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1. Færgeri 

I 1793 får kroholder og storkøbmand, Niels Jacobsen, som den første, kgl. 

bevilling til at ”besørge Færgeløbet”. Bevillingen fastsætter færgetakster 

og pålægger Niels Jacobsen til at have en stor og mindre færgebåd klar. 

Han synes dog ikke, at færgeriet var rentabelt så i 1811 må færgefarten gå 

på omgang blandt Fanøboerne. Den 1. april 1816 overgår rettighederne til 

færgemand og værtshusholder Hans Jessen, 

der i 1806 havde bygget Færgegården. I Nordby 

fandtes ingen kaj, men ved færgestedet fandtes 

flydebroer til brug for passagerer og kvæg ved 

ind- og udskibning. Færgeriet havde nu 

forskellige ejere, og den 20. januar 1875 gik den 

sidste tur fra Strandby, for fremtiden skulle man 

anløbe den nybyggede Esbjerg havn. I 1878 er 

skibsfører Hans Svarrer ejer af færgeriet og han indsætter den første dampfærge 

”Fanø” med fire ture daglig i begge retninger. I 1891 indsattes damperen ”Esbjerg” 

og ”Fanø” blev erstattet af en ny damper ”Nordby” i 1896. 

”Esbjerg” 1891 – 1904 

”Nordby” 1896 – 1931 

”Nordby” 1931 – 1966 

I 1918 overtog postvæsenet færgeriet og i 1926 indsættes den første bilfærge, motorfærgen ”Fanø” med 

plads til ca. 500 passagerer og 9 biler. I 1931 indsættes yderligere en bilfærge, ”Nordby” med plads til ca. 
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500 passagerer og til 16 biler. Grundet broplaner var postvæsenet forsigtig med at investere i forbedringer til 

færgeriet, men i 1964 indsættes to nye færger, ”Esbjerg” og ”Nordby” med plads til 500 passagerer og 26 

biler. 

Færgerne ”Esbjerg” og ”Nordby” blev i efteråret 1998 taget ud af drift. De havde da sejlet støt mellem 

Esbjerg og Fanø i 34 år. Skibene blev solgt til en afrikansk fodboldspiller, der spillede for Wolfsburg i 

Tyskland, og sejlede ved egen kraft den lange vej til den vestafrikanske stat Nigeria, hvor Esbjerg og Nordby 

under navnene Etireno og Christmas Day fortsat bruges som færger i det store flod-delta ved hovedstaden 

Lagos. 

De gamle færger blev afløst af to nybygninger, ”Menja” og ”Fenja”, på 750 brt. med plads til 396 passagerer, 

35 biler og 60 cykler. Hvert skib har to 500 HK dieselmotorer, der trækker på hver sin schottel. Færgerne har 

i hver ende en schottel, en skrue der kan drejes horisontalt fra 0 til 180 grader på ti sekunder. 

I følge et gammelt sagn skulle det ikke være første gang to 

skibe har båret disse navne. Sagnet fortæller at skipperne 

opkaldte deres skibe efter de to jættekvinder Fenja og Menja. 

Skipperne havde engang gjort de to jættekvinder en tjeneste, og 

som tak fik de hver en kværn, der kunne male salt. Disse 

kværne blev bragt med om bord i de to skibe. Skipperne sejlede 

derefter omkring og solgte salt i havnene - men engang i en 

storm strandede de, den ene på en banke, der fik navnet Menjø 

(Manø), og det andet på en banke, der fik navnet Fenjø (Fanø). 

Begge skibsladninger af salt flød ud i havet, og det gjorde, at 

vandet omkring disse to øer i dag er mere salt end længere 

mod syd. Det er også grunden til, at der lettere skylder rav op på Fanøs kyst end andre steder. 

2. ”De to hunde” 

Ved færgelejet står Ny Carlsberg-fondens jubilæumsgave 1991 til 

Fanø – en skulptur ”De to hunde”, udført af kunstneren Poul Isbak. 

Ved 250-års jubilæet i 1991 for Fanøboernes køb af øen 10.juli 1741, 

afsløredes skulpturen. Hundene var populære sømandssouvenirs, 

Fajancehundene fra Staffordshire, der i perioden 1860 – 1900 var 

den souvenir som alle danske sømænd forventedes at tage med 

hjem til koner og kærester fra engelsk havn. De små fajancehunde 

var fast inventar i mange sømandshjem. Hundene stod i 

vinduesrammen og de kiggede ud i verden, når sømanden var ude at 

sejle, og ind i stuen, når han var hjemme. 

 

3. Saltværk 
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Indtil 1888 lå her et saltværk, der ikke blot forsynede øen, men også eksporterede til Ringkøbing, Varde, 

Ribe og Holsten. 

Salt i forbindelse med opbevaring eller salg af fisk har altid hørt sammen, idet fisken nødvendigvis måtte 

saltes også til eget behov for vinteren. Saltet var så dyrt at købe, set i forhold til indtægterne ved salg af 

fisken, at de fattige fiskere ofte havde svært ved at få råd til at købe salt. Tolden på salt var ganske høj og 

handelen var i lang tid monopoliseret, dette fristede fiskerne til at indsmugle saltet. 

Tolden var stadig høj på salt, og smugleriet fortsatte, men endelig i 1838 får apotekets bestyrer, J. P. 

Fischer, på Fanø den 7. august tilladelse til at anlægge et saltværk i Nordby, og "at maa sælge det fra 

bemeldte Raffinaderi fremstillede Salt til alle og enhver i store og smaa Partier". 

Foruden mesteren selv arbejder der 9 mand plus 8 - 9 daglejere i værket. Fischer havde selv et par skibe, 

der hentede saltstenene og kullene hjem, og med et par mindre fartøjer afskibede han salt og kul til 

Ringkøbing, Varde, Ribe og byer i Slesvig-Holsten. Han anlagde også en smedje, så hans samlede 

virksomhed gav arbejde til mange mennesker. 

Der var en træledning samt et gangbræt indtil værket, 

kullene og saltstenene kørtes også med trillebør på en 

improviseret bro fra skibene direkte til værket. 

Brødrene C. V. Kolvig, Nordby, og konsul Fr. Kolvig, Ribe, 

købte i 1855 de tre fjerdeparter og driver værket fra 1855 til 

1875. de drev også et betydeligt skibsrederi. 

Under Kolvig blev virksomheden endnu større og man 

solgte også salt til fiskepladserne langs Vestkysten. 

C. Kolvig blev senere Nordbys første postmester, han 

boede i lejligheden ved Saltværket, hvor også postkontoret 

var. 

I den tid kom der af og til skibe fra Lissabon med salt, som var befragtet af Kolvig. Saltstenene hentedes i 

Bristol kanalen i egne skibe, ligesom kul, og da de senere anlagde et kalkbrænderi – kalkværk med ovn og 

tilbygning, nord for saltværket, indførtes også kalksten. 

Saltværket lukkede i 1888 

4. Tøndehusslippe 

Det ældste hus i slippen er fra begyndelsen af 

1700-tallet. Beboere gennem tiderne har alle haft 

erhverv knyttet til søen: fisker, skipper, styrmand, 

sejlmager, rorskarl ved toldvæsenet, færgekarl, 

færgeskipper. 
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5. Tøndehus 

I 1822, blev privilegiet til Kabe- og Tøndevæsen ledigt, og Nordbys skippere, der altid havde stået for den 

største afgift til tøndevæsenet, forsøgte nu at vinde bevillingen, hvilket lykkedes. 

