby

31. Nytårsfestival ved Fanø Bad

54 55

Gaveartikler HornVævning
Strik & Garn KERAMIK

Tove´s Gavebod
Hovedgaden 41 · Nordby · Tlf. 75 16 24 62 Strandvejen 10B · Nordby · 6720 Fanø

fanoe@bygma.dk •    Tlf. 75 16 37 00
www.bygma.dk FANØ
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Fanø for den aktive

Windsurf/Kitesurf/Sub surf Læs mere på side 18

Blokart Læs mere på side 18

Kite buggy Læs mere på side 18 

Drageflyvning Læs mere på side 16

Kajak Der er mange spændende ruter I Vadehavet. Læs mere på www.visitfanoe.dk

Cykling Læs mere på side 32

Ridning Oplev Fanøs flotte natur på hesteryg I klitplantagen eller på stranden

Golf Danmarks eneste links bane.

Mini golf 3 spændende minigolfbaner

Fodboldgolf En øvelse I præcision

Tennis 2 udendørs og 1 indendørs tennisbane

Æ stadion Et multi aktivitetsområde med skateboard, løb og meget mere

Fugle Hotspot for trækfugle

Organiserede ture

Sæl safari/Vadehavsvandring Læs mere på side 14

Byvandringer Gå med på byvandringer i Nordby, Sønderho og Fanø Bad.

Ture i nature Oplev de spændende naturområder Halen, Grønningen og Søren Jessen Sand.

Snapse tur Lær at finde og bruge kydderurter til snapsen

Vadehavsvandring for børn Opdag livet på havbunden ved lavvande.

Bunker ture Læs mere på side 48

Andre aktiviteter

Bubble ball fodbold Spil fodbold med boblerne på. Sjov for alle.

Geocaching På jagt efter skatte på Fanø. Læs mere på side 32

Lysstøbning Lav jeres egne stearinlys. For hele familien.

Kreativ workshop ( for børn) Natur materialer laves til brugskunst.

Dragebygning (for børn) Lav din egen drage 

Riggerloft (for børn) Lær at arbejde med reb med en rigtig sømand.

Skovlegepladsen Læs mere på side 30

Legeland (for børn) Indendørs legeland

56

Aktiviteter på Fanø

Rindby
supermarked

www.rindbysupermarked.dk
Kirkevejen 32, 6720 Fanø • Tlf.:7516 3546 • Daglig åbent fra kl. 7.00

• 1500 m2 supermarked
• Stor bager afdeling
• Café
• Vadehavs usdtilling
• Grill og Is-bar
• Brugskunst og souvenirs
• Øens største parkeringsplads
• Familie drevet
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Åbningstider
De typiske åbningstider for butikkerne på Fanø er hver-
dage 10.00-17.00 og lørdag 10.00-13.00. Supermarke-
der er dog typisk åbne alle dage 8.00-18.00/19.00. 
Åbningstiderne kan dog variere fra butik. Der kan 
også være sæsonmæssige forskelle i åbningstiderne. 
De længste åbningstider ligger typisk i juli og august.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, Hovedgaden 28, 
Nordby.
Åbent søn.-fre.:  01.04-31.05: kl. 10.30- kl.16:00 

01.06-31.08: kl. 10.30- kl. 17:00 
01.09-02.11: kl. 10.30- kl. 15:00

Riggerloftet er åbent torsdage 12-16, når søman-
den er hjemme, se efter redningskrans. Entre til 
museet 25,- kr for voksne og 5,- kr for børn

Fanø Museum, Skolevej 2, Nordby. 
Åbent:søn.fre.: 14.04.-20.10: kl. 11:00 - kl. 1500
Priser: Voksne: 30 kr.
Grupper (min 10 pers.): 20 kr.
Børn: gratis

Fanø Kunstmuseum, Nordland 5, Sønderho.
Åbent tir.-søn.: 13.4. - 20.10. 13-17
Entré: voksne 50,00 kr. / Unge fra 16 - 18 år og 
studerende: 20 kr. / Børn til og med 15 år: gratis 
adgang / Grupper (10 personer 250,00 kr.)

