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TOURIST GUIDEwww.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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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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Blomster
Fanø blomster, hovedgaden 75, Nordby, 7516 2656           s. 37

Boghandel / Postbutik
Fanø boghandel, hovedgaden 58, Nordby, 7516 2184   s. 60

Brugskunst / gaveartikler
Club Fanø, kirkevejen 13, rindby, 4241 2565   s. 27
den Lille rav butik, hovegaden 39, Nordby             s. 62
Fanø Fliser, Vigensvej 14, Nordby, 7516 3428             s. 60
Fanø Gravering, Nordby, 2617 7575    s. 63
Fanø keramik, hovedgaden 25b, Nordby, 6179 1428   s. 63
Fanø Lys, Strandvejen 59, Fanø bad, mob. 2136 1006   s. 43
kunstladen, Postvejen 29, rindby, 7516 3504   s. 22
ravsmeden, Landevejen 40, Sønderho, 2165 4870            s. 60
Toves Gavebod, hovedgaden 41, 7516 2462            s. 62

Byggemarked
bygma, Strandvejen 10b, Nordby, 7516 3700   s. 62
Fanø Træ, Sønden bavnen 18, 7516 2182    s. 62

Camping
Feldberg Familie Camping, kirkevejen 3-5, rindby, 7516 3680   s. 47
Feldberg Strand Camping, kirkevejen 39, rindby, 7516 2490          cover
rødgaard Camping, kirkevejen 13, rindby, 7516 3311            s. 35

Cykler & Cykeludlejning
Fanø Cykler, kirkevejen 67, rindby    s. 61
Fri bikeshop, Mellemgaden 12, Nordby, 7516 2460             s. 19

Dyrlæge
bLM dyrlæg, hæsset 1, rindby     s. 37
Fanø dyreklinik. hovedgaden 126, Nordby. 2924 7663  s. 61

Ejendomshandel
edC-Fanø, Strandvejen 10a, Nordby, 7666 0102    s. 41
Nybolig, hovedgaden 54, Nordby, 7516 1011   s. 49

Entreprenør
Frits brinch & Sønner ApS, S.nder Nytoft 11, Nordby, 2926 5676    s. 49

Events / Music / Kultur
realen, Nirls engersvej 5, Nordby, 4012 8912      s. 22

Aktiviteter og udflugter
Club Fanø, kirkevejen 13, rindby, 4241 2565   s. 39
Fanø bad minigolf, Golfvejen 1, Fanø bad, 7666 0077   s. 23
Fanø Fodboldgolf. Postvejen 7b, rindby. 2330 0554   s. 63   
Fanø rundridning, Midtbjergevej 14, Nordby. 6065 2221  s. 60
Pirat Minigolf, kirkevejen 3-5, rindby, 7516 3680   s. 27
rødgaard Camping Legeland, kirkevejen 13, rindby, 7516 3311  s. 35

Apotek
Fanø Apotek, hovedgaden 64, Nordby, 75 16 20 23   s. 62

Arkitekt / Tegnestue
Arkitekt MMA kim holst, 2370 1896             s. 63

Autoværksted
Fan. Autoværksted, Strandvejen 4, Nordby, 7516 3520  s. 60

Bank / pengeinstitut
Fanø Sparekasse, Tinghustorv 51, 7516 2566   s. 62

B&B
beta huset, Ved Skibsværftet 2, 2192 3036   s. 19
Villa Quisisana, Strandvejen 62, Fanø bad, 7516 2700   s. 19

Bager
Super brugsen, hovedgaden 77, Nordby, 7516 2009   s. 68
SPAr Supermarked, Strandvejen 27, Nordby 7516 3120  s. 15
rindby Supermaked, kirkevejen 32, rindby, 7516 3546  s. 29

Beklædning
kollektionshuset, hovedgaden 61, Nordby, 7516 2207  s. 27
kunstladen, Postvejen 29, rindby, 7516 3504   s. 22
No 66, hovedgaden 66, Nordby, : 2143 6177   s. 63
Nyform, Strandvejen 56, Fanø bad, 7516 3484      s. 7
rikke Sandford, hovedgaden 58b, Nordby, 2547 8766   s. 62
Silken, Landevejen 15, Sønderho. 2127 9256   s. 61
Uldsnedkeren, digevej 7, Sønderho, 7516 4131   s. 61
Westwind. hovedgaden 88, Nordby. 7694 0966   s. 14

Biblioteker
Nordby bibliotek, Midtbjergevej 2, Nordby, 7666 0511  s. 60
Sønderho bibliotek, Landevejen 41, Sønderho, 7516 4036  s. 61
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Feriehusudlejning
Admiral Strand, hovedgaden 105, Nordby, 7516 4400            s. 22
danibo Sommerhusudlejning, Langelinie 9, Nordby            cover
Sol & Strand Feriehusudlejning, Postvejen 16, Nordby, 7516 2600   s. 35
Novasol - dansommer, Vestertoft 2 A, rindby, 3914 3034          s. 14

Frisør
Salon Gabi, bavnebjergvej 4, Nordby. 75165 1660   s. 60

Foreninger
Sønderho borgerforening, Sønderho, www.sonderho.dk                s. 62

Kroer og Hoteller
Fanø Nigth & Stay, Vangled 32, Nordby, 2212 1218   s. 37
kellers badehotel, Strandvejen 48, Fan. bad, 7516 3088           s. 51
Nørby kro, Strandvejen 12, Nordby, 7516 3589            s. 49
Sønderho kro, kropladsen 11, S.nderho, 7516 4009             s. 15

Maler og andet
Steine, 4073 6050      s. 61

Museer
Tirpitz. Tirpitzvej 1, 686 blåvand. 7522 0877   s. 29

Pub
hjørnekroen, hovedgaden 14, Nordby, 7516 2262    s. 63
kabyssen, kirkevejen 37, rindby, 7516 1533   s. 60

Restauranter, cafeer mm
Cafe Nord, Færgevej 1, Nordby, 5212 4804   s. 61
Fajancen, Sønderland 5, Sønderho, 7516 4172   s. 51
Fanø is, hovedgaden 73, Nordby, 6168 4078   s. 19
is Café, Sønderland 5, Sønderho              s. 51
kellers Spisehus, Strandvejen 48, Fanø bad, 7516 3088  s. 63
Nørby kro, Strandvejen 12, Nordby, 7516 3589   s. 49
Pandekagehuset, Lindevej 2, Nordby, 5171 6717   s. 15
restaurant Axel, kirkevejen 13, rindby, 4024 3011   s. 35
restaurant dino, Strandvejen 8, Nordby, 7516 6464   s. 62
rindby Grill & is, kirkevejen 32, rindby, 7516 3546   s. 45
Sønderho kro, kropladsen 11, S.nderho, 7516 4009     s. 57

Renovation
Nordby renovation & Slamsugning, Niels Sørensensvej 12, 4026 2337 s. 61

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

Shopping Center
brOeN Shopping, exnersgade 18, 6700 esbjerg   s. 55

Special produkter / fødevarer
Fanø Skibsrom, www.skibsrum.dk    s. 21
Fanø Lynghonning, hovedgaden 114, Nordby. 7516 2248  s. 60

Supermarkeder
daglibrugsen, Landevejen 42, Sønderho, 7516 4018    s. 51
rindby Supermarked, kirkevejen 32, rindby, 7516 3546  s. 33
Spar, Strandvejen 27, Nordby, 7516 3120    s. 27
Superbrugsen, hovedgaden 87, Nordby, 7516 2009   s. 68

Taxa
Fanø Taxa, 8844 3399     s. 61

Trykkeri/grafisk produktion
Casa Grafika, kikkebjergvej 6, Nordby, 2146 4656   s. 62

TV service
Michaels Antenne Service, Nordby, 2011 6325   s. 61

Tømrer & Snedker
Fanø Tømrer & Snedker, Vangled 71, Nordby. 2620 2953  s. 63
Flex-byg, Lodsvej 41, Nordby, 2148 6989    s. 60

Ugeavis
Fanø Ugeblad, Willemosevej 7, Nordby , 7516 2053    s. 63

Vielser
Wedding island, Galeasevej 2, Nordby, 2077 7333     s. 41

VVS
deres blikkenslager, Sønder Nytoft 8A, Nordby, 7512 5011   s. 63
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Fanø gemmer på mange oplevelser, både store 
og små. den enorme sandstrand er den helt 
store attraktion, men der er også masser af 
spændende oplevelser i naturen bag klitterne og 
i de to bymiljøer i Nordby og Sønderho.

hent inspiration og gode råd på Fanø Turistbu-
reau. Personalet står klar til at hjælpe dig med 
informationer om overnatningsmuligheder, 
seværdigheder og attraktioner, samt ikke mindst 
de mange forskellige aktiviteter, der foregår året 
rundt. du finder både informationsmateriale 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 udgives en gang om måneden og indeholder 
udflugter, udstillinger, koncerter og meget mere.  

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 ople-
ve på egen hånd, men det giver oplevelserne en 
ekstra dimension, når man får fortalt historien af 
en lokal guide. her kan du købe:
bunkerture, byvandringer i Nordby og Sønderho, 
Sælsafari, ravsafari, Lysstøbning, dragebygning, 
bubble-ball og meget mere.

Arrangementerne kan både købes on-line på 
www.visitfanoe.dk og på Fanø Turistbureau  
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 70 26 42 00
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

åbningstider på Fanø:
de typiske åbningstider for butikkerne på Fanø er 
hverdage 10.00-17.00 og lørdag 10.00-13.00. 

Supermarkeder er dog typisk åbne alle dage 
8.00-18.00/19.00. åbningstiderne kan dog variere 
fra butik til butik.

der kan også være sæsonmæssige forskelle i 
åbningstiderne.

de længste åbningstider ligger typisk i juli og 
august.

fanø turistbureau

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

WWW.NY-FORM.COM

Mio Mondo

SPORT, FRITID OG MODE
 TIL HELE FAMILIEN!

KENDTE MÆRKER

i butikken

ALTID

ÅBEN 365 DAGE 

OM ÅRET

800 M2 BUTIK
STR. 42-54

8



10 11
K

IR
K

 &
 K

LØ
G

T

Hos os møder du et levende 
lokalsamfund med en spændende 
kulturarv og natur i verdensklasse.

Vi er 3500 fastboende fannikker, der er 
fast besluttede på, at Fanøs kvaliteter 
er intakte, næste gang du besøger os.

Nyd ferien, oplev øen og hjælp os  
med at passe på den.

Velkommen og tak!

Sofie Valbjørn
Borgmester

Millioner af trækfugle lander hvert år 
på Fanø for at spise og hvile. Mange 
fugle yngler på stranden, i klitterne og 
på heden. Nyd FUGLENE på 
afstand. Sving bilen uden om flokkene og 
hjælp din hund med at give fuglene fred.