Af madam Satterups arvinger købte man de gamle tønder og kabene for 300 Rdl. Herudover købte man en 

gammel søtønde, der var drevet ind på Fanø strand, der med reparation kostede 32 Rdl., og en anden tønde 

blev indkøbt fra Højer for 30 rdl. 

Skipperne i Nordby havde med bevillingen udstedt af kommercekollegiet, fået eneret til udlægning af tønder 

og kabere i Grådyb samt vedligehold af samme. De mænd der skulle udføre arbejdet med tønderne og 

kabene skulle være hjemmehørende i Nordby. 

Som indtægt gav det en afgift pr. læst af alle ind- og udgående 

skibe. 

Tøndehuset i Nordby i midten af billedet. Ifølge brandforsikring 

den 4 nov.1858 er i 18 58 opført et 10 fag 

hus til brug for Tønde og Vagervæsenet. 

Ifølge skøde på grunden den 5 nov.1883 

er TØNDEHUSET nedbrudt og flyttet til 

Esbjerg. 

.Fra overdragelsesdagen til 31. december 1822 opgøres indtægterne til 725 Rdl. og 

udgifter til 543 Rdl. 

Afgiften var sat til 16 skilling pr. læst ved ind- og udsejling, som senere blev nedsat til 

10 skilling. 

I 1840 opførtes to nye båker på nordenden af Fanø, de blev flyttet i 1856, da dybene havde skiftet løb. I 

1860 flyttedes den østlige af samme årsag. I 1867 anbragtes i stedet for den vestlige en flytbar båke, der, 

holdt over ét med Fanø kirke, førte over Barren.  

Danmark fik oprettet Kongelig Dansk Vagervæsen i 1844. I 1847 overtager staten Vagervæsenet både i 

Grådyb og Knuddyb og gav overopsynet til H. Donner i Altona. I 1848 gik han over til oprørene og dermed 

sluttede opsynet indtil efter krigens slutning i 1850, hvor kaptajnløjtnant Hammer fik overdraget ledelsen 

samtidig med ledelsen af krydstoldvæsenet. 

Skipperne i Nordby fik 1200 Rdl. For materiellet tilhørende Grådyb og sammen med kassebeholdningens 

400 Rdl. Blev der oprettet et legat, efter en vis sum blev afsat til havnens forbedring. 

6. Navigationsskole 

I 1859 luftedes tanken om en navigationsskole med eksamensret på Fanø. Initiativet kom fra distriktslæge J. 

H. Lorck. I vinteren 1859 - 60 holdt han flere møder med beboerne i Sønderho og Nordby, hvor sagen 

drøftedes. Senere tog han til København for personligt at engagere myndighederne i planerne og undervejs 

blev han kraftigt støttet af konsul J. Chr. Nielsen i Hartlepool. 

For at sikre skolen en økonomisk støtte kædedes denne sammen med etablering af en badeanstalt og der 

blev oprettet et aktieselskab for begge virksomheder. Selskabet blev dannet på et møde den 21. marts 1860 

og til bestyrelsen valgtes distriktslæge J. H. Lorck, sognefoged M. J. Nørby og postekspeditør C. W. Kolvig. 

Til repræsentanter valgtes skipper P. Ankersen, skibsbygmester J. Th. Hansen, høker N. Hansen Ende, 
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konsul J. K. Bork, møller P. Thyssen, møller M. J. Mortensen, tømmermester A. L. Berg, skipper J. P. 

Svendsen, agent N. Sonnichsen, Sønderho og sognefoged P. Sonnichsen, Sønderho. 

Et par dage senere købte man en bygning ejet af P. Duysen, 

Nordby og E. Mathiasen, Hjerting, ved Nordby færgebro for 

3.800 Rdl. Bygningen blev senere anvendt som toldbod. 

Skolen havde lokaler her til november 1893, hvor forstander 

L. Nic. Sørensen opførte en ny og tidssvarende bygning ved 

Vestervejen     

Fra 1860 til 1893 navigationsskole under navnet: ”Frederik d. 

VII’s skole. Derefter toldbod. 

 

 

7. Færgerikontor 

Billetkontoret til højre i billedet. Den 1. maj 1893 køber ejerne af 

færgeriet grunden, hvor man i 1898 opførte et kontor og pakhus 

for færgeriet. I et samarbejde mellem Turistforeningen, 

badedirektionen og generaldirektoratet for statsbanerne kunne 

man i april 1909 åbne en billetekspedition til jernbanen i 

færgeriets lokaler ved færgebroen. Man kunne købe billetter til 

alle landets større stationer og man kunne indskrive rejsegods. 

Den 22 december 1922 køber Nordby Kommune 

færgepakhuset som nedbrydes. Et nødtørft hus blev opført og 

formentlig på grund af arkitekturen kaldt LILLE AMALIENBORG. 

Husets funktion som toiletbygning er ophørt og bruges nu som 

indgang til Turistkontoret. 

 

8. Posthus 

Færgegården og bevilling til færgedrift gik hånd i hånd i 
mange år. Hans Jessen havde i 1806 bygget en ejendom 
for 1500 Rdl. Kur, og ønskede nu at knytte både færgeriet 
og værtshusholdet til denne ejendom. Ansøgningen får fuld 
opbakning af birkedommer Rosenstand, og bevilges den 
17. juli 1819, og fik hermed monopol på færgeholdet. 

 Det gamle Hotel ”Færgegården” nedbrændte til grunden i 

1896 – kun de nøgne mure stod tilbage. 

Et nyt Hotel "Færgegaarden" blev opført på brandtomten, 

og det var et stort pompøst hotel med restauration, 

værelser og en stor flot sal, hvor mange af datidens fester 
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blev holdt. Den elegante rotunde med balkon båret af flotte søjler blev senere fjernet, og postvæsenet 

overtog hotellet sammen med færgeriet i 1918, og der blev indrettet postkontor, pakhus og bolig for 

postmesteren. Ejendommen anvendes nu til private boliger. 

 

9. Færgebro 

I 1878 anlægger man Færgebroen, efter indsættelse af 

den første færgedamper. Det var kammerråd, 

havneingeniør Reimers der stod for arbejdet som 

kostede kommunen 6145 kr.  

Færgebroen ombygges i 1905, og bliver dobbelt så bred 

som den gamle 

.  

10. Hotel Nordby 

 Peder Duysen kom til Fanø i midten af 1840'erne som bestyrer af 

Fischers Saltværk, hvilket han senere blev ejer af.  

 I sommeren 1851 tager han det første skridt med at skaffe Fanø 

et Badested. Han meddeler i "Ribe Stiftstidende", at han "efter 

fleres Opfordring har ladet bygge et Bade- og Svømmehus med 4 

kamre, som henligger i Nordby Havn til daglig afbenyttelse". 

Flåderne ses til højre i billedet. Stranden var samlingspunkt for 

køerne, der skulle ud at græsse på Grønningen til nord på Fanø.  

Duysens badeanstalt bestod af to tømmerflåder, en for kvinder, og en for mænd. Ved ankre var den fastgjort 

således, at man kunne bade både ved høj- og lavvande. På hver af disse flåder, var der anbragt 4 kabiner 

(afklædningsrum) og ud imod vandet en stor markise, der gik ned til vandoverfladen. I disse vandrum under 

markisen, badede man så udelukket fra sol og luft. At gå udenfor var ikke passende, det tænkte man 
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overhovedet ikke på. Hvert bad kostede 35 øre, en efter datidens prisniveau meget høj sum. Foretagendet 

havde succes. Der kom hvert år adskillige fremmede til Fanø for at bade og Duysen byggede et hotel - 

"Badehotellet" - kaldte han det (det senere Hotel Nordby) , opført ca. 1860 - hvor han kunne modtage 

badegæsterne, som nu også søgte ud til Vesterstranden for at bade, hvilket dog skete fra åben strand i en 

lang årrække.  