Hannes Hus, Østerland 7, Sønderho. Åbningstider 
se hjemmeside: www.hanneshus.dk

Sønderho Mølle, Vesterland 44, Sønderho. Åbnings-
tider se hjemmeside www.fondengamlesonderho.dk

Sønderho Brandmuseum, Nordland 12, Sønderho
Åbningstider se hjemmeside www.fondengamle-
sonderho.dk

Den Gamle Redningstation, Sønderho Strandvej.
Åbningstider se hjemmeside www.fondengamle-
sonderho.dk

Lorenzens Butik, Nord Land 2, Sønderho. Åbningsti-
der se hjemmeside www.fondengamlesonderho.dk.

Albue Fuglekøje, Albuevej 1. 02.07-29.08: tirs – tors 
kl. 13.30-17.00. Entré er 20 kr for voksne og børn 10 kr.

Sønderho Gamle Fuglekøje, Landevejen 105. Åben 
i dagtimerne.

Nordby Bibliotek, Stadionvej 17, Nordby
Mandag – torsdag kl. 8-21.45
Fredag – søndag kl. 8-18.00
Personlig betjening:  Mandag kl. 10-14 

Tirsdag kl. 12-16 
Torsdag kl. 12-16 
Fredag kl. 10-14

Sønderho Bibliotek, Landevejen 41, Sønderho
Mandag – søndag kl. 8-21.45. Personlig betjening: 
onsdag kl. 14-16

Hjørnekroen
Hjørnekroen · Hovedgaden 14

Nordby · 7516 2262

Find os på facebook:
Hjørnekroen – events

ARKITEKT MAA
KIM HOLST

M: 2370 1896
E: kh@arkho.dk
www.arkho.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Installation af varmepumper

Målerhusvej 3 • 6700 Esbjerg
Sdr Nytoft  8A • 6720 Fanø

deresblik@deresblik.dk • www.deresblik.dk 

Tlf. 7512 5011

fanø tømrer 
& snedker

Vangled 71, 6720 Fanø • Tlf. 2620 2953  • www.fanots.dk • fts@fanots.dk

Tømrermester
Jacob Alber Jepsen

KVALITETSHÅNDVÆRK
- gør drømme til virkelighed

Fanø, Danmark eller Dubai ...
Fanø Ugeblad følger med på din vej!

Bestil abonnement på tlf. 75 16 20 53, 
eller mail: post@fanougeblad.dk

- Hunde/kattetegn, pokaler, dør og postkasse skilte mv.
- Svejsning, plastma skæring, sand og glasblæsning

- Eftersyn og lettere reparationer af  jagt og sportsvåben
- Arbejdspladsvurdering (APV). Vejledning, opstart og opfølgning

-  Eftersyn, service og reparation af  plæneklipper, motorsav, buskrydder 
(godt at få udført inden forårets komme)

Ring/skriv for priser og leveringstid
Henning Brinch

Mobil 2617 7575 • mail: henning_brinch@hotmail.com

www.fanoe-fodboldgolf.dk

Postvejen 7b, DK-6720 Rindby
Tlf. 2330 0554

FANØ
FODBOLDGOLF

Børnetøj fra
Name it, 1-12 år.

Dametøj- 
kollektionsprøver 
og reststørrelser 
fra bla. Saint 
tropez, Soulmate, 
Ze-Ze, Zhenzi

Hovedgaden 66
Tel: 2143 6177

www.fanøkeramik.dk

Mette Hübschmann
Hovedgaden 25b, 6720 Fanø
Tlf: (+45) 6179 1428
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Godt at vide (praktisk info)
Hjertestartere
Der findes hjertestartere flg. steder:
Nordby:

På færgerne
Boligforeningen, Kallesbjergvej 24A
Danibo Sommerhusudlejning, Langelinie 9b
Fanø Hallen, Stadionvej 11
Fanø Sparekasse, Hovedgaden 51
Mødestedet, Lindevej 3
Fanø Skole, Stadionvej 17
Rådhuset, Skolevej 5-7
Sundhedshuset, Vestervejen 1
SuperBrugsen, Hovedgaden 87
Tempo Superspar, Strandvejen 27

Fanø Bad:

Fanø Vesterhavsbads Golfklub, Golfvejen 5
Feriecenter Vesterhavet, Strandvejen 59

Rindby:

Novasol – Dansommer, Vestertoft 2A
Trygfonden kystlivredning, Kirkevejen 79

Sønderho:

Kystredningstjenesten SAR (Sønderho Rutebil-
station) Gl. Byvej 20 
Kunsthåndværk, Sønder Land 8

Affaldshåndtering

Glas, papir, dåser og kemikalieaffald bedes sorte-
ret og afleveret på genbrugsstationen på Sønder 
Nytoft 7 eller i de opstillede igloer.