Fanøs natur vrimler 
med sæler, rådyr, ræve 
og kaniner. Og vi har 
flere truede dyrearter. 
Lad sælungerne ligge i 
vandkanten. Ræve og 
rådyr skal selv finde deres 
mad i naturen. Lad de 

VILDE DYR 
være vilde og nyd synet 
af dem på afstand og 
giv dem plads til at hvile, 
spise og formere sig.

Fanøs smukke natur og brede strande kan 
benyttes af alle. Som gæst kan du opleve og 

NYDE NATUREN FRIT 
over alt på øen. Læs skiltningen og orienter dig 
om de gældende regler og hensyn til naturen. 
Hjælp os især med at beskytte de smukke 
klitter, der er sårbare overfor slid.

SPAR PÅ 
STRØMMEN, 
sluk for lyset og nyd himlen. 

Vi er omgivet af 
fantastisk badevand, 
fascinerende tidevand 
og velsmagende 
drikkevand. Vis 
respekt for bølger 
og strøm. Vær 
opmærksom på 
tidevandet. Drik 

VANDET 
fra hanen og drop 
plastikflaskerne. 
Spring et brusebad og 
en tøjvask over.

Køb lokale fødevarer og brugskunst. Spis 
ude. Restauranter, caféer og takeaway giver 
mindre madspild og mere ferie. Besøg vores 
museer, søg de lokale oplevelser og brug 
øens guider. Her får du de bedste fortællinger 
og største oplevelser. Deltag i vores festivaller, 
koncerter og events. Det sikrer et levende 

LOKALSAMFUND.

VELKOMMEN

FANØ
TILSMUKKE

Grøn omstilling og bæredygtighed er nøglebegreber 
på alle områder i Fanø Kommune og prioriteres højt i 
udviklingen af øen. Vi arbejder med FN’s verdensmål 
som en naturlig del af vores hverdag. 
www.fanoe.dk

SÆNK 
TEMPOET 
og skru op for 
indtrykkene. Undgå at 
bilen kører i tomgang. 
Lad bilen stå ved 
sommerhuset eller på 
parkeringen i Esbjerg. 
Kør på cykel eller gå. 
Det er den bedste 
måde at opleve Fanø, 
og det tæller i CO2-
regnskabet. 
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fanø

Fanø opstod som ø for ca 8.000 år siden. Før var 
der sandsynligvis én lang kystlinje fra blåvands-
huk til Sild. havet overskyllede de lavtliggende 
hedesletter og dannede store sandvolde, som 
efterhånden udviklede sig til den skærmende 
ø-barriere, der hedder Fanø, Mandø og rømø. i 
læ af øerne begyndte dannelsen af det egentlige 
vadehav. Siden har tidevand, stormfloder og vind 
fået Fanø til at vokse med vest.

Vi ved ikke præcist hvornår de første mennesker 
bosatte sig på Fanø, men de tidligste skriftlige 
optegnelser stammer fra 1231. Fra det tids-
punkt og frem til 1741 tilhørte Fanø det danske 
kongehus.

i dag er øen knap 60 km2. Trods sin beskedne 
størrelse er Fanø en selvstændig kommune. 
i 2005 blev der afholdt en folkeafstemning på 
Fanø om en sammenlægning med den nye store 
esbjerg kommune. 65% af indbyggerne ønskede 
at Fanø skulle forblive en selvstændig kommu-
ne. 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 3.500 indbyggere. der 
bygges hele tiden boliger i de nye boligkvarterer 
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 arbejde 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 
personer, der er på valg hvert fjerde år. det sene-
ste kommunalvalg var i november 2017. her fik 5 
partier (Socialdemokratiet, det konservative Fol-
keparti, Venstre og Alternativet) og 2 lokalister 
(Lokallisten og Miljølisten) plads i den nye kom-
munalbestyrelse, 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. 
der er ca 360 elever. Videreuddannelse i gymna-
siet eller en af de erhvervsfaglige uddannelser 
foregår i esbjerg. Skolen blev totalrenoveret i 
2011, og er i dag en af de mest moderne folke-
skoler i danmark. i tilknytning til skolen ligger 
biblioteket og fritidshjemmet. i samme område 
ligger også øens udendørs- og indendørs idræts-
faciliteter. 

Sundhedscenter
Fanø har et stort sundhedscenter, som ligger i 
den gamle søfartsskolebygning. her er der en 
privat lægepraksis, et privat dialysecenter til ny-
repatienter, 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 færgen om, at der 
er vagtpersonale 24 timer i døgnet. Så færgen 
kan omgående sejle, når der er behov for en 
ambulancetransport. 

Bibliotek
de to biblioteker i Nordby og Sønderho er af-
delinger af esbjerg bibliotek. bibliotekerne har 
både bøger, musik, film, spil samt en netcafé. 
Som gæst er det også muligt at bruge biblio-
teket. begge biblioteker er åbne fra morgen til 
aften alle ugens dage. det meste af tiden er der 
selvbetjening. 

Nordby Bibliotek, Stadionvej 17, Nordby
Mandag – torsdag kl. 8.00 - 21.45
Fredag – søndag kl. 8.00 - 18.00
Personlig betjening:
Mandag kl. 10.00 – 14.00
Tirsdag kl. 12.00 – 16.00
Torsdag kl. 12.00 – 16.00
Fredag kl. 10.00 – 14.00

Sønderho Bibliotek, Landevejen 41, Sønderho
Mandag – søndag kl. 8.00 - 21.45
Personlig betjening: onsdag kl. 14.00 – 16.00

12 13
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nordby 
FAnøS HoVEDSTAD

Færgeruten til Fanø går fra esbjerg til Nordby.

Allerede 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 handelsmæs-
sige og administrative centrum på Fanø. her 
ligger rådhus, skole, sundhedshus, bibliotek, 
sportshal, turistbureau og de fleste andre insti-
tutioner.

Fanø Skibsfarts‑ og Dragtsamling
Museet viser historien om Fanø, der i flere 
hundrede år har skabt forskellige livsvilkår for 
indbyggerne, og fortæller historien om den spe-
cielle søfartskultur. På udstillingerne kan man 
både opleve 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 konfirmanddragt til den fine 
festdragt i kulørt silke, farverige broderier og 
knapper i sølv eller rav.
Åbningstider:
Vinterferie uge 7 2020:
10. februar - 14. februar kl 10.30 – 16.00 og 15. 
februar kl 10.00 – 14.00
resten af 2020-sæsonen:
6. april – 26. juni: mandag - fredag kl. 10.30 – 
15.30 og lørdag kl. 10.00 – 14.00
29. juni – 28. august: mandag – fredag kl. 10.30 – 
17.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00
31. august – 30. oktober: mandag -fredag kl. 
10.30 – 15.30 og lørdag kl. 10.00 – 14.00

Efterårsferie uge 42
12. oktober – 16. oktober kl. 11.00-17.00 og lørdag 
kl 10.00 – 14.00
Søndage Lukket
riggerloftet er åbent torsdage 12.00 -16.00, når 
sømanden er hjemme, se efter redningskrans. 
Entre: 25,- kr for voksne og 5,- kr for børn

Fanø Museum
Udadtil en beskeden bygning, der blev bygget i 
1801. Museet er efter en stor renovering genåb-
net i 2018. 

indvendigt rummer huset en meget alsidig sam-
ling 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 sømæn-
dene bragte med hjem fra alverdens lande.
Åbningstider:
5. april - 12. april kl. 11.00 – 15.00.
8. maj - 16. oktober kl. 11.00 - 15.00.
Lørdage: lukket
entre: 30,- kr. for voksne. børn, gratis.

nordby Kirke
Anselig og særpræget såkaldt salskirke; et 
smukt enkelt kirkerum med ca. 700 siddeplad-
ser. Alter og prædikestol, begge fra 1622, er 
placeret på den søndre langvæg. døbefonten - en 
malmfont - stammer sandsynligvis fra sidste 
halvdel af 1400-årene. Marcussenorglet er fra 
1845. der er flere smukke skibsmodeller. kirken 
er restaureret 1971-72 og ført tilbage til sin 
oprindelige skikkelse fra 1786. Om sommeren 
bruges Nordby kirke til de meget populære 
sommerkoncerter, hvor der hver tirsdag aften er 
koncerter med internationalt kendte klassiske 
kunstnere.

Stierne i nordby
Gå på opdagelse på stierne i Nordby med intro-
duktion til byens historie. Pjecen rummer tekst, 
kort og billeder, der beskriver og viser stiforløb, 
og de oplevelser en vandring i byen tilbyder. Pje-
cen koster 5,- kr. køb den på Fanø Turistbureau.
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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

ÅBEN
ALLE UGENS

DAGE

Hovedgaden 88 • Nordby • Fanø • Tlf. 76 94 09 66 • www.west-wind.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 domine-
rende søfartsby på den jyske vestkyst.

havnen og værftsområdet lå i en lille beskyttet 
bugt i den nordøstlige ende af Sønderho. Men 
indsejlingen sandede efterhånden til og er i dag 
engarealer. 

Sønderho havn bliver fra sommeren 2020 igen 
sejlbar, efter at de sidste par er blevet brugt på at 
gendanne naturhavnen

Fanø Kunstmuseum, nordland 5
Museum med både en fast udstilling af malere 
med tilknytning til Fanø og skiftende udstillinger. 
Læs mere om kunstnerne på Fanø på side 28
Åbningstider
4. april til 18.oktober: tirsdag til søndag kl. 13.00 
- 17.00
Mandag lukket.
entré: voksne kr. 50,-   
Studerende med studiekort: kr.  35,-   
Unge under 18 år: gratis adgang

Sønderho Mølle, Vesterland 44
Sønderhoningerne skulle i gamle dage bruge 
kongens mølle i ribe, når kornet skulle males. 
Men i 1701 fik præsten tilladelse 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.
Åbningstider
4. april – 1. november: alle dage
entre: Museet er ubemandet

Hannes Hus, østerland 7 
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
Åbningstider: 
16. maj: kl. 14-16, derefter onsdage og lørdage i 
maj og juni kl. 13.00 – 16.00
juli, august og september tirsdage-søndag kl. 
13.00 – 16.00
15.oktober: kl. 13.00 – 16.00

Sønderho Brandmuseum, nordland 12
Sprøjtehuset er et af danmarks ældste og bedst 
bevarede. i bygningen, som siden 1868 har huset 
den gamle brandsprøjte, har jørgen von hahn 
gennem årene samlet effekter, optegnelser 
m.m., der giver et levende indtryk af datidens 
brandberedskab.
Sprøjtevognen er fra 1895 og stammer fra 
Schackenborg. den er af samme type som Søn-
derhos oprindelige brandsprøjte fra 1868.
Åbningstider
4. april – 1. november: alle dage
entre: Museet er ubemandet.

sønderho
DAnMARKS SMUKKESTE lAnDSBy

Den Gamle Redningstation, Sønderho Strandvej
er fuldt udstyret med redningsbåd og rednings-
udstyr. båden står på det hjulsæt, som den blev 
trukket til strandkanten på af 6 heste. desuden 
kan man se den udrustning, som redningsbåden 
var udstyret med samt det øvrige redningsma-
teriel, der kunne anvendes fra strandbredden. 
endvidere findes en mængde plancher med gam-
le fotografier, beskrivelser og mandskabslister.
Åbningstider
4. april – 1. november: alle dage
entre: Museet er ubemandet.