Til venstre ses Duysens hotel, senere Ankersens 

hotel og til højre saltvandsbadeanstalten med 

helsebringende bruse- og karbade. 

Hotel Nordby, tårnet blev nedrevet i 1917. Hotellet 

er for længst lukket. 

 

 

 

 

 

 

11. Trappen 

Typisk slippe med 200-årige huse. 

 

 

 

 

 

12. Kroslippen 

Tidligere hovedfærdselsåre fra havnen. Slipperne 

udgår fra havnefronten vinkelret indefter og med et 

rækkehuslignende netværk af Fanøhuse, 

omkranset af smalle haver. Bebyggelsen var tæt, 

omkring 300 husstande på et areal af 8 ha. 

Slipper fra havnen er typisk for fiskerlejet, og 

afspejler det oprindelig selvforsynende samfund af 

fiskere og søfolk. 

Krogårdens gavl skimtes. I huset til højre var der en 
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overgang en pudse- og cremefabrik. 

13. Fanø Krogård 

Blandt landets ældste privilegerede kroer. Ca. 300 år 

gammel. Oprindelig tre-fløjet med kro, landbrug, 

høkerforretning, rederi med sejlads på Island. Kroen ses 

her i midten af billedet. En mand ved navn Jørgen 

Frandsen fik sammen med sin hustru, Margrethe 

Andersdatter den 27. oktober 1664 bevilling på at drive 

Fanøs begge kroer. 

I den til Jørgen Frandsen givne bevilling, hedder det bl. 

a., at han skulle forpligte sig til at holde gode og dygtige 

varer af øl, brændevin og mad alt i rette tider for billig 

rimelig betaling. 

Samtidig med den så småt opblomstrende skibsfart omkring 1800 går kroen støt fremad bl.a. takket være 

Niels Jacobsen, der i 1782 får bevilling. 

En dygtig mand var han. Under hans periode blev der udvidet. Han drev handel, fik bevilling på færgefart 

mellem Nordby og Strandby, sendte skibe på sælfangst til Ishavet og byggede pakhuse (nørom ved Odden - 

antagelig deraf Pakhusbanken). 

I april 1857 købte Jens Korsholm Bork Krogården for 28000 Rdl. Med overtagelse den 1. oktober samme år i 

fortrøstning om, at privilegiet på handel og krohold og det dertil tilknyttede brændevinsbrænderi og saltværk 

ville blive ham tildelt af myndighederne. 

 Uvist af hvilken grund trak det i langdrag med at få bevillingen. Først et år efter købet fik han bevilling på at 

drive brændevinsbrænderiet og saltværket men ikke til handel og krohold, hvor handelen skulle standses 

indtil der var kommet en overenskomst i stand. 

 

14. Saltværk – brændevinsbrænderi 

Brænderiet til venstre for midten. 

Simon Johnsen søgte og fik bevilling 

(5. november 1840) til anlæg af et 

brændevinsbrænderi med et mæskekar 

af 8 Td.s indhold. Han anlagde et 

saltværk og udvidede handelen 

betydeligt.  

I 1855 havde han i sin tjeneste (efter 

mandtalslisterne) 1 handelsbetjent, 2 

lærlinge, 1 husjomfru, 1 køkkenpige, 2 

tjenestepiger, 1 gårdskarl, 1 stalddreng, 

1 avlskarl, 1 brænderikarl, 1 karl paa 

Saltværket og 1 brænderibestyrer. Alle 

disse mennesker fik foruden løn kost 

og logi. Desuden var der flere løse arbejdere ansat i brænderiet og på saltværket. Hele sin store virksomhed 
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passede han med største nøjagtighed og overvågede personligt, at enhver af hans folk udførte det dem 

betroede arbejde. Han fik dog tid til også at varetage sognets interesser, idet han i flere år var medlem af 

sogneforstanderskabet og Skolepatron, var Strandingskommissionær, Forligsmægler og svensk-norsk 

vicekonsul. I 1850 blev han Dannebrogsmand. Simon Johnsen døde 9. september 1855, knap 50 år. 

I 1870’erne omdannes bygningen til beboelse og 

forretninger. 

 

 

 

 

 

 

15. Skibsrederbygningen 

I 1888 ”ringede klokkemanden ud” til møde i Borgerskolen med ét punkt 

på dagsordenen, dannelsen af en forening for skibsredere, og man kunne 

indkalde til konstituerende generalforsamling den 18. november 1888. 

Foreningen skulle arbejde for skibsfartens fremme på Fanø. Skibsførerne 

følte at de under den stærke udvikling skibsfarten var inde i, stilledes over 

for større krav, i retning af almindelig dygtighed, men også med hensyn til 

fornyet energi og større sammenhold. 

Fanø Skibsrederforenings bygning, opført i 1891. Foreningen havde da 

178 medlemmer og repræsenterede en tonnage på ca. 23.000 reg. tons plus stålskibe på ca. 5.500 reg. 

tons. Fanø var nr.1 i provinsen efter København, mht. til antal tonnage. Huser nu også Fanø Skibsfarts- og 

Dragtsamling. Bygningen husede i en lang periode kommunekontoret og en overgang under krigen også 

folkebiblioteket. 

Fanø Skibsrederforening har – ikke mindst gennem sit eget hus – i tidens løb markeret sig i øens liv. Huset 

besøges dagligt af adskillelige medlemmer, der læser aviser og maritime tidsskrifter. 

 

16. Galionsfigur fra ”Sixtus” 

Galionsfiguren der pryder Skibsrederforeningens bygning i Nordby, placeret ud 

mod Langelinie stammer fra barken ”Sixtus”, der med sine 1807 brt. er det 

største skib der har været hjemmehørende på Fanø. Figuren blev sat op i juni 

1973. 

Den hed tidligere ”Swanmore” og byggedes 1886 i Belfast og købtes fra 

Liverpool den 22. maj 1896 for 8300 pund sterling af ”Rederiselskabet Sixtus” 

med Casper P. Holm som korresponderende reder og blev ført af kaptajnerne 

H. P. Larsen og W. Eriksen. Det fuldførte flere rejser før den skæbnesvangre, 

der endte med forlis i 1905. Bl.a. en rejse 1898 – 99 i hvedefarten med 108 
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dage fra Astoria til Queenstown på 108 dage. Den hurtigste rejse blev udført af ”Semanbra”, der brugte 101 

dage, og det langsomste var ”Cambrian Queen” med 172 dage. 

Den 17. maj 1905 afsejlede ”Sixtus” fra Barrt til Valparaiso lastet med 2300 tons kul og koks. Ifølge en 

observation 26. juli skulle kursen som var lagt øst om Falklandsøerne føre skibet sikkert uden om øerne, 

men den 27. juli løb skibet på nogle skær sydøst for Falklandsøerne..Blev stående på grunden og fyldtes 

med vand. Alle mand kaldtes op, og besætningen bjergede sig i bådene. Om morgenen lykkedes det at 

lande på kysten lidt nordligere for Post Stanley, hvor den hurtigt blev sønderslået og solgtes senere som 

vrag med inventar for kun 750 kr. På fremtidige søkort blev de navnløse klipper benævnt som ”Sixtus Rock”. 