Kemikalieaffald dog kun på genbrugsstationen. 
Medicin skal afleveres på apoteket. Er man i tvivl, 
så kontakt personalet på genbrugsstationen.

Faste åbningstider:
Mandag: 14.00 – 18.00
Tirsdag:  lukket
Onsdag, torsdag, fredag:
07.15 – 09.15 og 14.00 – 18.00
Lørdag: 10.00 – 14.00

Vandværk
Vandet på Fanø er af bedste kvalitet og man kan ro-
ligt drikke det rene, bakteriefrie vand fra hanerne.
Fanø Vand A/S: 2445 0088
Rindby Vand, vandforsyning:  7538 1750
Fanø Bad, vandforsyning: 7666 0077

Hunde
Skal ifølge loven ALTID føres i snor i byerne, som-
merhusområderne, klitterne og plantagen. På 
stranden skal hunde ALTID holes i snor i perioden 
1. april til 30. september.

Hundeskoven: over for parkeringspladsen ved 
Pælebjerg i Fanø Klitplantage er etableret en hun-
deskov på seks hektar. Her kan hunden løbe frit 
omkring.

Ryd op efter din hund: Vis hensyn! Tag altid en 
pose med til hundens efterladenskaber. Flere ste-
der på Fanø er opsat særlige standere med hun-
deposer.

Camping
Camping på Fanø er ikke tilladt uden for de god-
kendte campingpladser.

I klitterne og klitplantagerne er motorkørsel, cam-
ping og teltslagning forbudt.

På vej, gade, parkeringsplads og rasteplads samt 
strand må telte, campingvogne, campingbusser og 
andre køretøjer, der er indrettet til overnatning, 
ikke hensættes i tiden fra kl. 21 til kl. 07.

Syge og tilskadekomne dyr
Fanø Dyrlægeklinik:
Hovedgaden 126, Nordby   
Kun konsultation efter tidsbestilling på tlf.
+45 2924 7663 eller bente@fanonet.dk 

Dyrlægeklinik på fastlandet:
Smådyr (hund, kat osv.):
Esbjerg Dyrehospital, Dortheasvej 27, 6700 
Esbjerg, tlf.  +45 7512 2167.
Heste:  Ansager Dyrehospital, Gartnerhaven 5, 
6723 Ansager, tlf. +45 7529 7066. Vagtdyrlæge er 
fra 17-08, samt i weekender og helligdage, tlf +45 
7070 2335. 

Lokalt findes der ingen vildtplejestation, hvorfor 
vildtet håndteres af skovløber eller politi. 
Skovløber: Thomas Hingebjerg tlf. +45 2141 8601.
Fanø Landpoliti: 114

Dyrenes beskyttelse har også et akutnummer: 
1812. Her afgør DB det videre forløb. Bortløbne 
katte anmeldes til dyrlægen, bortløbne hunde til 
politiet

Lægehus:

Vestervejen 1, Nordby
Tlf.: 7516 3222
Lægevagt: 7011 0707

Politi:

Skolevej 5-7, Nordby
Tlf.: 2174 1448
Politivagten: 114

Parkering i Fanø
P-pladser Nordby

Langelinie, Færgestrand 6
Lystbådehavnen, Postvejen
Kærnevej 2
Suensonsvej 1
Sprøjthuspladsen
Fanø Hallen, Stadionvej 11
Fanø Skole, Stadionvej 17
Nordby Kirke, Hovedgaden 103
Rådhuset, Skolevej 7
Realen, Niels Engersvej 5A
Ved Skibsværftet 4
Fanø Færgen
Hovedgaden/Strandvejen
Niels Engersvej (Vestervejen 37)
Kroslippe 4 
Færgevej (Hovedgaden 15)
Strien, Lindevej 5
Buegangen (Lindevej 6)
Museumspladsen, Skolevej 2

P-Pladser i Sønderho
Sønderho Kirke, Sønderho Strandvej 2
Busstationen, Landevejen 35
Digevej 17
Hannes Hus, Digevej 31
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TIDEVANDSTABEL 2019 /  GEzEITEN 2019 / TIDE CALENDEr 2019 

Nordby:
ca. 15 min. tidligere.
Sønderho Strand:
ca. 30 min. tidligere.
Fanø Bad:
ca. 45 min. tidligere.