Flisesamlingen
På restaurant Nanas Stue kan se man se en stor 
udstilling af hollandske vægfliser. 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 Søn-
derho præger i høj grad kirken, som er den kirke 
i danmark, der har flest kirkeskibe - 15 i alt. ba-
rok altertavle 1717 - prædikestol 1661 - pulpitur 
i originalmaling 1782. Salskirke med oprindelig 
plads til ca. 800. enestående opbygning af bæn-
kerader og placering af prædikestol gør kirken til 
en seværdighed. 

Stierne i Sønderho
Gå på opdagelse på stierne i Sønderho med 
introduktion til skipperbyen Sønderho. 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.
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stranden
oG BADEByERnE

Fanø bad og rindby Strand er typisk det første 
sted, som gæster på Fanø oplever. her ligger de 
fleste af øens knap 3.000 feriehuse og 5 af øens i 
alt 7 campingpladser. hvor campingpladserne er 
centreret i rindby Strand, ligger ferielejligheds-
komplekserne i Fanø bad.

12 km sandstrand
Stranden mellem Fanø bad og rindby Strand er 
den mest populære del af stranden for badegæ-
ster. Om sommeren er der en livrederstation ved 
rindby Strand 

Stranden er et stykke dynamisk natur, som hele 
tiden forandrer sig. i modsætning til mange an-
dre steder langs vestkysten, så bliver strandene 
på Fanø bredere og bredere. havstrømmene 
fører sand med, som aflejres ved Fanø, Mandø 
og rømø. de 3 øer ligger i læ af horns rev, der 
ligger mod nord ud for blåvands huk. 
Ved Fanø bad er stranden mere end 700 meter 
bred. jo længere mod syd man kommer, jo 
smallere bliver stranden. Stranden har ved Fanø 
bad og rindby Strand nået en bredde, så der 
nu er ved at blive dannet nye klitrækker midt 
på stranden. Ved Fanø bad er området mellem 
den nye klitrække og den gamle klitrække 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. hastighedsbegrænsnin-
gen er 30 km/t. Ca 3 km syd for rindby Strand 
ligger den såkaldte ”buggy strand”, hvor det er 
tilladt at køre med strandsejlere og surfe.

Fanø Bad og Rindby Strand
både Fanø bad og rindby Strand har bycentre 
med butikker, cafeer, restauranter, som er med 
til at skabe liv i området.

Fanø bad er blomstret op igen de seneste år. 
bycentrum 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 golfba-
ne. Golfbanen er danmarks eneste rigtige links 
golfbane. i tilknytning til golfbanen ligger også 2 
minigolfbaner og en tennisbane. På stranden er 
der baner til beach-volley og strandfodbold.

i rindby Strand ligger der 2 minigolfbaner, en 
fodboldgolfbane og et indendørs legeland i for-
bindelse med campingpladserne. 

det gamle rindby ligger øst for sommerhusom-
rådet. her lå der oprindeligt nogle få gårde, men 
i dag er der både et forsamlingshus og en stor 
butik med kunsthåndværk.

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

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

homemade ice cream

Hovedgaden 73 • +45 6168 4078

4col

20

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
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fanø vesterhavs bad
i 1880’erne blev de første ideer om at skabe 
danmarks første kurbad skabt. den stigende 
succes for kurturisme andre steder i europa fik 
danmarks Turistforening til at se sig om efter et 
sted hvor man kunne bygge et luksuriøst kurbad. 
Valget faldt på Fanø bad, dels på grund af stran-
den og naturen ved Fanø bad, dels fordi det var 
muligt at erhverve både landarealer, strand og 
strandkant. ↓

i 1892 blev kurhotellet indviet samtidig med at 
der blev bygget en række stor private sommer-
boliger. året efter blev hotellerne kongen af 
danmark og Strandhotellet opført sammen med 
andre faciliteter til de velhavende gæster. 

ejerskabet af hele området gjorde det muligt for 
ejerne af Fanø Vesterhavsbad at have fuld kontrol 
over, hvad og hvor der blev bygget, således at 
området fik et harmonisk præg. råderetten over 
hele stranden gjorde det også muligt at tage pen-
ge for at bade på stranden og ejerne af de private 
boliger måtte betale kurtakst til Fanø Vesterhavs-
bad A/S for at få adgang til stranden og de andre 
faciliteter. 

Fanø Vesterhavsbad havde sin storhedstid i 
årene mellem 1. og 2. Verdenskrig. her blev 
kurbadets friske luft og havbade suppleret med 
en lang række aktiviteter, der gav stor op-

mærksomhed både nationalt og internationalt. 
Allerede i 1901 blev danmarks første golfbane 
anlagt i klitterne lige nord for hotellerne. Fanø 
Golf Links er fortsat danmarks eneste rigtige 
links golfbane. en links banes særlige kendetegn 
er, at den ligger kystnært på sandet jord uden 
træer, og at de oprindelige klitter og lavninger er 
bevaret mest muligt. 

Fra 1919 til 1924 blev der arrangeret interna-
tionale motorløb direkte på stranden. efter en 
dødsulykke i 1924 under et forsøg på at sætte 
ny hastigheds verdensrekord blev motorløbene 
opgivet. ↓

2. verdenskrig satte en stopper for turismen og 
Fanø Vesterhavsbad. Stranden blev mineret, 
der blev anlagt bunkers i klitterne og hotellerne 
blev brugt til indkvartering af tyske soldater. da 
krigen sluttede, var hele området i en forfalden 
tilstand. Trods forsøg på at renovere og genoplive 
det mondæne feriested lykkedes det aldrig igen 
at opnå tidligere tiders popularitet. Turismen 
ændrede karakter og de stærkt forbedrede 
muligheder for at komme rundt i verden med 
tog og især fly var for stærk en konkurrent for 
hotellerne, som forfaldt yderligere og i 1970’erne 
blev de alle revet ned og erstattet af de ferielej-
lighedskomplekser, som præger Fanø bad i dag.

der er i dag kun få levn tilbage fra det mondæne 
kurbad. det oprindelige kellers konditori står 
stadig og er nu kellers badehotel og Spisehus. 
en række af de store sommervillaer kan stadig 
ses og golfbanen lever i bedste velgående og er 
omdrejningspunkt for nutidens Fanø bad.
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Sølvmedalje
IWSC 2019
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I 1700-tallet blev rom en vigtig 
del af skibenes proviant, så sø-
folkene kunne udholde de barske 
vilkår. For at gøre rommen drik-
kelig tilsatte man melassesirup 
og forskellige lokale krydderier. 
Rommen blev lagret ombord i 
tønder, hvilket tilførte rommen 
yderligere smag og en gylden 
farve. 

Fanø Skibsrom er baseret på en 
rom, der destilleres på Jamaica 
og efterfølgende krydres med 
naturlige, lokale råvarer og efter-
lagres på portvinsfade på Fanø.
Fanø Skibsrom har vundet sølv 
og bronze ved den prestigefyldte 
konkurrence International Wine 
and Spirit Competition (IWSC) 
2019 for varianterne Havfruen og 
Havmanden.
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Sommerhuse med GRATIS
slutrengøring

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

GRATIS
FæRGe

Kom og spil på den traditionelle minigolfbane og på den nye 
Adventure Minigolfbane. Den er udformet som berømte 
skotske golfhuller, og I kan spille efter golfreglerne. 

Minigolf og tennis udlejes fra caféen Pelargoniehuset, hvor 
I også kan nyde kolde og varme drikke, lettere anretninger  
– eller få lidt til den søde tand. 

I finder os lige ved golf- og tennisbanen: 
Golfvejen 1, Fanø Bad. Mobiltlf.: 4043 3850.

Vi glæder os til at tage imod jer.

www.visitfanoe.dk   /   www.fanoe-golf-links.dk

FANØ BAD MINIGOLF 
Nu med to baner

Postvejen 29 • Rindby - 6720 Fanø • tlf. 7516 3504

• Tøj

• Håndarbejde

• Gaveartikler

• Tasker og smykker

• Brugskunstw
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Niels Engersvej 5 a

6720 Fanø

+45 4012 8912

www.realen.dk
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nationalpark vadehavet
Fanø ligger lige midt i Nationalpark Vadehavet, 
som med sine 1459 km2 er danmarks største 
nationalpark. 

den danske del af Vadehavet strækker sig cirka 
100 kilometer fra blåvandshuk i nord til den 
dansk-tyske grænse i syd. Men Vadehavet fort-
sætter gennem tysk og hollandsk område til den 
helder i holland. i alt er det et kystlandskab på 
cirka 500 kilometer.

Langt den største del af Nationalpark Vadehavet, 
omkring 80 procent, er havområder. Landom-
råderne udgør cirka 300 km2 og tæller blandt 
andet Fanø og naboøerne rømø, Mandø og Langli 
foruden Marbækområdet nord for esbjerg, 
halvøen Skallingen, nogle ådale og en række 
marskområder, hvor ribemarsken og Tønder-
marsken er de største. Samlet set indeholder 
Nationalpark Vadehavet således en række karak-
teristiske landskabstyper: vadeflader, højsander, 
strandenge, strande, klitlandskaber, heder, 
marsk og gest-områder.

Vadehavet er dog især kendetegnet ved den tør-
lagte havbund. det er den, der ligger til grund for 
navnet:  ’Vaden’ eller ’vadefladerne’ betegner den 
del af havbunden, som blotlægges ved lavvande. 
Forskellen mellem lavvande og højvande ligger i 
gennemsnit på godt halvanden meter, og tidevan-
det er den helt store motor i Vadehavet. To gange 
i døgnet strømmer en milliard kubikmeter vand 
ind i og ud af den danske del af Vadehavet gen-
nem dybene mellem vadehavsøerne Sild (tysk), 
rømø, Mandø og Fanø samt Skallingen. Tidevan-
det oversvømmer de vidtstrakte vadeflader og 
skaber sammen med sollyset en enorm biologisk 
produktion – i første omgang af mikroskopiske 
alger, som er fødegrundlag for myriader af orme, 
muslinger, snegle og krebsdyr. 

Så selv om vadefladen ved første øjekast ser død 
og ensformig ud, er det på ingen måde tilfældet 

de fleste dyr lever blot 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 
generelt. 

de enorme mængder af bunddyr skaber føde-
grundlag for et meget rigt dyre- og fugleliv. 
Således kommer cirka 12 millioner vadefugle, 
gæs og ænder forbi Vadehavet hvert år på deres 
træk mellem ynglepladserne mod nord og 
overvintringspladserne mod syd. Vadehavet er 
også opvækstområde for en stor del af Nordøens 
fiskebestand, og øverst i fødekæden finder man 
sælerne – og mennesket. 