17. Søndre Bro 

1858 satte man ”Billebøjen”, et gammelt fartøj der så 

fungerede som bølgebryder. Den var placeret der, hvor man 

senere anlagde Søndre Bro. 

Havnebroen blev bygget i 1868 af skibsbygmester Graff. Ved 

samme tid sløjfedes den østre Møllebanke, den såkaldte 

rugmølle blev nedtaget af banken (e Mølbank) og brugt til 

opfyldning af broanlægget. Broen byggedes over Billebøjen, 

som stak forenden ud igennem denne, men fjernedes i 1870. 

18. Stormflodssøjle 

En stormflodsdag er en rædselsdag for den befolkning, der rammes af den. 

Fanø har gennem tiderne lidt utrolig stor skade ved stormfloder. 

Bolværk og diger er ødelagte, huse faldet om, skibe revet sig løs og forlist. 
Vandet er trængt ind i husene og ødelagt for store værdier. Ofte har 
mennesker og dyr fundet døden i stormfloden. 

Stormfloden den 3. og 4. december 1909: I Nordby stod floden helt op i 
Hovedgaden, fra Sparekassen og sydpå var det ikke muligt at komme frem. 
Og beboerne ved havnen måtte ud af deres huse. Ved 6-tiden om aftenen den 
3. december brød vandet igennem klitterne ude ved Navigationsskolen og 
fyldte en stor del af vejen og haverne. Mejeriet stod også under vand. Ved 
Vesterhavsbadet rasede floden langs hele kysten fuldstændigt ca. 30 meter af 
de temmelig høje klitter.  

24. november 1981: Prognoserne fra stormflodsberedskabet i Tønder virkede ret så beroligende for 

vestkysten, men hastigt tog varslerne til, og vandet steg så hurtigt, at det kneb med at nå at få skodderne for. 

- Vandet blev ved at stige og et mareridt begyndte. Det meste af Nordby, øst for Vestervejen kom under 

vand. - Vestervejen kom under vand. - Vestervejen til nord blev oversvømmet og Krotoften endnu mere. 

Vandet strømmede gennem haver og gader, der blev omdannet til små floder. Mange, der aldrig før har 

mærket en stormflod på kroppen »slap« med at måtte tørre gulvtæpper og forsøge at skodde for. Andre, der 

kendte »reglerne« måtte se magtesløse til, efter der var gjort, hvad gøres kunne. Havnekiosken, som 

tidligere har kunnet holde vandet ude, måtte denne gang opgives. - Resultatet blev 1,50. meter vand i 

forretningen, der blev ødelagt. 

Langs hele Langelinie var vandet inde i husene. Kældre var fyldte, ruder både i døre og vindueshøjde blev 
knuste 
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Hele den østlige del af Rindby, op til Stortoftvejen var oversvømmet, og østsiden af Sønderhovejen et 
frådende hav. - Hele det »nye« bolig- kvarter syd for Strandvejen og Tømmergården blev oversvømmet og 
op til 20 cm vand kom ind i husene. 

 

19. Diget 

 

1. etape omfattede anlæg af jorddige mod nord langs med vejen til Pakhusbanken, et stenkastningsdige 

langs Færgestrand og betonmurssikring fra Strandslippe til Færgevej. - Sikring langs havnen med en ny 

betonmur på ca. 1,25 m over terræn. 

2. etape omfattede etablering af betonmurssikring fra Lille Slippe til Havnevej 

og betonmurssikring samt jorddige til plejehjemmet. Man trak diger og mure 

så langt tilbage, så de ikke virker skæmmende. Der skal være lukke-

anordninger ved Havnevej og Svenskervej i ca. kote 3. 

Etape 3 omfattede jorddige fra plejehjemmet langs Postvejens vestlige side til 

Store Toft. 

I 1988/89 stod hele digebyggeriet færdigt. 

 

 

20. Værft 

Ved Skibsværftet 4 lå flere skibsværfter. Øens naturlige forudsætninger for skibsbyggeri var ikke gunstige. 

Der var ingen skove, så alt træ til skibsbyggeriet måtte importeres udefra, og nybygningernes søsætning 

blev vanskeliggjort af de smalle løb ved Fanø. Øens skibsbyggepladser var placeret, hvor et stort og fladt 
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strandareal lå ud til et dybt vand. Sådanne steder 

fandtes både i Sønderho og Nordby og fra disse 

pladser blev der i årene mellem 1768 og 1896 

bygget ca. 1100 skibe.  

I begyndelsen blev der søsat mange små fartøjer. 
Efterhånden som skibene blev større, faldt antallet 
af nybygninger, mens tonnagen til gengæld steg.  

Fanøs skibsbyggeri nåede sit 
beskæftigelsesmæssige højdepunkt omkring 
1850erne, hvor ni skibsbygmestre tilsammen havde 
omkring 100 mand i arbejde foruden forskellige 

underleverandører, såsom smede, snedkere og bødkere.  

Byggemetode  

Fra den første tid man byggede sejlskibe i provinsen i 
Danmark byggedes uden tegning, på klamp, - man skabte 
skibene ude på beddingerne efter rent håndværksmæssige 
traditioner. Gefühl, øjemål og erfaring var rettesnorene. .  

Man kan inddele byggemetoden i to, "skalbygning og 
"spantbygning". Efter den første, bygger man fartøjets skal, 
klædningen, som det første, ved at føje planke til planke, 
hvor kanterne overlapper hinanden så de kan klinkes 
sammen, en sådan side bliver ikke glat. Eller man kan rejse 
spanterne først, og derpå forme og fasttømre planker, som 
så danner en glat skibsside, et såkaldt kravelbygget skrog. 

Efter det første skib var bygget efter tegning i Nordby i 1840 

af Sønderhomesteren N. J. Sonnichsen, lagde man sig 

mere og mere efter denne byggemåde. I det hele taget 

undergik skibsbygningen på Fanø en ret stærk udvikling i 

de følgende år, hvilket naturligvis står i forbindelse med, at 

der under den opgangstid for skibsfarten, som især satte 

ind i 1850'erne, blev behov for både flere og større 

skibe. Det sidste skib blev bygget i Nordby i 1896 på 

Abrahamsens værft. 

 

 

21. Abrahamsens hus 

Skibsbygmester Abrahamsens hus. Nu familie- og kursuscenter (Villa ”Beta”). 

I begyndelsen af året 1873 overtager S. Abrahamsen hele skibsbyggeriet under Kompagniet og fik 
efterhånden bygget en anselig flåde af store og smukke skibe, der kom til at vise flaget jorden rundt. 
Skibsværftet var da udvidet meget, et savværk anlagt og nogle agre der gik under navnet Laust Spilmands 
toft, blev indlemmet af byggepladsen. Her byggedes et større materialehus, ligesom S. Abrahamsen senere 
opførte et beboelseshus. Da træskibsbyggeriet gik i stå, flyttede Abrahamsen sin forretning til Esbjerg og gav 
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sig til at bygge fiskekuttere. Abrahamsen døde 26. december 1916. Han var Ridder af Dannebrog og 
æresmedlem af F. H. & I. og sognerådsformand i 9 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Tinghus 

1741. Tinghus opføres, til brug for fogeden og Tinghold og havde to 

arrestlokaler. 

Brønden ved Tinghustorvet er opført i 1851 efter vedtagelse i 
Sogneforstanderskabet: ”idet et Tinghus formentlig ikke burde mangle 
vand i sin umiddelbare nærhed”. 