Højvandstider for
Esbjerg Havn

Nordby:
Ungefähr 15 Minuten früher.
Sønderho Strand:
Ungefähr 30 Minuten früher
Fanø Bad:
ungefähr 45 Minuten früher.

Tiedenhochwasser
für Esbjerg Hafen

Nordby:
approx. 15 minutes earlier.
Sønderho Strand:
approx. 30 minutes earlier.
Fanø Bad:
approx 45 minutes earlier.

High Tide times
Esbjerg Harbour

  1 10:53 23:36

  2 11:59

  3 00:34 12:58

  4 01:27 13:53

  5 02:16 14:42

  6 03:01 15:26

  7 03:40 16:03

  8 04:13 16:34

  9 04:39 16:58

10 05:03 17:23

11 05:30 17:53

12 06:04 18:31

13 06:45 19:16

14 07:33 20:07

15 08:27 21:06

16 09:28 22:12

17 10:38 23:26

18 11:56

19 00:37 13:08

20 01:40 14:11

21 02:34 15:07

22 03:24 15:57

23 04:10 16:44

24 04:54 17:29

25 05:38 18:13

26 06:24 18:59

27 07:13 19:49

28 08:08 20:46

29 09:11 21:51

30 10:22 22:58

31 11:31

Januar
  1 00:02 12:34

  2 01:00 13:31

  3 01:53 14:22

  4 02:40 15:07

  5 03:21 15:45

  6 03:55 16:16

  7 04:22 16:40

  8 04:45 17:03

  9 05:10 17:30

10 05:41 18:04

11 06:19 18:44

12 07:03 19:31

13 07:54 20:24

14 08:52 21:26

15 10:02 22:40

16 11:28 00:04

17 12:50

18 01:16 13:57

19 02:15 14:53

20 03:07 15:42

21 03:54 16:27 

22 04:38 17:08

23 05:20 17:48

24 06:03 18:29

25 06:48 19:12

26 07:37 20:02

27 08:35 21:02

28 09:45 22:14

Februar
  1 11:00 23:26

  2 12:06

  3 00:29 13:05

  4 01:25 13:56

  5 02:14 14:42

  6 02:56 15:21

  7 03:32 15:53

  8 04:01 16:19

  9 04:25 16:43

10 04:50 17:09

11 05:20 17:40

12 05:56 18:17

13 06:39 19:01

14 07:28 19:51

15 08:27 20:51

16 09:39 22:07

17 11:13 23:38

18 12:37

19 00:55 13:41

20 01:56 14:35

21 02:48 15:22

22 03:35 16:05

23 04:18 16:44

24 04:59 17:20

25 05:39 17:57

26 06:20 18:35

27 07:04 19:18

28 07:56 20:11

29 09:02 21:20

30 10:21 22:41

31 00.51 12:32

Marts
  1 13:32

  2 01.50 14.24

  3 02.40 15.11

  4 03.24 15.51

  5 04.02 16.25

  6 04.34 16.54

  7 05.02 17.21

  8 05.30 17.48

  9 06.02 18.19

10 06.39 18.56

11 07.22 19.38

12 08.12 20.28

13 09.12 21.29

14 10.30 22.47

15 00·19 12·04

16 13.21

17 01.34 14.22

18 02.34 15.14

19 03.27 16.00

20 04.14 16.41

21 04.57 17.19

22 05.38 17.53

23 06.16 18.27

24 06.53 19.01

25 07.32 19.40

26 08.17 20.26

27 09.13 21.24

28 10.26 22.39

29 11.44 23.58

30 12:48

April
  1 01.03 13.44

  2 01.58 14.33

  3 02.45 15.16

  4 03.27 15.54

  5 04.04 16.28

  6 04.38 16.59

  7 05.12 17.30

  8 05.48 18.04

  9 06.28 18.41

10 07.13 19.25

11 08.05 20.16

12 09.07 21.18

13 10.26 22.36

14 11:49

15 12:59

16 01.11 13.58

17 02.12 14.50

18 03.06 15.36

19 03.54 16.18

20 04.39 16.57

21 05.19 17.31

22 05.56 18.03

23 06.30 18.34

24 07.04 19.09

25 07.42 19.50

26 08.28 20.39

27 09.24 21.37

28 10.34 22.46

29 11.47 23.59

30 0.00 12:52

31 01:04 13:47

Maj
  1 01.59 14.37