Rig kultur(arv)
Nationalpark Vadehavet er dog ikke kun natur. 
historisk er der spor efter mennesket helt tilba-
ge til oldtiden, og en af nationalparkens perler, 
ribe, er som bekendt danmarks ældste by. i 
det hele taget finder man i vadehavsområdet en 
meget rig kulturarv og en stærk levende kultur. 
Folkemusikken og -dansen fra Fanø er et godt 
eksempel på begge dele. den maritime kulturarv 
med særlige bådtyper tilpasset de lavvandede 
farvande og stærke sejltraditioner er et helt 
og stort kapitel for sig – ikke mindst på Fanø. 
Områdets egenart afspejler sig også i en ganske 
særlig bygningskultur, som man både finder på 
Fanø og de andre øer og på fastlandskysten.

Ti års fødselsdag i år
her i 2020 er det ti år siden, Nationalpark Vade-
havet blev indviet. det vil naturligvis blive fejret, 
og selv om den officielle indvielsesdag er 16. ok-
tober, vil tiårs fødselsdagen blive markeret rundt 
omkring i vadehavsområdet igennem hele året. 
blandt andet samarbejder Nationalparkens 

mange partnere på Fanø om at lave en koor-
dineret fejring af nationalparkens fødselsdag i 
efterårsferien (uge 42), som falder sammen med 
indvielsesdatoen.

Verdensarv Vadehavet
Vadehavet er ikke kun nationalpark - det har 
også status som verdensarv. Faktisk udpegede 
FN-organisationen UNeSCO allerede i 2009 
Vadehavet som verdensarv, men i første omgang 
gjaldt det kun den tyske og den hollandske del. 
Fem år senere, i juni 2014, blev også det danske 
vadehav en del af den samlede udpegning, og det 
er en vigtig pointe, at vi deler verdensarven med 
holland og Tyskland: Tre lande – én verdensarv. 

UNeSCO har udpeget Vadehavet som verdensarv, 
fordi det har ’enestående universel værdi’. Sam-
tidig er det en anerkendelse af det arbejde, som 
danmark, Tyskland og holland i over fire årtier 
har gjort for at beskytte området. Vadehavets 
enestående universelle værdi ligger i områdets 
store betydning for bevarelsen af biodiversiteten 
samt de økologiske og geologiske processer. 

det er et ekstremt dynamisk landskab - og 
verdens største sammenhængende system af 
tidevandsflader.

Man kan læse meget mere om Nationalpark 
Vadehavet, Vadehavet Verdensarv og finde tips 
og links til oplevelser og guidede ture på www.
nationalparkvadehavet.dk
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sælerne på fanø
Sælerne på Fanø
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 guidede ture går til Galgerev sydvest for 
Sønderho, hvor man kan opleve op til 700 sæler. 
Ved lavvande 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 dan-
ske farvande. i Vadehavet er bestanden særlig 
stor. den spættede sæl blev totalfredet i 1977 og 
langsomt har sælerne vænnet sig til, at menne-
sker slet ikke er så farlige. det betyder, at ↓

vi i dag kan komme meget tæt på det fascineren-
de dyr og betragte 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 sandbanker er derfor lige så 
vigtige som selve det lavvandede 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 

sandbankerne 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 mørke, næsten sorte. 
de mindre hunner kan være sværere at kende 
fra spættet sæl, men er dog tydeligt større end 
denne og har gråsælens karakteristiske kegle-
formede hoved.

Havgus 
havtågen, eller havgusen som den kaldes, er 
et rigtigt 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. Temperaturforskellen 
kan således svinge over 10 grader over ganske 
korte afstande, afhængig af om man opholder sig 
inde under eller ude af havgusen.

NYT!!
Natur produkter i kork 

Club
Fanø

Club
Fanø

Club
Fanø

 Kirkevejen 13, Rindby
Tlf +45 4241 2565

clubfanoe@gmail.com

Velkommen hos Spar på Fanø...
- LokaLVarer

- BageraFdeLing

- Stort udVaLg aF Vine

- kød tiL enhVer LejLighed

Åbningstider hver dag kl. 7-19, juni, juli og august 7-21

Strandvejen 27
6720 Fanø
tel.: 7516 3120

Følg os på facebook
- Spar på Fanø
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i vinterhalvåret kan man om natten opleve en 
masse violette lysprikker på stranden. det er 
ikke væsener fra rummet, der er kommet på 
besøg. det er ravjægere, der leder efter rav med 
deres lamper med ultraviolet lys. det er tydeligt 
at se ravet, der lyser op når det ultraviolette lys 
rammer det. ravlamperne har medført at der 
bliver fundet mere rav end nogensinde på Fanø.

det er dog hverken nødvendigt at bruger ravlam-
pe eller være på stranden om natten for at finde 
rav. Også om dagen er det muligt at finde rav. 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 
mennesker grebet af jagtinstinktet og en tilta-
gende 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 skyller 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 vind-
retning sydvestlig, men dette varierer fra sted til 
sted. det kan imidlertid også blæse for meget! 

Og det er først når tidevandet trækker sig tilbage, 
at jagtmarken jo for alvor åbner sig. der er 
mange ting, der skal passe sammen, og det er 
en del af fornøjelsen. det er ikke tilfældigt, 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, plante-
dele og med stor sandsynlighed rav.

det rav, vi finder langs de danske kyster kaldes 
baltisk rav. det er mellem 30 og 50 mio. år gam-
melt. 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 havde haft 
kontakt med ilten, var den aldrig blevet til rav. 

de forhistoriske floder i østersøegnene har 
fragtet ravet omkring, og ikke mindst istidernes 
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. Smyk-
ket kommer formentlig fra en af de i dag over-
svømmede bopladser 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.

på ravjagt
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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 
solnedgangen eller betragte fuglelivet på stran-
den. der plads til både dem, der vil være aktive, 
og til dem, der gerne vil have fred 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.

Drageflyvning
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 
øvede. har i lyst til at bygge jeres egen drage, er 
der workshops for børn det meste af året. kon-
takt Fanø Turistbureau for nærmere oplysninger.

drageflyvning er også en sport. det meste af 
sommerhalvåret (fra april til oktober) kommer 
der drageflyvere til Fanø for at sætte deres dra-
ger op. de er i alle mulige størrelser og former. 
Fra små traditionelle håndholdte drager til me-
get store drager, som er fastgjorte til jorden. 

strandaktiviteter   
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 dragen inden du sætter den op 
med en styreline.

Forbind dragen med styrelinen og rul ca. 40 me-
ter 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 luf-
ten, den skal selv fange vinden og stige selv op. 

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 sam-
men 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.

Blokart og Kite‑Buggy
Suse hen ad stranden i en strandsejler. det er 
livet! Fanø har en af europas bedste strande 
til strandsejlads. den er bred og fast. der er et 
afmærket område ca. tre km syd for rindby til 
denne type aktiviteter. 

der findes mange forskellige typer strandsej-
lere. en strandsejler er en lille tre-hjulet, åben 
vogn. Nogle typer er monteret med sejl, andre 
trækkes af en 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 fra omkring påskeferien til 
oktober. kontakt Fanø Turistbureau for yderlige-
re 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 at surfe i bøl-
ger, 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 bruger-
venligt. det betyder meget, at man kan køre helt 
ned til vandet, og ikke skal slæbe udstyret flere 
100 meter, som man skal mange andre steder.

Strandaktiviteter om sommeren
i juli og august er der masser af aktiviteter på 
stranden ved Fanø bad. Når vejret er til det, laves 
der beach-volley, beach fodbold, sandslotbyg-
ning, udlejning af skimboards, SUP boards og 
meget mere.
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havaffald er et kraftigt stigende problem i hele 
verden. havene er i mange år blevet brugt 
som losseplads 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 Visit Fanø 
sammen med en række pri-
vate foreninger afholdt en 
ren-ø-dag, hvor skoleelever, 
foreninger og privatpersoner 
har brugt en søndag på at samle 
skrald på stranden. det er heldigvis 
meget lidt skrald, der bliver smidt i natu-
ren 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 ud-
leverer poser, havfaldsposer, til folk på stranden.

disse poser beder vi så folk om at fylde, med 
diverse 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 husholdningsaffaldspose.

derefter sættes de et sted på stranden hvor de 
er tydeligt synlige når vi kommer 

kørende for at 
samle dem ind.

Vi har et for-
midlingscenter 
i Sønderho, 
havfaldsborgen. 

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 
to 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 skraldespand. da vi mødte ham 
smed vi hans poser på traileren, og han fik vores 
to 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 Støtteforening, en forening alle kan være 
medlem af, og alle kan indbetale donationer/
sponsorater. Læs mere på hjemmesiden http://
renstrandfanø.dk eller følg ren Strand Fanø på 
facebook.

ren strand på fanø

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

supermarked

supermarked

supermarked

supermarked

ALT HVAD DU

BEHØVER
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skovlegepladsen
oG FAnø KliTPlAnTAGE

er et af nationalparkens mest populære besøgs-
steder og ligger midt på øen. Tilplantningen star-
tede 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 ste-
der uden for klitplantagen, både i det åbne land, i 
sommerhusområderne og i byområderne. 

Naturen på Fanø er rig på føde, og der er ikke be-
hov for at fodre dyrene - tværtimod. Fodring gør 
dyrene afhængige af mennesker, og med fodring 
af letfordøjelig 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 sommerhusområderne. Overalt møder man 
kaninhuller. især tidligt om morgenen og ved sol-
nedgang 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 
såkaldte 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 karak-
teristiske landskab. 

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

Legepladsen består af en lang række legered-
skaber lavet af materialer fra plantagen. der er 
både forhindringsbaner, klatreredskaber og for-
skellige spil. Mange af legeredskaberne er lavet 
af internationale træskulptører 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 
picnicområde med bålpladser, både udendørs og 
under et halvtag. den overdækkes bygning har 
plads til ca. 50 personer. der er også et toilet ved 
skovlegepladsen. ↓

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

Sol og Strand Feriehusudlejning . Postvejen 16 . 6720 Fanø . Tel +45 75 16 26 00 . www.sologstrand.dk

Dejlige ferieoplevelser
Schöne Urlaubserlebnisse 
Lovely holiday experiences
Bestil nu – og få det største udvalg!

Bestellen Sie jetzt – so erhalten Sie 
die größte Auswahl!

Order now – and you will have a 
wide selection to choose from!

Lovely holiday experiences
Bestil nu – og få det største udvalg!