25. juli 1842. Kong Christian VIII besøger Fanø og gæstede bl.a. 
Tinghuset, som han til minde om besøget skænkede et eksemplar af 

kroningsmedaljen. Han skænkede ved samme lejlighed Nordby kirke et orgel. 

 

 

23. ”Samtale” 

Statuen er skænket af Fanø Sparekasse som en gave til øens befolkning i anledning af Sparekassens 125 

års jubilæum i 1994. Skulpturen består af to elementer og udført i svensk granit af kunstneren Niels Peter 

Bruun Nielsen. Hvad den forestiller, skal være op til den enkeltes fantasi at bestemme, men skulpturen er 

døbt ”Samtale”, som kan ses som et tilbageblik med placeringen på Tinghustorvet, hvor Nordbys beboere 

tidligere samledes i mange anledninger, og fungerede som et samlingspunkt, bl.a. for torvehandel. 



16  

 

 

 

 

 

 

 

24. Sparekassen 

Fanø Spare- og Laanekasse er øens ældste pengeinstitut, og 

begyndte sin virksomhed den 12. april 1869. Fanø Sparekasse 

begyndte i det små, men snart fik Fanøboerne tillid til det nye 

pengeinstitut, der var under ledelse af kendte og ansete mænd. 

Og da skibsfarten i årene efter sparekassens start, gav stort 

udbytte til øen, flød guldet ind i Fanø Sparekasse. 

”Børnesygdommene” blev hurtigt overstået og kassen gik støt 

fremad. Regnskabet slutter den 31. december 1869 med et 

samlet indskud fra sparerne på 10.811 Rdl, 2 Mark, 7 Skl., og et 

samlet udlån på 8.395 Rdl. 1874 var der et samlet indskud på 

414.000 kr., og et reservefond på 4.100 kr. indskuddene er vokset til 2.600.000 kr. og reservefonden er på 

455.000 kr. Sparekassen førte i begyndelsen en lidt omskiftelig tilværelse, men i 1904 flyttede den ind i 

bygningen på Tinghustorvet. 

 

I soklen plade med angivelse af stormflodens højde i 1909 og 1981. 

25. ”Svenskeren” 

”Svenskeren er mere end en læmole, den er ”Moderen” til alle Nordbys 

sømænd, da de i læ af hende, gjorden den lille og selvsikre 4 – 5 års sømand – 

sine første, hvalpede og klumpede forsøg på at vrikke en jolle. Det var også 

herfra man lærte at svømme. Efter sagnet skal kernen af Svenskeren bestå af 

vragrester fra en strandet svensk jagt. 
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26. Kanon 

 I 1864 havde chefen for Krydstold- og Vagervæsenet, kaptajnløjtnant Otto Chr. 

Hammer (et gadenavn er opkaldt efter ham i Nordby), kommandoen over 

forsvaret af vestkysten. Han sendt 8 kanonjoller til Fanø og gav ordre til at bygge 

batterier på Fanø’s nordspids udstyret med kanoner, der skulle sikre indsejlingen 

til Nordby. 

Fjenden var på fastlandet, bl.a. nogle østrigere i Strandby. En søndag 

eftermiddag rettede soldaterne i batteriet kanonerne mod Strandbygård, og skud 

blev affyret. Østrigerne gik i bådene og forsøgte landgang på Fanø, men et skud 

mod bådene forpurrede forsøget. Og det er netop en kanon magen til den fra 

dette batteri, der er opstillet ved lystbådehavnen. Kanonen, på 24 pund støbt i 

1824 med 10 kanonkugler, er hjemtaget af Fanø Marineforening i 1992 fra 

Holmen. 

 

27. ”Øen rundt” 

Figuren blev i al stilhed opsat i sommeren 1996 og er en jernskulptur udført af 

kunstneren Gunnar Pedersen. Figuren kan ligne en båd for indgående. Det ser 

ud som brunbarkede sejl fra et gammel sejlskib og passer på denne måde fint 

ind i lystbådehavnens miljø. 

 

 

 

 

28. Nordby kirke 

 I maj 1786 nedrives kirken i Rindby og den 1. oktober 

indvies Nordby kirke i 1786. Den nye kirke blev på 

byggestedet afsat til en rektangulær bygning med 

våbenhuset midt på kirkens nordside og sakristiet på 

sydsiden. 

Der blev opsat 118 stolestader, fordelt med 410 

pladser til mænd og 556 pladser til kvinder samt 34 

frie pladser og bestemte stole til præsten og 

birkedommeren med familie. Der findes to lukkede 

hjørnestole, kaldet ”Mælkeskabe”. Under de dengang 

meget langvarige gudstjenester, kunne mødre die 

børnene i disse lukkede stole. 

Døbefonten er støbt af malm og dekoreret med forskellige tegn og inskription. Tegnene viser fire krucifikser, 

hvorunder der ses fire malteserkors og 4 udskårne mandehoveder. Indskrifter, der er minuskler i spejlskrift, 
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og vendt på hovedet er tydet som ”Dette er omvendelsens døbefont. Sagnet siger, at vandet har holdt sig 

frisk lige siden 1786. 

Der findes ni modelskibe i kirken, bl.a. et af Fanøs største sejlskibe ”Prinsesse Marie”, der totalt forliste ved 

Australien i 1910. 

29. Mindesmærke for briggen ”Claus” 

 Den 1. december 1897 lidt over kl. otte om morgenen, genlød Nordby’s gader af det 

alarmerende budskab, at et skib var strandet ud for Kirkevejen. Det var briggen ”Claus” 

af Fanø, og alle otte besætningsmedlemmer var omkommet, de fandtes som lig på 

stranden. Den eneste overlevende var skibskatten. Ulykken ramte beboerne ekstra 

hårdt, idet flere af de omkomne sømænd var fra Fanø, kaptajn Hans L. Hansen og 

styrmand Niels P. Madsen bådsmand. I september 1955 afsløredes en mindesten for 

”Claus” på Nordby kirkegård. Stenen består af en obelisk, hvor navnene på de 

omkomne er indhugget på de to sider. Forsiden omtaler skibets forlis den 1. december 

1897, og bagsiden viser briggen som den står på stranden. På den øverste del af 

obelisken er anbragt et anker. 

 

 

30. Kaptajn Winckler 

Under Englænderkrigen 1807 – 1814 beordrede Kronprinsen admiralitetet til at udnævne en 

søofficer til kommandant på øen. Den mand der blev udnævnt til kommandant for Fanøs 

forsvarsvæsen var søkaptajn W. M. Winckler, som det senere skulle vise sig tog ophold på øen 

i en menneskealder, blandt andet bestridende poster som tolder- og branddirektør. 

 Winckler kom til Fanø den 8. marts 1808 og den 10. marts fik han overleveret Fanøs 
forsvarsvæsen af kaptajn Bagge. Winckler beretter til admiralitetet, at for at forsvare det nordre 
indløb til Fanø havn (Grådyb), er der opført to batterier bestykket med seks ottepundige og to 
firepundige kanoner. (Der var derudover en bestykning med seks 12 punds Haubitzere). 
Indløbet til Sønderho havn kan beskydes fra tre mindre batterier bestykket med to tolvpundige, 

to sekspundige og tre firepundige kanoner. (Desuden var der placeret en 12 punds Haubitzer). Disse 
bestykninger burde være tilstrækkelige til at forsvare ørens to havne. 