  2 02.49 15.21

  3 03.35 16.01

  4 04.17 16.39

  5 04.59 17.15

  6 05.40 17.53

  7 06.23 18.33

  8 07.10 19.18

  9 08.02 20.10

10 09.02 21.11

11 10.12 22.22

12 11.25 23.38

13 00.48 12.31

14 13:31

15 01.50 14.25

16 02.46 15.14

17 03.37 15.59

18 04.23 16.39

19 05.04 17.15

20 05.40 17.46

21 06.11 18.15

22 06.39 18.44

23 07.11 19.20

24 07.50 20.02

25 08.36 20.51

26 09.31 21.47

27 10.34 22.51

28 11:44

29 00.01 12:52

30 01:10 13:53

Juni
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  1 03.45 16.03

  2 04.36 16.49

  3 05.22 17.32

  4 06.06 18.15

  5 06.49 18.59

  6 07.32 19.45

  7 08.19 20.37

  8 09.11 21.35

  9 10.12 22.45

10 11.21 23.59

11 12.31

12 01.08 13.34

13 02.09 14.31

14 03.03 15.22

15 03.51 16.06

16 04.33 16.44

17 05.07 17.15

18 05.34 17.40

19 05.56 18.02

20 06.19 18.29

21 06.48 19.02

22 07.25 19.43

23 08.07 20.30

24 08.57 21.24

25 09.54 22.29

26 11.03 23.50

27 12.26

28 01.18 13.45

29 02.30 14.49

30 03.28 15.43

31 04.19 16.31

August
  1 05.04 17.15

  2 05.46 17.58

  3 06.26 18.40

  4 07.05 19.24

  5 07.47 20.11

  6 08.33 21.06

  7 09.26 22.14

  8 10.39 23.32

  9 11:57

10 00:43 13:05

11 01.45 14.04

12 02.39 14.56

13 03.27 15.42

14 04.08 16.20

15 04.43 16.52

16 05.11 17.17

17 05.33 17.39

18 05.56 18.06

19 06.23 18.38

20 06.57 19.17

21 07.37 20.03

22 08.24 20.58

23 09.20 22.03

24 10.27 23.29

25 11:53

26 01.01 13.19

27 02.11 14.25

28 03.08 15.20

29 03.57 16.09

30 04.41 16.54

September
  1 05.21 17.37

  2 05.59 18.18

  3 06.36 19.00

  4 07.15 19.44

  5 07.57 20.36

  6 08.48 21.40

  7 09.53 22.58

  8 11:15

  9 00:11 12:29

10 01.14 13.30

11 02.08 14.23

12 02.56 15.10

13 03.38 15.50

14 04.14 16.23

15 04.44 16.51

16 05.09 17.18

17 05.34 17.46

18 06.02 18.20

19 06.35 18.59

20 07.14 19.46

21 08.01 20.41

22 08.56 21.49

23 10.04 23.16

24 11:30

25 00:42 12:54

26 01.49 14.00

27 02.44 13.57

28 02.33 14.47

29 03.17 15.33

30 03.57 16.16

31 04.34 16.57

Oktober
  1 05:10 17:37

  2 05:46 18:19

  3 06:25 19:05

  4 07:11 20:01

  5 08:08 21:11

  6 09:21 22:26

  7 10:39 23:31

  8 11:45

  9 00:27 12:41

10 01:17 13:30

11 02:01 14:14

12 02:41 14:52

13 03:16 15:26

14 03:46 15:58

15 04:15 16:31

16 04:46 17:08

17 05:21 17:50

18 06:01 18:38

19 06:48 19:34

20 07:44 20:41

21 08:51 22:01

22 10:11 23:18

23 11:29

24 00:23 12:36

25 01:18 13:35

26 02:08 14:27

27 02:54 15:15

28 03:36 16:00

29 04:14 16:41

30 04:50 17:19

November
  1 02.13 14.47

  2 03.09 15.36

  3 04.00 16.21

  4 04.48 17.03

  5 05.34 17.44

  6 06.18 18.27

  7 07.04 19.12

  8 07.53 20.01

  9 08.46 20.57

10 09.45 22.01

11 10.51 23.12

12 11:59

13 00.24 13.02

14 01.29 14.00

15 02.28 15.53

16 03.21 15.41

17 04.09 06.24

18 04.51 17.02