Bestellen Sie jetzt – so erhalten Sie 

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

Axeĺ s Kitchen
Italian Food & Wine

Tel: +45 4024 3011

Familierestaurant & legeland
På Rødgaard Camping har vi et 150 m2 stort indendørs legeland, for børn under 12 år. Kom ind fra gaden til 
en sjov oplevelse! Entré: 30 kr. pr. time.

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

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

•�Fiskebuffet�i�juli
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38 39Kun 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

fanø historier
Fanø er en ø med en spændende historie og man-
ge historier. de er sikkert ikke alle sammen helt 
sandfærdige, 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 efter 
jætterne. de to 
kværne var med 
om bord, og sø-
mændene afsatte 
deres salt, hvor 
de kom frem. 
desværre sank 
begge skibe i en 
storm. det ene 
ved en sandban-
ke, som derefter 
fik navnet Menjø 
(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. 
beboerne på Fanø var dygtige fiskere, men al 
fiskeeksport 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 
Christian 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, hvil-
ke kneb der blev taget i brug for at sikre købet. 
Faktum er, at det lykkedes fanøboerne at købe 
øen og sætte gang i den udvikling, der førte til at 
Fanø blev en betydelig søfarts ø.

i forbindelse med 
275 års jubilæet 
for frikøbet, er 
bogen ” da fanø-
boerne fik foden 
under eget bord” 
blevet udgivet. 
den fortæller om 
købet af øen og 
nogle af de myter, 
der er om denne 
skelsættende 
begivenhed. bo-
gen koster 75,- kr 
og kan købes på 
Fanø Turistbu-
reau 

Fannik og Sønderhoning
Fra gammel tid har Fanø været opdelt i 2 terri-
torier. den nordlige del hed Fanø og den sydlige   
Sønderho. der er mange historier om rivalise-
ringen 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. der er Fannikerne som bor i Nordby og 
Sønderhoningerne, som bor i Sønderho. en Fan-
nik 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.
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byggeskik på fanø
de mange gamle huse på Fanø er prægede af 
to 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. århundrede. 

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 stal-
den er placeret 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 træbeklædning i den øverste gavltrekant. 
Fra midten af 18tallet blev husene for det meste 
bygget uden træbeklædning 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 bebo-
erne havde længere tid til at komme ud af huset. 
brandfaren 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 
tre 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 
tagfladen, der tydeligt er inspireret af hollandsk 
byggestil. Tagene er af skiffer eller tegl, og under 
vinduerne er sålbænke.

de fleste af husene er bygget i mørkerøde 
mursten. 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 erodering fra vind og vand, og for at få en 
ellers repareret 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 større, 
dybere og højere og byggeskikken præget af 
historicismen. husene kan være udført med 
trempelkonstruktion som giver en høj facade, la-
vere taghældning og bedre udnyttelsesmulighe-
der 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 trem-
pelhus kan findes på kikkebjergvej 12-14 ved 
Sprøjtehusplads.

Club
Fanø

Club
Fanø

Club
Fanø

StrandaktiviteterUdflugter

Aktivitetscenter Lysstøberi

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

Kontakt os for information og booking
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fanø dragten

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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Noget af det mest iøjnefaldende og karakteristi-
ske ved Fanø er de traditionelle kvindedragter. i 
mere end 200 år blev disse dragter båret i hver-
dagen, 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 
fødseldage, bryllupper, til højtiderne og de 
årlige festdage ”Fannikerdagene” i Nordby” og 
”Sønderhodagen” i Sønderho. På disse festdage 
er der optog, hvor flere hundrede kvinder dragter 
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 
dragter til alle stadier i livet. den første dragt 
var den såkaldte kristenpose, som børnene blev 
lagt i, i forbindelse med dåben. dette gjaldt både 
drenge og piger. herefter kom barnedragten, 
som de små piger brugte indtil 7 års alderen, 
skolepigedragten, den særlige konfirmand dragt, 
brudedragten, enkedragten og så videre. der var 
også forskellige dragter til de funktioner, som 
kvinderne havde på Fanø. da mændene i stort 
omfang var søfolk og derfor væk hjemmefra i 
lange perioder, var det kvinderne der stod for 
alle opgaverne. Udover den daglige arbejdsdragt 
var der særlige ormegrave dragter, der som nav

net antyder blev brugt når der skulle graves efter 
sandorm og høstdragten. Struden var en mar-
kant 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 fa-
nødragterne til at skille sig ud fra de fleste andre 
dragter på den jyske vestkyst. hvor de fleste gik 
klædt i vadmel, var dragterne på Fanø lavet af 
bomuld (hverdags dragterne) og silke (fest drag-
terne), som søfolkene bragte med hjem. 

På “Fanø Skibsfart & dragtsamling” er der en 
stor og meget spændende udstilling af både 
hverdags- og festdragter, som alle har været 
båret af lokale børn og kvinder. Fanødragten 
finder sin grundform i 1700tallet og modernise-
res omkring år 1800. i årene 1800 – 1850 tilføjes 
der nye elementer og varianter. dragten, som vi 
kender den i dag, finder sin endelige form i årene 
1850 – 1890.
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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 nuværen-
de 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 
ingen skov, så alt tømmeret skulle importeres 
udefra. Skibsbyggepladserne - i både Nordby og 
Sønderho - lå ud til det store og flade stranda-
real 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 ni 
skibsbygmestre på øen. Tilsammen havde de 
omkring 100 mand ansat. Plus alle underle-
verandører. 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 skibs-
byggere 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 rederivirksomheder-
ne også mod sin ende. det sidste Fanøskib blev 
solgt i 1919.

Sejladsen på de store have bragte velstand til 
øen. det minder de mange smukke kaptajnsvil-
laer om.

Fajancehundene på Fanø
i mange, mange vinduer her på Fanø kan vi se de 
to fajancehunde med deres sorte snuder og lidt 
triste 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 
efter 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.

Fanø    Lys
www.fanolys.dk

Selvdyp . Selbstziehen
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Mange steder på Fanø ses stadig grå beton bun-
kere spredt rundt i klitterne. det er resterne af At-
lantvolden, 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 krigshandlin-
ger, og besættelsen 
var primært et led i 
erobringen af det stra-
tegisk vigtige Norge, 
samt indsejlingsfor-
holdene til østersøen. 

Opførelsen af et 
kæmpestort for-
svarsanlæg langs 
hele europas kyst tog 
fart for at forhindre 
en kommende inva-
sion fra de allierede 
(Storbritannien, Canada og USA). i danmark 
var det især hanstholm og esbjerg, som var stra-
tegisk vigtige indsatsområder. 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 bunkers, 
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 
stillingen) og mod nord til Vesterhavsbatteriet 
og Grådyb stillingen samt Marineflakbatteri 
Nord (nord for Nordby). desuden blev der opført 
kystforsvarsstillinger, radarstationer, barakker 
til tropperne, udlagt 49.000 miner samt store 
søminefelter med vest. de tyske besættelses 
tropper på Fanø udgjorde 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 anvendelse 
flere gange, specielt i forbindelse med et dag an-
greb på esbjerg Militære Flyveplads den 27. august 

1944. her blev 5 fly 
allierede fly blev skudt 
ned under angrebet.

Mange af Atlantvol-
dens bunkers er i dag 
en del af klitlandska-
bet, og er helt eller 
delvist gemt under 
sand. enkelte bun-
kers i området mel-
lem 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 besøg 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 bunkerne. det er også her forenin-
gen Fanø i Atlantvolden 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 Vesternasen!

Forår/sommer 2019 åbner foreningen et helt nyt 
WW2 museum under brandstationen på Stadi-
onvej i Nordby. der vil være åbent efter aftale og i 
forbindelse med guidede rundvisninger. 

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. Se mere på www.fia.dk

atlantvolden på fanø
100%         burger

• Rindby Angus Burger

• Hotdogs

• Fish & Ships

• Grillkylling

• Fish Burger

• Barista kaffe

• Pommes frites

• Fiskefilet

GRILL & IS

GRILL & IS

GRILL & IS

GRILL & IS

Rindby Grill & Is
 Kirkevejen 32, 6720 Fanø • Tlf.:7516 3546
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På Fanø er der madoplevelser for enhver smag. 
Fra Fast Food til gourmet. hovedparten af re-
stauranterne ligger i Nordby og Sønderho, men 
der findes også sæsonåbne spisesteder i Fanø 
bad og rindby Strand. de fleste restauranter har 
åbent hele året. Fanø Turistbureau udgiver en 
restaurantliste hver måned med åbningstider. Vi 
anbefaler at man reserverer bord på forhånd.

lokale fødevarer
Fanø har en række højkvalitetsproducenter af 
fødevarer. det er små producenter, der nyder 
stor anerkendelse både i danmark og i udlandet. 
Mange af disse 
produkter indgår 
i menukortet på 
øens restau-
ranter. derfor 
er Fanø også 
blevet kendt som 
et sted med en 
række restau-
ranter af gour-
met kvalitet. 

Egnsretter
bakskuld er en 
saltet og røget 
ising, som steges 
på panden og serveres med rugbrød og evt. en 
kaffepunch.

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

Fanø smørrebrød laves af tynde skiver fransk-
brød, der dækkes med seks forskellige slags 
pålæg. hver skive skæres i tre stykker og smør-
rebrødet lægges på en tallerken i et ”lagkage” 
mønster: hakket æg over for ost, steg over for 
frikadelle, rullepølse over for saltkød, i tre lag. 

denne version er fra Sønderho.  Nordby versio-
nen er en smule anderledes.

naturens ta‑selv bord
der er masser af muligheder for selv at gå på op-
dagelse i naturen og finde dine egne råvarer. Ur-
ter, bær og blomster er nogle af de muligheder, 
der byder sig på Fanø. Fanø er omgivet af hav, så 
det er naturligvis også muligt at prøve at fange 
en fisk eller to. Man skal dog være opmærksom 
på, at de mange sæler er stor konkurrent for 
lystfiskeren.

kveller eller 
salturt er en 
meget velsma-
gende grøntsag, 
der især bruges 
som garniture til 
fisk. 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.

spise på fanø

Fanø Turistbureau udgiver en restau-
rantliste hver måned med åbningstider. 
Vi anbefaler at man reserverer bord på 
forhånd.
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kunst
oG KUnSTHånDVæRK På FAnø

Hos os får du den bedste kombination 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

Ejendomsmægler

Hovedgaden 54

Nordby, 6720 Fanø

Tlf. 7516 1011

www.nybolig.dk

E-mail: 6720@nybolig.dk

www.nybolig.dk - VI STØTTER LOKALT

Strandvejen 12, Fanø
Tlf.: +45 7516 3589

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

• Perfekte selskabslokaler

Nye tiltag & arrangementer kan følges på:
Vores hjemmeside www.noerbykro.dk
Vores facebookside Nørby Kro - Fanø