Kaptajn Wilhelm Martin Winckler forlod Fanø kort efter Englænderkrigens 

slutning i 1814, men kom tilbage da han den 18. januar 1816 udnævntes til 

branddirektør til en løn af 310 rigsbankdaler årligt. 

Ved kongelig resolution af 17. september 1822 besluttedes: ”at øen Fanø, 
som hidtil med hensyn til told- og konsumtionsvæsen har henhørt dels under 
Ribe og dels under Hjerting toldopsyn, for fremtiden skal samles under ét af 
bemeldte steders overopsyn og indtil videre henhøre under Ribe. Derhos vil vi 
allernådigst have kaptajnløjtnant og branddirektør Winckler beskikket til tillige 
at være toldkontrollør på øen, såvel for at føre det specielle toldopsyn som for 
at oppebære de der faldende told- og konsumtions Intrader, og ville vi 
allernådigst have ham tillagt af vor kasse en fast løn af 100 Rdl. sølv årlig; 
ligeledes befaler vi, at der ved øen stationeres to krydsbåde, hver bemandet 
med en krydsbetjent og en rorskarl, de første med en årlig løn af 100 Rdl. sølv 
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og de sidste med sædvanlig rorskarls lønning”. 

 

31. Elværk / bryghus 

På et sognerådsmøde den 27. august 1919 blev det vedtaget at bygge et kommunalt elværk. Dette var 

færdigbygget og sattes i drift i oktober 1920. 

Den første maskinkraft bestod af 2 stk. 65 

hk Atlas Polar dieselmotorer, hver tilkoblet 

en 440 V enkeltdynamo. 

I elværkets første driftsår produceredes 
47.000 kwh med en maksimalbelastning 
på 40 kw. Prisen var i de første år 1,50 kr. 
pr. kwh for lys og 90 øre pr. kwh for kraft + 
målerafgift på seks kroner årligt. 
Gadebelysningen var indtil 1920 gaslygter, 
der ret hurtigt efter elektricitetsværkets 
start blev udskiftet til elektriske 
gadelamper. 
Forhandlingerne med Esbjerg byråd og 

amtsrådet om overførsel af vekselstrøm til 

Fanø blev bragt til afslutning i 1964. 

Arbejdet var så vidt fremskredet, at søkablet var nedlagt, og kabelnedlægningen samt opførelsen af 

transformatorstationer var færdigt, så i visse områder af kommunen kunne beboerne allerede i 1965 glæde 

sig over forbedringen.  

Elektricitetsværket ophørte med produktion i 1966. 

På øens tidligere elværk er der i dag indrettet et bryghus. Selskabet Fanø Bryghus A/S blev så stiftet den 15. 

juni 2005. 

32. Vestre Kirkegård 

Efter en indsamling blev mindesmærket for omkomne søfolk i 1. Verdenskrig 

afsløret i december 1928. Mindesmærket er en obelisk, opstillet på en lille 

forhøjning. På selve obelisken er navnene på de 20 forulykkede søfolk præget 

i sort skrift. Søfolk der var forhyret som kaptajner, styrmænd, hovmestre, 

matroser, kokke og en fisker og alle hjemmehørende i Nordby. På 

mellemstykket nord og syd står ”Verdenskrigen 1914 – 1918”. 

På obeliskens fodstykke står der et vers der er en lille omskrivning af et vers 

der er anbragt på mindesmærket for Niels Juel i København. 

”Fædre og Sønner har Dybet begravet. 

Takken dog stiger til Gud over Havet”. 

Nederst på obeliskens marmor findes en svævende måge over oprørt sø. Det skal symbolisere, at hvor der 

var sket en katastrofe, hvad ofte skete under krigen, kunne en måge snart efter svæve over den oprørte sø, 

som om alt var som det skulle være. 
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Den 4.maj 1947 samledes 500 – 600 hundrede mennesker i 

et koldt blæsende vejr til afsløringen af monumentet for 

omkomne Fanø søfolk i 2. Verdenskrig. 

Nordby mistede 23 søfolk i krigen. Monumentet rejstes ikke 

kun for at mindes dem, men er også til minde for alle de 

søfolk Fanø har mistet på havet gennem tiderne. 

Monumentet er en rundbue i lys granit, med navnene på de 

omkomne ridset ind i stenene. Foran rundbuen står et stort 

kors. Billedhugger M. Billeschou står for udførelsen af 

monumentet. 

33. Tinghus 

Et tinghus med 2 arrestlokaler opføres i 1841 i Nordby og anvendes til 1875, da et nyt bliver bygget. Det nye 
Tinghus- og arresthus opførtes af bygmester Hans Nielsen. I 1897, da det også skulle fungere som 
tvangsarbejderanstalt for Ribe amt, blev det betydeligt udvidet efter tegning af arkitekt Jensen, Ribe. 

Samtidig med, at det nye tinghus blev taget i brug, og 
arrestforvareren, der også skulle være politibetjent, blev han 
forsynet med uniform. 

Fra det nyopførte tinghus spejdede rettens håndhævere i tre år 
forgæves efter en synder, der kunne indvie arresten. Endelig 
fandt man en matros, der var deserteret fra et Fanøskib på 
vestkysten af Afrika. Han blev næsten i triumf båret til tinghuset, 
og efter udstået straf fejret ved et punchegilde på Fanø Krogård. 

 

34. Mejeri 

 Nordby andelsmejeri blev startet i 1889. Mejeriet startede med 36 

leverandører og priserne for salg af mejeriprodukter fastsattes 

således:  

Smørsalg til private: 10 øre over topnotering, men hvis der 

aftages 25 pund ad gangen, da 5 øre over topnotering. Sødmælk 

2 øre pr. kande mere end hvad mejeriet kan få ud af det. Det 

skummede mælk blev ansat til en pris af 8 øre pr. kande og 

kærnemælken til 10 øre pr. kande.  

Interessenterne kunne få deres smør på mejeriet for 5 øre over 

topnotering.  

 

35. Niels Engersvej 

Niels Engersvej 2: meget lille tværvendt Fanøhus. Nr. 4.: mellemstort, meget gammelt hus 

Nr. 6.: velstående skipperhus. Alle tre i typisk Nordby-stil med rå mursten og tyndt afstregede fuger. 
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36. Mølle 

 4 interessenter opfører en ny mølle og får i 1787 bevilling til at indlægge pille- og 
grubbeværk, men da der imellem tiden er kommet en ny mølle i Nordby ejet af 
kroejer S. P. Brinch, Sønderho, som har indlagt pille- og grubbeværk, vægrer de 
sig ved at indlægge disse værker og får det vist aldrig gjort. Møllen beholdt sit 
navn af rugmøllen, hvorimod Brinch's mølle benævnes Pillemøllen.  

Anders Johansen der forpagtede Brinchs mølle i 1796 købte den senere og købte 
også i 1802 rugmøllen. Anders Johansens adoptivsøn Hans Peter Thyssen bliver 
ved faderens død i 1854 ejer af møllerne. I 1863 ejer han 2 møller og holder 
auktion på den mindste af dem til nedrivning. Den store blev nedbrudt et stykke tid 
efter. 

Thyssen opførte derpå en mere moderne (hollandsk vejrmølle). 

Møllen der blev opført i 1863 nedbrændte 16. september 1886 af en ildkugle. Herefter opførtes en ny mølle 

der nedbrændte 18. marts 1917 og ikke blev genopført 

37. Gasværk 

 Gasværket anlagt i 1907, ophørt med produktion i 1964.  