19 05.26 17.33

20 05.54 17.58

21 06.18 18.23

22 06.44 18.53

23 07.17 19.30

24 07.58 20.14

25 08.45 21.04

26 09.39 22.01

27 10:41 23:08

28 11:52

29 00:24 13.08

30 01.42 14.15

31 02.48 15.12

Juli
  1 05:24 17:56

  2 06:00 18:35

  3 06:40 19:20

  4 07:27 20:14

  5 08:23 21:19

  6 09:30 22:29

  7 10:41 23:33

  8 11:46

  9 00:29 12:43

10 01:20 13:34

11 02:06 14:20

12 02:47 15:03

13 03:24 15:43

14 04:00 16:22

15 04:35 17:03

16 05:13 17:46

17 05:55 18:34

18 06:42 19:27

19 07:36 20:28

20 08:38 21:37

21 09:50 22:48

22 11:05 23:54

23 12:14

24 00:53 13:16

25 01:46 14:11

26 02:35 15:02

27 03:19 15:48

28 04:00 16:28

29 04:36 17:04

30 05:08 17:35

31 05:39 18:06

December

Nordby:
ca. 15 min. tidligere.
Sønderho Strand:
ca. 30 min. tidligere.
Fanø Bad:
ca. 45 min. tidligere.

Højvandstider for
Esbjerg Havn

Nordby:
Ungefähr 15 Minuten früher.
Sønderho Strand:
Ungefähr 30 Minuten früher
Fanø Bad:
ungefähr 45 Minuten früher.

Tiedenhochwasser
für Esbjerg Hafen

Nordby:
approx. 15 minutes earlier.
Sønderho Strand:
approx. 30 minutes earlier.
Fanø Bad:
approx 45 minutes earlier.

High Tide times
Esbjerg Harbour

TIDEVANDSTABEL 2019 /  GEzEITEN 2019 / TIDE CALENDEr 2019 



66 67

Rødgaard Camping, Kirkevejen 13, Rindby, 7516 3311             s. 17
Tempo Camping, Strandvejen 34, Nordby, 7516 2251             s. 11

Cykler & Cykeludlejning
Fanø Cykler, Kirkevejen 67, Rindby    s. 51
Fri Bikeshop, Mellemgaden 12, Nordby, 7516 2460             s. 7

Dyrlæge
Fanø Dyreklinik. Hovedgaden 126, Nordby. 2924 7663  s. 51

Ejendomshandel
EDC-Fanø, Strandvejen 10a, Nordby, 7666 0102    s. 21
Nybolig, Hovedgaden 26, Nordby, 7516 1011   s. 29
Fanø Kommune, Skolevej 5-7               s. 41

Entreprenør
Frits Brinch & Sønner ApS, S.nder Nytoft 11, Nordby, 2926 5676    s. 29

Feriehusudlejning
Admiral Strand, Hovedgaden 105, Nordby, 7516 4400             s. 49
Danibo Sommerhusudlejning, Langelinie 9, Nordby            cover
Fanøhus Feriehusudlejning, Hovedgaden 12, Nordby, 7516 2600   s. 17
Fanø Strand, Lyndgaard Sommerhus-udlejning, Stranvejen 52, Fanø Bad, 7174 1956 s. 11
Novasol - Dansommer, Vestertoft 2 A, Rindby, 3914 3034          s. 47

Frisør
Salon Gabi, Bavnebjergvej 4, Nordby. 75165 1660   s. 53

Foreninger
Sønderho Borgerforening, Sønderho, www.sonderho.dk                s. 55

Honning
Fanø Lynghonning, Hovedgaden 114, Nordby, 7516 2248            s. 53

Is
Fanø Is, Hovedgaden 73, Nordby, 6168 4078   s. 51
Is Café, Sønderland 5, Sønderho              s. 9

Kroer og Hoteller
Fanø Nigth & Stay, Vangled 32, Nordby, 2212 1218   s. 33
Kellers Badehotel, Strandvejen 48, Fan. Bad, 7516 3088           s. 51
Nørby Kro, Strandvejen 12, Nordby, 7516 3589            s. 29
Sønderho Kro, Kropladsen 11, S.nderho, 7516 4009             s. 45