Reservation: +45 7516 3589
www.noerbykro.dk

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

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, 
johan rohde, August Wilckens, reinhard heine-
mann og August dohm, hvis værker er udstillet 
på Fanø kunstmuseum. denne tiltrækning er 
stærkere end nogensinde og Fanø har efterhån-
den en ganske stor kunster koloni. i flæng kan 
nævnes Margit enggård, Marie Louise exner, 
Finn hjortskov-jensen og johnny Madsen. 

i 1992 lykkedes det at oprette Fanø kunst-
museum 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 
Vadehavet som gennemgående tema. i 2020 er 
der følgende særudstillinger: 
April - august: Fotoudstilling med bl.a janne 
klerk og joakim eskildsen
April- juni: kunstner fra den faste samling: ruth 
heinemann 
juli - midt i august: børneudstilling 

Midt i august - oktober: Tekstiludstilling
- Gudrun hasle og isabel berglund
April - Oktober: den faste samling i
nyophængning- Motiver fra Vadehavet

Fanø er også rigt repræsenteret inden for 
design og kunsthåndværk. de finder inspiration 
i Fanøs natur. der er også en tydelig interna-
tional orientering. det er et bredt spektrum af 
kunsthåndværk, der er repræsenteret på øen, fra 
strik og beklædning til smykker til 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 to mest kendte er musik-
festivalen Fanø Vesterland der løber af stablen 
i weekenden 24.- 25. maj, og strikkefestivalen 
Fanø international knit Festival, der løber af sta-
blen den 20.- 22. september. desuden afholder 
en række lokale kunstnere en kunstfestival i 
slutningen af maj.
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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 cykel-
ture på Fanø. hver folder indeholder et kort, en 
rutebeskrivelse samt ikke mindst en beskrivelse 
af det, du kan opleve undervejs. du kan enten 
downloade kort og beskrivelser på www.visit-
fanoe.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 
nogle 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 bunke-
ranlæg, 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 udsigtspunkter 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 vittig-
hed 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, Anne-
dalsbjerg og Mosedalsbjerg. ruten er lavet som 
en Geocaching rute, og ligger på hjemmesiden 
www.geocaching.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 bjerget. det er en sjov skattejagt for hele 
familien, som fører til steder man ikke normalt 
opdager. ↓

bjergene på Fanø er egentlig klitter, som er 
opbygget gennem mange hundrede år. Fanøs 
’ældste klitter’ findes på øens østkyst, hvor til de 
er vandret i 1500 og 1600-årene under den Lille 
istid, f.eks. Annesdals 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.
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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  

Cafe •  Restaurant

Sønderho IsCafé
– Hele turen værd!

Sønderland 5
www.Iscafeen.dk
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MAj
21.-24. Fanø kunstfestival
22.-23 Fanø Vesterland

– musik, mad, mennesker
29.-30 Pinsefestival i Sønderho

jUNi
18.-21. Fanø international

kite Fliers meeting
19.-21. Fanø Minitræf

(Citroen biler)
21. Mølledag i Sønderho
28. Loppemarked

i Sønderho

jULi
Søndage Loppemarked

i Sønderho
Tirsdage Fanø Sommerkoncerter

i Nordby kirke (fra 7. juli)
Torsdage Fanø Sommerkoncerter

i Sønderho kirke
Fredage bagagerumsmarked

rindby Forsamlingshus 
Lørdage Loppemarked på 

Museumspladsen i Nordby 
8. Late Night i

hovedgaden i Nordby
9. Fanø Pride

10.-12 Fannikerdage
15. Late Night i

hovedgaden i Nordby
17.- 20 Fanø Sommer Cup

19. Sønderhodag
22. Late Night i

hovedgaden i Nordby
23.-25. Fanø Free Folk

Festival (musik)
19.- 31. Fanøugerne (golf)

29. Late Night i
hovedgaden i Nordby

60 
BUTIKKER
OG RESTAURANTER 
Spannenden Geschäfte 
und gute Restaurants

Exciting shops and 
good restaurants

700 
P-PLADSER

4 TIMERS gratis parkering
4 STUNDEN lang kostenfreies Parken

4 HOURS free parking

HVERDAGE 
10-19
LØRDAG

& SØNDAG 
10-17

BROEN
SHOPPING

E
X

N
ER

SG
A

D
E

JE
R

N
B

A
N

E
G

A
D

E

GAMMELBY RINGVEJ

P
P

P

 

KONGENSGADE

700 
P-PLADSER 
PÅ TAG

E20

ESBJERG
CITY

broenshopping.dkBROEN Shopping, Centrum • Exnersgade 18 • 6700 Esbjerg

VESTJYLLANDS STØRSTE SHOPPINGCENTER
Das größte Einkaufszentrum Westjütlands • The largest Shopping Center of Western Jutland

HUSK! 
P-skive/

Parkscheibe 
einstellen/

Set the 
parking 

disc

event kalender
fanø

AUG.
Søndage Loppemarked i Sønderho 
Tirsdage Fanø Sommerkoncerter

i Nordby kirke
(til og med 19.  08)

Torsdage Fanø Sommerkoncerter
i Sønderho kirke
(til og med 20.  08)

Fredage bagagerumsmarked
rindby Forsamlingshus 

Lørdage Loppemarked på
Museumspladsen i Nordby 

1. Striens havefest
5. Late Night i

hovedgaden i Nordby
5.-7. Fanø Mini Open

(minigolfturnering)
6.-8.  Fanø Gadeteaterfestival

SePT.
11.-13. Godtfolk (folkemusik)
17.-20. Fanø Strikkefestival
18.-19. Fanø drikkefestival

NOV.
28. juleøen Fanø

deC.
6. julemærkemarchen

31. Vinterbadefestival
ved Fanø bad

20
20

56
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Must See
Ribe Domkirke
Ribe VikingeCenter
Ribes Vikinger
Vadehavscentret

Ribe Kunstmuseum
Jacob A. Riis Museum
Vægterrundgang
Fiskeri- og
Søfartsmuseet

Mennesket ved Havet
Esbjerg Kunstmuseum
Esbjerg Museum
Esbjerg Vandtårn
Nationalpark Vadehavet

Read more about Ribe and Esbjerg on visitribeesbjerg.dk

Ribe Kunstmuseum
ribekunstmuseum.dk

Jacob A. Riis Museum
jacobariismuseum.dk

Ribes Vikinger
ribesvikinger.dk

Fiskeri- og 
Søfartsmuseet

fimus.dk

Vadehavscentret
vadehavscentret.dk

Esbjerg Kunstmuseum
eskum.dk

Ribe VikingeCenter
ribevikingecenter.dk

Esbjerg Museum
sydvestjyskemuseer.dk

JANUAR - DECEMBER
 SÆLSAFARI
 Seal Safari / Seehundsafari
 vadehavscentret.dk
 mandoekro.dk

APRIL - SEPTEMBER
 VETERANBILER
 Ti / Tu / Di
 Classic Cars / Oldtimer
 ribe-classic.dk

10.-12. APRIL 
 KUNSTRUNDEN 
 SYDVESTJYLLAND
 Art tour / Kunstrunde
 kunstrunde.dk

27. APRIL - 3. MAJ
 INT. VIKINGEMARKED
 Int. Viking Market /
 Int. Wikingermarket
 ribevikingecenter.dk

MAJ - SEPTEMBER
 TORVEDAGE I RIBE
 On / We / Mi
 visitribeesbjerg.dk

MAJ - OKTOBER
 VÆGTERRUNDGANG
 The Night Watchman / 
 Nachtwächterrundgang
 visitribeesbjerg.dk

8.-10. MAJ
 KORSKRO HESTEMARKED
 Market  / Pferdemarkt
 korskrohestemarked.dk 

17. MAJ
 MARBÆKDAG /
 NATIONALPARKDAG 
 VED ESBJERG
 National Park Day /
 Nationalparktag
 myrthue.esbjergkommune.dk

21.-24. MAJ
 FOLKEMØDET I RIBE -
 GENFORENING 1920
 The 1920 Reunion
 Wiedervereinigung 1920
 folkemødeiribe.dk

JUNI - AUGUST
 KRÆMMERMARKED 
 PÅ TORVET I ESBJERG
 Ma / Mo / Mo
 Flea Market / Flohmarkt
 visitribeesbjerg.dk

13.-14. JUNI 
 RIBES MIDDELALDER 
 MARKED
 Medieval Fair / 
 Mittelaltermarkt
 ribemiddelaldermarked.com

JULI - AUGUST
 OPEN AIR 
 KONCERTER I
 ESBJERG BYPARK
 On / We / Mi
 Concerts / Konzerte

JULI - AUGUST
 GUIDEDE TURE 
 I RIBES SMUKKE 
 GADER
 Guided tours / 
 Stadtführung
 visitribeesbjerg.dk

23.-26. JULI
 RIBE JAZZFESTIVAL -
 MUSIK I BYEN
 Jazz Festival /
 Jazzfestival
 ribejazz.dk

JULI - AUGUST
 FISKEAUKTION
 On / We / Mi
 Fish Aution / 
 Fischauktion
 visitribeesbjerg.dk

7.-16. AUGUST 
 ESBJERG FESTUGE -
 200 SPÆNDENDE 
 EVENTS
 Festival Week / 
 Festwoche
 esbjergfestuge.dk

8.-15. AUGUST 
 KUNST I CONTAINERE 
 PÅ ESBJERG HAVN
 Art on the harbour /
 Kunst am Hafen
 esbjergfestuge.dk

26.+28.+30 AUGUST
 FIGAROS BRYLLUP -
 FRA DEN NY OPERA
 Oper / Opera
 Musikhuset Esbjerg
 mhe.dk

28.-29. AUGUST
 RIBE VINFESTIVAL -
 EN SMAGSOPLEVELSE
 I RIBE
 Wine Festival / 
 Weinfestival
 ribevinfestival.dk

3.-6. SEPTEMBER
 RUED LANGGAARD 
 KLASSISK MUSIK 
 FESTIVAL I RIBE
 Music Festival /
 Musikfestival
 langgaardfestival.dk

19.-20. SEPTEMBER
 FANTASYFESTIVAL
 I ESBJERG
 Fantasyfestival / 
 Fantasyfestival
 fantasyfestival.dk

2.-4. OKTOBER
 KUNST- OG 
 HØSTMARKED I RIBE
 Art & Harvest market /
 Kunst & Erntemarkt
 visitribeesbjerg.dk

OKTOBER - MARTS
 ØSTERSSAFARI 
 I VADEHAVET
 Oyster tour /
 Austerntours
 vadehavscentret.dk

27. 11 - 20. 12
 PETERS JUL I RIBE -
 JUL SOM I GAMLE DAGE
 Christmas in Ribe / 
 Weihnachten in Ribe
 petersjuliribe.dk

20. 11 - 23. 12
 SKØJTEBANE OG
 JULEBY I ESBJERG
 Ice Rink & Christmas City /
 Eisbahn & Weihnactsmarkt
 visitribeesbjerg.dk

E V E N T S  R I B E  &
E S B J E R G  2 0 2 0
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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 
sorteret 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 roligt 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, 
sommerhusområderne, 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 
hundeskov 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 
steder på Fanø er opsat særlige standere med 
hundeposer.