På et borgermøde den 15. februar 1907 var der 150 

stemmer for og 7 mod en opførelse af et gasværk. Man 

vedtog at tage imod et tilbud fra Skandinavisk 

Gasværkskompagni, og torsdag den 15. august nedlagde 

sognerådsformanden Holger Poulsen grundstenen ved 

værket på Vestervejen. 

Arbejdet med bygningens opførelse og rør nedlægningen 

i byen skred nu hurtigt frem og i december stod anlægget 

klart. Natten til den 11. december 1907 påbegyndtes gasproduktionen og de første gasblus blev tændt i 

Nordby. 

Til at begynde med producerede gasværket ca. 600 m
3
 gas om dagen og ca. 10.000 hl koks om året. 

Produktionen var stigende, til elektricitetsværket blev anlagt i 1920. 

38. Realskole 
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Opført 1891. Realskole indtil 1975. I 1868 oprettes 

Nordby Realskole (3 vestligste klasser i Borgerskolen). 

”I overensstemmelse med Nordby sogns Skoleplan 

oprettedes der i kommunen en realskole, først med 2 

drengeklasser og 1 pigeklasse. Senere blev der oprettet 

en ny drengeklasse, og klassernes antal ere nu 4. I året 

1868 trådte realskolen i virksomhed og har i de forløbne 

23 år gennemsnitlig været besøgt af 82 elever årlig, 

hvoraf ca. 20 piger. For tiden besøges Skolen af 84 

elever, deraf 17 piger. 

Undervisningsfagene er religion, dansk, tysk, engelsk, 

matematik, naturlære, naturhistorie, fædrelands- og 

verdenshistorie, Skrivning, regning og sang, drengene tillige geometrisk tegning og gymnastik, pigerne tillige 

håndarbejde. 

Årsagen til at kommunen den gang - uden ængstelige hensyn til udgifterne - bestemte sig til at oprette 

realskolen, var alene den, at kommunens mandlige ungdom næsten udelukkende valgte søfart til deres 

næringsvej, og derfor straks efter konfirmationen - da de i reglen forlade skolen - søgte og søge deres brød 

udenfor fædrelandet, allerede i skoletiden kunne erhverve sådanne kundskaber, som de kunne have nytte 

og støtte af hele deres liv. Om eksamen var der derimod slet ikke tale.” 

Nordby Realskole opføres i 1891 og blev indviet den 8. juni 1892, og havde da 100 elever. 

Fanø bibliotek flyttede ind i bygningen i 1981 og i 1982 oprettedes Nordby Sognearkiv, der fik til huse på 1. 

salen. 

39. Fanø Håndværker- og Industriforening 

8. maj 1872 samledes nogle fremskridtsvenlige mænd i 
Madam Duysens lokaler (senere Hotel Nordby) for at stifte en 
Industriforening på Fanø. I juli 1873 vedtoges det at oprette 
en aftenskole, en teknisk for håndværker- og handelslærlinge.  

På generalforsamlingen 5. august 1890 var der enighed om, 
at foreningen og Teknisk skole burde have sin egen bygning 
og man søgte nu at finde en egnet grund til dette formål. Man 
vedtog også at rette henvendelse til Skibsrederforeningen om 
at bygge i fællesskab, hvilket ikke blev til mere. 

Foreningens formål er: 

a. at virke for håndværkerstandens tarv og fremme dens interesser, 
b. at arbejde for standens oplysning og dygtiggørelse og 
c.        gennem selskabelige, underholdende og oplysende arrangementer m.v. at skaffe midler til støtte  
             for trængende medlemmer. 

I august 1890 vedtoges det at lade kirkesanger Thomas Schmidt udfærdige en tegning til en forenings- og 
skolebygning. 

Opførtes i 1893 da øens erhvervsliv – både søfart og håndværk – blomstrede. Forventningerne til fremtiden 

var store, hvorfor bygningen – i forhold til Fanøhusene – byggedes enormt rummelig. Indeholder bl.a. 

teatersal. 
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40. Borgerskolen / rådhus 

Ældste del fra 1850 – tidligere Borgerskole. I samme anledning som 

”Hundene” ved færgelejet i Nordby blev afsløret, nemlig 250-

årsjubilæet for Fanøboernes køb af øen 10. juli 1741, afsløredes en 

anden skulptur ”Fugle, sejl og vind”  ved Rådhuset i Nordby, den 

gamle Borgerskole. Skulpturen er udført af Erik Heide, og kan 

symbolisere bølger eller mågevinger – måske sejl, eller netop det 

beskueren lægger i sin forestillingsevne. Bygningen kaldet 

”Borgerskole” fungerede som skole fra 1850 til 1975, hvor man 

samlede øens skolevæsen i nye bygninger. 

 

41. Fanø Museum 

 Huset blev bygget i ca. 1801 og i de efterfølgende år har 

huset  været beboet uafbrudt af samme familie, senest boede 

kaptajn H.P. Thomsen her med sin familie indtil 1939, hvor 

familien solgte huset til brug for museet. 

Dette er et beskedent Fanøhus. Huset ligger i øst-vestlig 

retning, dette er typisk  for Fanø, idet huset således ligger 

med gavlene som en art beskyttelse for den fremherskende 

vestlige vind.  

Huset er tækket med strå, i haven findes en brønd og mod vest ligger laden og loen, der anvendtes som 

opbevaringssted for hø, halm og tørv. Der er lavt til loftet.   

42. Hovedgaden 55 

Frem til 1832 havde Fanøboerne lang vej til de 

nærmeste apoteker i Ribe, Ringkøbing og Varde og 

afhentning af medicinen besværliggjordes ved mangel 

på regelmæssig forbindelse med de nævnte byer. Om 

sommeren i sejladsens tid, kunne man dog være så 

heldig, at få medicin hjem samme dag, den blev bestilt, 

men om vinteren når sejladsen var ophørt og is og 

storm umuliggjorde forbindelsen med fastlandet, var 

beboerne ilde stedt i så henseende. Den 30. marts 

1832 søgte apotekeren i Varde, assessor pharm. 

Rudolph Helms om tilladelse til at anlægge et 

filialapotek i Nordby. I ansøgningen til kongen, 

fremhæver han de besværligheder Fanøboerne har 

med at skaffe sig medicin, og hvad der måske vejede tungest; han havde 15 levende børn, hvoraf de 14 er 

uforsørgede, så en ekstra indkomst var vist mere end velkommen.  

Øens apotek fra 1848 – 1892 og 1911 – 1920. 

43. Posthus / apotek, Hovedgaden 50 
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Den 30 november 1897 køber postmester Frederik Carl Hochberg Nagel 

grund, hvorpå han i 1897 opfører et posthus med beboelse. 

 
Den 2 januar .1915 køber 
»Generaldirektoratet for Post og 
Befordringsvæsenet« posthuset. 
Husets tid som posthus ender da 
huset i 1920 sælges og indrettes til 
apotek. Bygningen nedbrændt den 28. 
maj 1981 og bliver ikke genopført. 

 

På billedet ses de 3 daværende 

postomdelere: H. P. Jepsen, Andersen 

og Karl Sørensen. Jepsen står med 

hånden på den vogn, der den gang 

brugtes ved anden postomdeling, som 

var pakkeomdeling.  

44. Herluf Trollesvej 

Herluf Trollesvej 3 var Fanøs største 

skibsreder P. N. Winther’s hus. P. N. 