Kunst & Kunsthåndværk
Den Lille Rav Butik, Hovegaden 39, Nordby             s. 55
Design Gitta Foldberg, Hovedgaden 25B, Nordby, 2924 8252         s. 7
Fanø Gravering, Nordby, 2617 7575    s. 59
Fanø Fliser, Vigensvej 14, Nordby, 7516 3428             s. 53
Fanø Keramik, Hovedgaden 25b, Nordby, 6179 1428   s. 59
Ravsmeden, Landevejen 40, Sønderho, 2165 4870            s. 53
Toves Gavebod, Hovedgaden 41, 7516 2462            s. 55

Legetøj
Fanø Toys, Sønderklit 4a, Fanø Bad, 6065 2582   s. 59

Museer
Tirpitz. Tirpitzvej 1, 686 Blåvand. 7522 0877   s. 13

Aktiviteter og udflugter
Club Fanø, Kirkevejen 13, Rindby, 4241 2565   s. 19
Fanø Dagbog, foto udstilling, Dalen, Fanø Bad   s. 43
Fanø Fodboldgolf. Postvejen 7b, Rindby. 2330 0554   s. 59   
Fanø Rundridning, Midtbjergevej 14, Nordby. 6065 2221  s. 53
Pirat Minigolf, Kirkevejen 3-5, Rindby, 7516 3680   s. 27
Rødgaard Camping Legeland, Kirkevejen 13, Rindby, 7516 3311  s. 17

Apotek
Fanø Apotek, Hovedgaden 64, Nordby, 75 16 20 23   s. 55

Arkitekt / Tegnestue
Arkitekt MMA Kim Holst, 2370 1896             s. 59

Autoværksted
Fan. Autoværksted, Strandvejen 4, Nordby, 7516 3520  s. 53

B&B
Beta Huset, Ved Skibsværftet 2, 2192 3036   s. 7
Villa Quisisana, Strandvejen 62, Fanø Bad, 7516 2700   s. 11

Bager
Super Brugsen, Hovedgaden 77, Nordby, 7516 2009   s. 31
SPAR Supermarked, Strandvejen 27, Nordby 7516 3120  s. 15
Rindby Supermaked, Kirkevejen 32, Rindby, 7516 3546  s. 57

Beklædning
Christel Seyfarth, Hovedgaden 76, Nordby, 7020 2822  s. 43
Lene Vemb, Hovedgaden 61, Nordby, 7516 2207   s. 7
No 66, Hovedgaden 66, Nordby, : 2143 6177   s. 59
Nyform, Strandvejen 56, Fanø Bad, 7516 3484      s. 3
Rikke Sandford, Hovedgaden 58B, Nordby, 2547 8766   s. 55
Silken, Landevejen 15, Sønderho. 2127 9256   s. 51
Uldsnedkeren, Digevej 7, Sønderho, 7516 4131   s. 51
Westwind. Hovedgaden 88, Nordby. 7694 0966   s. 47

Biblioteker
Nordby Bibliotek, Midtbjergevej 2, Nordby, 7666 0511  s. 51
Sønderho Bibliotek, Landevejen 41, Sønderho, 7516 4036  s. 53

Blomster
Fanø Blomster, Hovedgaden 75, Nordby, 7516 2656           s. 33

Boghandel
Fanø Boghandel, Hovedgaden 58, Nordby, 7516 2184   s. 53

Bryghus
Fanø Bryghus, Strandvejen 5, Nordby, 7666 0112   s. 49

Brugskunst
Fanø Lys, Strandvejen 59, Fanø Bad, mob. 2136 1006   s. 23

Byggemarked
Bygma, Strandvejen 10B, Nordby, 7516 3700   s. 55
Fanø Træ, Sønden Bavnen 18, 7516 2182    s. 55

Camping
Feldberg Familie Camping, Kirkevejen 3-5, Rindby, 7516 3680   s. 27
Feldberg Strand Camping, Kirkevejen 39, Rindby, 7516 2490          cover
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Posthus
Boghandel & Postbutik, Hovedgaden 58, Nordby, 7516 2184     s. 53

Pub
Hjørnekroen, Hovedgaden 14, Nordby, 7516 2262    s. 59
Kabyssen, Kirkevejen 37, Rindby, 7516 1533   s. 53