Camping
Camping på Fanø er ikke tilladt uden for de god-
kendte campingpladser.
i klitterne og klitplantagerne er motorkørsel, 
camping og teltslagning forbudt.

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

Syge og tilskadekomne dyr
BLM Dyrlæge
hæsset 1, rindby
+45 2899 7557

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

Kørsel på stranden
det er tilladt at køre på stranden med motorkø-
retøjer. hastighedsbegrænsning er 30 km/t.
det er ikke tilladt at lade børn og andre personer 
uden kørekort føre køretøjet på stranden eller 
lade børn sidde sammen med voksen hos føre-
ren. Overtrædelse medfører bødestraf

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

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

Politi:
Skolevej 5-7, Nordby
Tlf.: 2174 1448
Politivagten: 114
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nordbyrenovation@gmail.com Arne: 4031 2337
   Kaj: 4026 2337

Niels Sørensensvej 12 - Fanø

“Mad som du kender...”

Færgevej 1
6720 Nordby

Tlf. 5211 4804
www.infocafenord.dk

f

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

Steine
Maler og andet
Tel.: +45 4073 6050

Kirkevejen 67
6720 Fanø

www.fanoecykler.dk

Lis Brink • Tlf. 7516 4131

www.facebook.com/uldsnedkeren

Fanø Taxa
Tlf. 8844 3399

Ring og få et godt tilbud

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

Landevejen 41, 6720 Fanø 
 fanoebib.dk

nordbib@esbjergkommune.dk 
 

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

 indrammet med 1, 2 eller 4 stk.

Tømrermester & låsesmed

Mobil 2049 3428
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

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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7516 2566       www.fanoespk.dk

7516 2566             www.fanoespk.dk

ATM's - hvis du har brug for kontanter under dit ophold:
Tinghustorvet 51, Nordby eller

Landevejen 41, Sønderho 
Vi ønsker dig et behageligt ophold

ATM

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

– din grafiske service på Fanø... 

Kikkebjergvej 6
6720 Fanø

tlf. 7666 5000
2164 4656

casagrafika@casagrafika.dk  •  www.casagrafika.dk

offset og digitaltryk
Vinduer & 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 

Gaveartikler Horn

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

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

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 

- 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
Gravering af Henning Brinch

Mobil 2617 7575 • mail: henning_brinch@hotmail.com

www.fanoe-fodboldgolf.dk

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

FANØ
FODBOLDGOLF

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

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

Børnetøj fra
Name it, 1-12 år.

Dametøj- 
Kollektionsprøver 
str. 36-48 fra 
PREPAIR, Soulmate, 
Sisters Point, 
Zhenzi, Gozzip

Hovedgaden 66
Tel: 2143 6177

www.fanøkeramik.dk

Mette Hübschmann
Hovedgaden 25b, 6720 Fanø

Tlf: (+45) 6179 1428
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TIDEVANDSTABEL 2020 /  GEzEITEN 2020 / TIDE CALENDEr 2020 

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 06.14 18.43
  2 06.52 19.24
  3 07.37 20.14
  4 08.29 21.12
  5 09.29 22.19
  6 10.37 23.28
  7 11.48
  8 00.32 12.52
  9 01.28 13.50
10 02.17 14.41
11 03.02 15.29
12 03.44 16.13
13 04.24 16.55
14 05.04 17.38
15 05.46 18.23
16 06.32 19.11
17 07.23 20.04
18 08.20 21.05
19 09.27 22.14
20 10.42 23.23
21 11.54
22 00.28 13.00
23 01.26 13.58
24 02.19 14.50
25 03.07 15.37
26 03.49 16.16
27 04.25 16.49
28 04.54 17.16
29 05.20 17.40
30 05.46 18.07
31 06.19 18.42

  1 06.58 19.25
  2 07.44 20.15
  3 08.38 21.13
  4 09.40 22.20
  5 10.54 23.38
  6 12.15
  7 00.50 13.25
  8 01.50 14.23
  9 02.41 15.14
10 03.27 16.00
11 04.10 16.43
12 04.52 17.24
13 05.33 18.04
14 06.17 18.48
15 07.05 19.35
16 07.59 20.30
17 09.04 21.38
18 10.21 22.53
19 11.37
20 00.04 12.44
21 01.06 13.43
22 02.01 14.34
23 02.49 15.19
24 03.31 15.57
25 04.07 16.28
26 04.34 16.51
27 04.57 17.12
28 05.19 17.36
29 05.48 18.07

  1 06.25 18.46
  2 07.08 19.32
  3 07.59 20.26
  4 09.00 21.29
  5 10.14 22.48
  6 11.45
  7 00.13 13.02
  8 01.21 14.03
  9 02.17 14.55
10 03.06 15.41
11 03.51 16.22
12 04.34 17.02
13 05.15 17.40
14 05.58 18.20
15 06.44 19.04
16 07.37 19.56
17 08.40 21.01
18 10.00 22.22
19 11.17 23.38
20 12.23
21 00.41 13.21
22 01.37 14.11
23 02.25 14.54
24 03.07 15.32
25 03.42 16.02
26 04.09 16.25
27 04.32 16.45
28 04.54 17.08
29 05.22 17.38
30 05.58 18.15
31 06.41 19.00

  1 07.32 19.52
  2 08.32 20.54
  3 09.48 22.10
  4 11.21 23.39
  5 12.39
  6 00.53 13.39
  7 01.51 14.31
  8 02.43 15.16
  9 03.29 15.58
10 04.13 16.37
11 04.56 17.15
12 05.38 17.53
13 06.23 18.35
14 07.14 19.24
15 08.16 20.26
16 09.34 21.47
17 10.50 23.04
18 11.54
19 00.09 12.50
20 01.05 13.39
21 01.54 14.23
22 02.36 15.01
23 03.13 15.33
24 03.42 15.59
25 04.07 16.21
26 04.32 16.46
27 05.02 17.16
28 05.38 17.53
29 06.22 18.36
30 07.13 19.28

  1 08.14 20.29
  2 09.30 21.44
  3 10.58 23.10
  4 12.12
  5 00.24 13.12
  6 01.25 14.04
  7 02.19 14.51
  8 03.08 15.34
  9 03.54 16.14
10 04.38 16.52
11 05.21 17.31
12 06.05 18.11
13 06.52 18.57
14 07.48 19.52
15 08.56 21.03
16 10.08 22.19
17 11.13 23.26
18 12.10
19 00.24 13.01
20 01.15 13.47
21 02.00 14.28
22 02.40 15.03
23 03.14 15.34
24 03.45 16.01
25 04.16 16.29
26 04.49 17.01
27 05.28 17.39
28 06.12 18.23
29 07.03 19.14
30 08.03 20.14
31 09.13 21.24

  1 10.30 22.42
  2 11.42 23.56
  3 12.44
  4 01.01 13.38
  5 01.58 14.28
  6 02.51 15.14
  7 03.39 15.56
  8 04.25 16.36
  9 05.07 17.14
10 05.48 17.52
11 06.29 18.33
12 07.14 19.19
13 08.06 20.13
14 09.07 21.16
15 10.12 22.25
16 11.15 23.29
17 12.12
18 00.27 13.04
19 01.19 13.51
20 02.06 14.33
21 02.49 15.10
22 03.28 15.44
23 04.06 16.18
24 04.43 16.53
25 05.23 17.31
26 06.07 18.15
27 06.55 19.04
28 07.49 20.00
29 08.50 21.04
30 09.59 22.17

Januar Februar Marts April Maj Juni
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TIDEVANDSTABEL 2020 /  GEzEITEN 2020 / TIDE CALENDEr 2020 

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 06.14 18.43
  2 06.52 19.24
  3 07.37 20.14
  4 08.29 21.12
  5 09.29 22.19
  6 10.37 23.28
  7 11.48
  8 00.32 12.52
  9 01.28 13.50
10 02.17 14.41
11 03.02 15.29
12 03.44 16.13
13 04.24 16.55
14 05.04 17.38
15 05.46 18.23
16 06.32 19.11
17 07.23 20.04
18 08.20 21.05
19 09.27 22.14
20 10.42 23.23
21 11.54
22 00.28 13.00
23 01.26 13.58
24 02.19 14.50
25 03.07 15.37
26 03.49 16.16
27 04.25 16.49
28 04.54 17.16
29 05.20 17.40
30 05.46 18.07
31 06.19 18.42

  1 06.58 19.25
  2 07.44 20.15
  3 08.38 21.13
  4 09.40 22.20
  5 10.54 23.38
  6 12.15
  7 00.50 13.25
  8 01.50 14.23
  9 02.41 15.14
10 03.27 16.00
11 04.10 16.43
12 04.52 17.24
13 05.33 18.04
14 06.17 18.48
15 07.05 19.35
16 07.59 20.30
17 09.04 21.38
18 10.21 22.53
19 11.37
20 00.04 12.44
21 01.06 13.43
22 02.01 14.34
23 02.49 15.19
24 03.31 15.57
25 04.07 16.28
26 04.34 16.51
27 04.57 17.12
28 05.19 17.36
29 05.48 18.07

  1 06.25 18.46
  2 07.08 19.32
  3 07.59 20.26
  4 09.00 21.29
  5 10.14 22.48
  6 11.45
  7 00.13 13.02
  8 01.21 14.03
  9 02.17 14.55
10 03.06 15.41
11 03.51 16.22
12 04.34 17.02
13 05.15 17.40
14 05.58 18.20
15 06.44 19.04
16 07.37 19.56
17 08.40 21.01
18 10.00 22.22
19 11.17 23.38
20 12.23
21 00.41 13.21
22 01.37 14.11
23 02.25 14.54
24 03.07 15.32
25 03.42 16.02
26 04.09 16.25
27 04.32 16.45
28 04.54 17.08
29 05.22 17.38
30 05.58 18.15
31 06.41 19.00

  1 07.32 19.52
  2 08.32 20.54
  3 09.48 22.10
  4 11.21 23.39
  5 12.39
  6 00.53 13.39
  7 01.51 14.31
  8 02.43 15.16
  9 03.29 15.58
10 04.13 16.37
11 04.56 17.15
12 05.38 17.53
13 06.23 18.35
14 07.14 19.24
15 08.16 20.26
16 09.34 21.47
17 10.50 23.04
18 11.54
19 00.09 12.50
20 01.05 13.39
21 01.54 14.23
22 02.36 15.01
23 03.13 15.33
24 03.42 15.59
25 04.07 16.21
26 04.32 16.46
27 05.02 17.16
28 05.38 17.53
29 06.22 18.36
30 07.13 19.28