Restauranter, cafeer mm
Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby. 7516 2211   s.51
Fajancen, Sønderland 5, Sønderho, 7516 4172   s. 9
Kellers Spisehus, Strandvejen 48, Fanø Bad, 7516 3088  s. 51
Nørby Kro, Strandvejen 12, Nordby, 7516 3589   s. 29
Pandekagehuset, Lindevej 2, Nordby, 5171 6717   s. 45
Restaurant Axel, Kirkevejen 13, Rindby, 4024 3011   s. 17
Restaurant Dino, Strandvejen 8, Nordby, 7516 6464   s. 55
Stoppestedet, Kirkevejen 75, Rindby, 7516 3622    s. 55
Sønderho Kro, Kropladsen 11, S.nderho, 7516 4009     s. 45

Ridning
Fanø Ridning, Midtbjergvej 14, Nordby, 6065 2221   s. 53

Slagter
Slagter Christiansen, Hovedgaden 17, Nordby, 7516 2067      cover

Speciel produkter
Fanø Skibsrum, www.skibsrum.dk    s. 39
Fanø Lynghonning, Hovedgaden 114, Nordby. 7516 2248  s. 53

Supermarkeder
DagliBrugsen, Landevejen 42, Sønderho, 7516 4018    s. 9
Rindby Supermarked, Kirkevejen 32, Rindby, 7516 3546  s. 57
Spar, Strandvejen 27, Nordby, 7516 3120    s. 15
SuperBrugsen, Hovedgaden 87, Nordby, 7516 2009   s. 31

Trykkeri/grafisk produktion
Casa Grafika, Kikkebjergvej 6, Nprdby, 2146 4656   s. 33

TV service
Michaels Antenne Service, Nordby, 2011 6325   s. 51

TV Station
TV Fanø, Gammel Postvej 7A. 6085 3343    s. 25

Tømrer & Snedker
Fanø Tømrer & Snedker, Vangled 71, Nordby. 2620 2953  s. 59
Flex-Byg, Lodsvej 41, Nordby, 2148 6989    s. 53
MJ Byg, Gammel Postvej 18, Nordby, 4082 7740   s. 51

Tækkefirma
Fanø Tækkefirma, Ved Møllebanken 1, Nordby, 4043 5455      s. 55

Udstilling
Fanø Dagbog. www.fanoedagbog.dk    s. 43

Ugeavis
Fanø Ugeblad, Willemosevej 7, Nordby , 7516 2053    s. 59

Vielser
Wedding Island, Galeasevej 2, Nordby, 2077 7333     s. 21
Fanø Kommune, Skolevej 5-7, Nordby, 7666 0660   s. 5

VVS
Deres Blikkenslager, Sønder Nytoft 8A, Nordby, 7512 5011   s. 59



Hovedgaden 17, Nordby - 6720 Fanø • tlf. 7516 2067  • www.fanoslagteren.dk

Her produceres den originale Fanø skinke®

Bei Uns wird der Originale Fanø Schinken® produciert

Alle vore varer er hjemmelavet af
de fineste råvarer og tilberedt 
efter gamle håndværkstraditioner

Alle unsere Waren sind aus dem 
besten Rohmaterial nach alten 
Handwerktraditionen hausgemacht.

Personlig Service

Kvalitet Tæt på Stranden

Kirkevejen 39 · Rindby Strand · DK-6720 Fanø · Tlf. +45 75162490 ·  www.feldbergstrandcamping.dk
C a m p i n g    H y t t e r    S o m m e r h u s e
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www.danibo.dk

Tlf. +45 7516 3699

Danibo – Fanø Sommerhusudlejning

Die Ferienhausvermittlung – vor Ort auf Fanø

– direkte ved færgen i Nordby! – direkt an der Fähre in Nordby!

    Over                        ferieboliger
Mehr als                     Ferienhäuser700

  Danibo er Fanøs største udlejer af  
ferieboliger i alle prisklasser 

  Danibo er et lokalt bureau med mere  
end 39 års erfaring

 Lav provision og fornuftige priser

  Personlig service og rådgivning

  Online katalog og booking

  Danibo hat Fanøs grösste Auswahl  
von Ferienhäusern in allen Preisklassen

  Niedrige Provision und vernünftige Preise

  Persönliche Beratung 

  Ortsansässiges Büro mit mehr als  
39 Jahren Erfahrung

  Online-Katalog und Buchung
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