  1 08.14 20.29
  2 09.30 21.44
  3 10.58 23.10
  4 12.12
  5 00.24 13.12
  6 01.25 14.04
  7 02.19 14.51
  8 03.08 15.34
  9 03.54 16.14
10 04.38 16.52
11 05.21 17.31
12 06.05 18.11
13 06.52 18.57
14 07.48 19.52
15 08.56 21.03
16 10.08 22.19
17 11.13 23.26
18 12.10
19 00.24 13.01
20 01.15 13.47
21 02.00 14.28
22 02.40 15.03
23 03.14 15.34
24 03.45 16.01
25 04.16 16.29
26 04.49 17.01
27 05.28 17.39
28 06.12 18.23
29 07.03 19.14
30 08.03 20.14
31 09.13 21.24

  1 10.30 22.42
  2 11.42 23.56
  3 12.44
  4 01.01 13.38
  5 01.58 14.28
  6 02.51 15.14
  7 03.39 15.56
  8 04.25 16.36
  9 05.07 17.14
10 05.48 17.52
11 06.29 18.33
12 07.14 19.19
13 08.06 20.13
14 09.07 21.16
15 10.12 22.25
16 11.15 23.29
17 12.12
18 00.27 13.04
19 01.19 13.51
20 02.06 14.33
21 02.49 15.10
22 03.28 15.44
23 04.06 16.18
24 04.43 16.53
25 05.23 17.31
26 06.07 18.15
27 06.55 19.04
28 07.49 20.00
29 08.50 21.04
30 09.59 22.17

Januar Februar Marts April Maj Juni
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August September Oktober NovemberJuli December
  1 11.10 23.32
  2 12.16
  3 00.41 13.15
  4 01.43 14.09
  5 02.39 14.58
  6 03.29 15.43
  7 04.15 16.24
  8 04.55 17.01
  9 05.31 17.35
10 06.04 18.08
11 06.37 18.44
12 07.14 19.26
13 07.59 20.15
14 08.53 21.12
15 09.57 22.17
16 11.06 23.29
17 12.13
18 00.36 13.11
19 01.34 14.02
20 02.26 14.47
21 03.13 15.28
22 03.56 16.06
23 04.36 16.44
24 05.16 17.23
25 05.57 18.06
26 06.40 18.52
27 07.28 19.44
28 08.22 20.44
29 09.25 21.55
30 10.38 23.14
31 11.51

  1 00.28 12.56
  2 01.32 13.54
  3 02.29 14.45
  4 03.19 15.31
  5 04.02 16.11
  6 04.39 16.46
  7 05.09 17.14
  8 05.35 17.41
  9 06.00 18.10
10 06.30 18.46
11 07.09 19.28
12 07.55 20.18
13 08.49 21.17
14 09.53 22.29
15 11.10 23.52
16 12.27
17 01.04 13.29
18 02.04 14.22
19 02.55 15.08
20 03.40 15.50
21 04.21 16.30
22 05.00 17.10
23 05.39 17.51
24 06.19 18.36
25 07.03 19.26
26 07.52 20.24
27 08.52 21.38
28 10.08 23.02
29 11.29
30 00.16 12.38
31 01.19 13.37

  1 02.14 14.29
  2 03.02 15.14
  3 03.43 15.53
  4 04.17 16.25
  5 04.44 16.51
  6 05.05 17.13
  7 05.26 17.38
  8 05.54 18.11
  9 06.29 18.51
10 07.12 19.39
11 08.02 20.35
12 09.02 21.45
13 10.14 23.14
14 11.41
15 00.36 12.54
16 01.39 13.53
17 02.31 14.43
18 03.17 15.28
19 03.59 16.10
20 04.38 16.51
21 05.16 17.33
22 05.54 18.18
23 06.36 19.07
24 07.24 20.06
25 08.23 21.24
26 09.42 22.48
27 11.06 23.59
28 12.15
29 00.59 13.14
30 01.52 14.06

  1 02.38 14.51
  2 03.17 15.29
  3 03.50 16.00
  4 04.16 16.24
  5 04.37 16.46
  6 04.57 17.10
  7 05.23 17.42
  8 05.57 18.22
  9 06.39 19.09
10 07.28 20.06
11 08.25 21.15
12 09.35 22.42
13 11.00
14 00.06 12.19
15 01.10 13.22
16 02.04 14.15
17 02.51 15.03
18 03.34 15.49
19 04.14 16.32
20 04.52 17.15
21 05.31 18.01
22 06.12 18.50
23 06.59 19.50
24 07.58 21.06
25 09.15 22.25
26 10.36 23.32
27 11.45
28 00.30 12.43
29 01.21 13.35
30 02.07 14.20
31 02.47 15.00

  1 03.21 15.33
  2 03.49 15.59
  3 04.12 16.22
  4 04.34 16.49
  5 05.01 17.22
  6 05.34 18.01
  7 06.15 18.49
  8 07.04 19.46
  9 08.00 20.53
10 09.07 22.13
11 10.25 23.33
12 11.44
13 00.38 12.50
14 01.34 13.48
15 02.24 14.41
16 03.09 15.29
17 03.51 16.16
18 04.32 17.01
19 05.12 17.47
20 05.54 18.36
21 06.40 19.31
22 07.34 20.37
23 08.41 21.47
24 09.56 22.51
25 11.04 23.49
26 12.04
27 00.42 12.57
28 01.29 13.45
29 02.13 14.28
30 02.51 15.05

  1 03.24 15.37
  2 03.51 16.06
  3 04.17 16.36
  4 04.46 17.10
  5 05.20 17.51
  6 06.01 18.37
  7 06.48 19.31
  8 07.42 20.33
  9 08.45 21.43
10 09.56 22.57
11 11.12
12 00.05 12.23
13 01.05 13.26
14 01.59 14.23
15 02.48 15.16
16 03.34 16.05
17 04.17 16.51
18 04.59 17.35
19 05.39 18.19
20 06.22 19.04
21 07.08 19.54
22 08.00 20.50
23 09.00 21.53
24 10.07 22.55
25 11.11 23.53
26 12.11
27 00.47 13.05
28 01.36 13.54
29 02.20 14.38
30 02.59 15.17
31 03.33 15.54

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 2020 /  GEzEITEN 2020 / TIDE CALENDEr 2020 
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August September Oktober NovemberJuli December
  1 11.10 23.32
  2 12.16
  3 00.41 13.15
  4 01.43 14.09
  5 02.39 14.58
  6 03.29 15.43
  7 04.15 16.24
  8 04.55 17.01
  9 05.31 17.35
10 06.04 18.08
11 06.37 18.44
12 07.14 19.26
13 07.59 20.15
14 08.53 21.12
15 09.57 22.17
16 11.06 23.29
17 12.13
18 00.36 13.11
19 01.34 14.02
20 02.26 14.47
21 03.13 15.28
22 03.56 16.06
23 04.36 16.44
24 05.16 17.23
25 05.57 18.06
26 06.40 18.52
27 07.28 19.44
28 08.22 20.44
29 09.25 21.55
30 10.38 23.14
31 11.51

  1 00.28 12.56
  2 01.32 13.54
  3 02.29 14.45
  4 03.19 15.31
  5 04.02 16.11
  6 04.39 16.46
  7 05.09 17.14
  8 05.35 17.41
  9 06.00 18.10
10 06.30 18.46
11 07.09 19.28
12 07.55 20.18
13 08.49 21.17
14 09.53 22.29
15 11.10 23.52
16 12.27
17 01.04 13.29
18 02.04 14.22
19 02.55 15.08
20 03.40 15.50
21 04.21 16.30
22 05.00 17.10
23 05.39 17.51
24 06.19 18.36
25 07.03 19.26
26 07.52 20.24
27 08.52 21.38
28 10.08 23.02
29 11.29
30 00.16 12.38
31 01.19 13.37

  1 02.14 14.29
  2 03.02 15.14
  3 03.43 15.53
  4 04.17 16.25
  5 04.44 16.51
  6 05.05 17.13
  7 05.26 17.38
  8 05.54 18.11
  9 06.29 18.51
10 07.12 19.39
11 08.02 20.35
12 09.02 21.45
13 10.14 23.14
14 11.41
15 00.36 12.54
16 01.39 13.53
17 02.31 14.43
18 03.17 15.28
19 03.59 16.10
20 04.38 16.51
21 05.16 17.33
22 05.54 18.18
23 06.36 19.07
24 07.24 20.06
25 08.23 21.24
26 09.42 22.48
27 11.06 23.59
28 12.15
29 00.59 13.14
30 01.52 14.06

  1 02.38 14.51
  2 03.17 15.29
  3 03.50 16.00
  4 04.16 16.24
  5 04.37 16.46
  6 04.57 17.10
  7 05.23 17.42
  8 05.57 18.22
  9 06.39 19.09
10 07.28 20.06
11 08.25 21.15
12 09.35 22.42
13 11.00
14 00.06 12.19
15 01.10 13.22
16 02.04 14.15
17 02.51 15.03
18 03.34 15.49
19 04.14 16.32
20 04.52 17.15
21 05.31 18.01
22 06.12 18.50
23 06.59 19.50
24 07.58 21.06
25 09.15 22.25
26 10.36 23.32
27 11.45
28 00.30 12.43
29 01.21 13.35
30 02.07 14.20
31 02.47 15.00

  1 03.21 15.33
  2 03.49 15.59
  3 04.12 16.22
  4 04.34 16.49
  5 05.01 17.22
  6 05.34 18.01
  7 06.15 18.49
  8 07.04 19.46
  9 08.00 20.53
10 09.07 22.13
11 10.25 23.33
12 11.44
13 00.38 12.50
14 01.34 13.48
15 02.24 14.41
16 03.09 15.29
17 03.51 16.16
18 04.32 17.01
19 05.12 17.47
20 05.54 18.36
21 06.40 19.31
22 07.34 20.37
23 08.41 21.47
24 09.56 22.51
25 11.04 23.49
26 12.04
27 00.42 12.57
28 01.29 13.45
29 02.13 14.28
30 02.51 15.05

  1 03.24 15.37
  2 03.51 16.06
  3 04.17 16.36
  4 04.46 17.10
  5 05.20 17.51
  6 06.01 18.37
  7 06.48 19.31
  8 07.42 20.33
  9 08.45 21.43
10 09.56 22.57
11 11.12
12 00.05 12.23
13 01.05 13.26
14 01.59 14.23
15 02.48 15.16
16 03.34 16.05
17 04.17 16.51
18 04.59 17.35
19 05.39 18.19
20 06.22 19.04
21 07.08 19.54
22 08.00 20.50
23 09.00 21.53
24 10.07 22.55
25 11.11 23.53
26 12.11
27 00.47 13.05
28 01.36 13.54
29 02.20 14.38
30 02.59 15.17
31 03.33 15.54

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
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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                   FANØ

www.brugsenfano.dk

• Økologi, sukkerfri, glutenfri
  og veganske produkter 

SLAGTERPRISEN
2019

2019

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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TOURIST GUIDEwww.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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