Winther (1841 – 1920) var reder for en 

sejlskibsflåde der i 1895 talte to barkentiner, 

9 bark skibe, heraf Prins Valdemar på 1239 

nrt., samt et fuldskib. Han var Ridder af 

Dannebrog og æresmedlem af 

Skibsrederforeningen. Bark Prins Valdemar, 

ført af kaptajn H. M. Bech, er den 30. januar 1903 ankommet 

til Port Natal efter kun 54 dages rejse fra Antwerpen. Dette 

var den hurtigste rejse, noget dansk skib, endnu har gjort på 

denne rute.   

Prins Valdemar 

 

 

 

 

 

45. Labyrinten 

Bevaret stiparti, som tidligere gik gennem det meste af byen. 

Byens gadenet ligner nærmest en labyrint, som en fremmed 

let kan forvilde sig i; men i ældre tider var det endnu værre, da 

var nemlig hver anden have eller kålgård omgærdet med et 

tangdige, og i dette dige voksede bukketornen meget frodigt. 
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På de steder, hvor man passede den med flittig klipning, kunne den få et ret pynteligt udseende - men blev 

dette forsømt, og tornen fik lov at vokse, som den ville, blev den ofte til stor gene for færdselen. Desuden var 

det skik at anlægge gangstier tværs over sin egen eller naboens grund, og ikke alene dette, men store 

partier af byen blev begrænset af lange stier, kun en god alen brede. En sådan sti fandtes endnu i min 

tidligste barndom i den vestre del af byen så at sige i hele byens længde, kun gennemskåret af de veje, der 

førte ud i marken. Desuden havde de fleste huse deres egen gangsti, og for at være vis på, at stien ikke blev 

spærret af ondsindede naboer, købte man for sig og sine efterkommere ret til afbenyttelse af den og den sti, 

og, om huset lå således, som mange huse den gang gjorde, at ingen vogn kunne køre hen til den, købte 

man ret til vej over naboens grund. 

46. Sprøjtehus 

 

  

Dette billede viser den gamle brandstation - Sprøjtehuset - der ligger på pladsen, hvor Krogvej og Fregatvej 

løber sammen. Den unge pige til venstre i billedet er Emilie Gregersen. Maden i midten er Jørgen A. Svends, 

der er ude med klokken for at reklamere for et eller andet. Han blev også kaldt for "Kaptajn Barfod", fordi han 

gik barfodet helt fra tidligt forår til langt hen på efteråret. Mortensen Mølle ses i baggrunden, og så er der 

også et par drenge, hvoraf den ene spiller på harmonika  

Omkring 1800 vedtoges det, at der skulle gå brandvagt i både Nordby og Sønderho i tiden fra 11. november 

til 1. marts fra kl. 22 til 6 morgen. Det var fortrinsvis et kvindejob der gik på omgang mellem husejerne. Og i 

1849 blev der anskaffet en sprøjte i Nordby. Man fik et tilbud på 715 Rdl. fra sprøjtefabrikant Meyer, 

København, og sprøjten blev hjembragt af skipper H. P. Clausen i september 1849. 1. April 1879 opførtes et 

sprøjte og materielhus på 9 fag til erstatning for del gamle sprøjtehus på Tinghusvej 1. Efter bygning af en ny 

brandstation i 1964, blev sprøjtehuset nedbrudt i 1966. 

47. Mortensens Mølle 

 Skibsfører Morten Jensen Mortensen opførte i 1858 en mølle der nedbrændte i 1865. I dens sted opførtes 

året efter en ny mølle der blev revet ned og solgt til Ringe på Fyn. Møllen havde haft en travl tid, ofte 

roterede kværnene dag og nat.  Sønnen Jens Mortensen overtog møllen i 1882. Flytningen til Ringe på Fyn 

fik "SKIRMEN" - Chr. Sneum - til at skrive følgende i Fanø Ugeblad om møllens omplantning.: 
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" Og nu står Møllen så i Ringe, midt inde på Fyn. Den er i nye omgivelser. Ingen 

klitter, intet blånende milevidt hav, intet hastigt lysglimt fra et fyr gennem natten. 

Overalt kun landsbyer og kirketårne, skove og levende hegn! 

Dog kan vestenvinden endnu nå den og slutte den i sine arme. Men ak - det er 

ikke det favntag, den gamle mølle er vant til fra Fanø! Vel er det mildt og mygt; 

men kraften og friskheden er borte. Før vestenstormen er nået til Ringe, har den 

løbet sig træt over den jyske halvø. De østjyske skove har givet den et knæk, 

som den aldrig forvinder, og de fynske levende hegn er som et pigtrådsvæv at 

komme igennem. Dens kraft er brudt! Den kommer som en svækling, som en 

olding med podagra - og derfor kender møllen den ikke." 

Men det blev ikke møllens endeligt. Den blev nemlig i 1981 købt af Marokkos 

konge, Hassan den anden, for 38.000 kr. transporteret til Marokko og opstillet ved kongens farm ved byen 

Fez. 

 

48. Kikkebjerg 

Indtil 1883 holdt de på Fanø bosiddende lodser udkig fra et lille hus 

på Kikkebjerg, vest for Nordby. Huset forfaldt senere og i 1930’erne 

overtog Nordby kommune huset og holder det ved lige, som et 

minde fra en svunden tid. 

Ministeriet opridsede situationen således: ”Uagtet der ingen fast 

Lodsstation er paa Fanø, kan det næppe siges at mangle paa 

Lodsning, da en stor Del af Nordbys Befolkning, der mest bestaar af 

Søfolk, er fuldkommen kendt med Farvandet omkring Øen og i 

Almindelighed kappes om at gaa de Skibe i Møde, som gør signal 

for Lods. Det antages derfor ikke nødvendigt for Tiden at ordne 

noget regulativt Lodseri paa Øen, men synes snarere at være i Skibsfartens Interesse, at konkurrencen til 

Lodsning er fri.” 

Således foregik det til 1874, da der begyndte at komme trafik til den nyanlagte Esbjerg Havn, og hvor der 

opstod et behov for faste lodser til at guide skibe ind og ud af Esbjerg havn. 

Man byggede et lodsfartøj i Nordby og ansatte som lodsformand, den af kommandørkaptajn anbefalede 

mand, N. S. Brinck. Herudover ansatte man Mads H. Iversen, Hans Jensen,  Jacob Hansen, Anders 

Madsen, Jacob Holst og Chr. Gundesen som tjenstgørende lodser, at regne fra 1. juni 1874. 

Lodsfartøjet, der i folkemunde blev kaldt ”Lange Maren”, var indrettet med logi for 4 mand – skiftevis og fik 

station i læ af Skallingen. Fartøjet egnede sig dog ikke til sejlads udenfor Barren, når havet var uroligt. Derfor 

anskaffede man en mindre dæksbåd med det formål, at kunne afgive og aftage lods udenfor Barren. 

Efterhånden som trafikken på Esbjerg havn tiltog, blev det nødvendigt at anskaffe et mere sødygtigt fartøj. I 

1887 blev det bygget i Frederikshavn for 20.000 kr., det ankom til Esbjerg 18. december samme år. 

Lodsformand N. S. Brinck døde i 1878 og A. Holst blev formand. Hidtil havde lodsvæsenet haft station i 

Nordby, men i 1880 blev det pålagt Holst, at have bopæl i Esbjerg tilligemed den nyantagne lods Chr. 

Jørgensen, mens den ligeledes nyantagne lods Chr. Jørgensen og de øvrige lodser stadig kunne have 

bopæl i Nordby. 
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”Nogle smaa Digte af M. A. Nørby m.m. tilegnet Jomfru Ane Hansen med ydmygst Bøn om ikke at forsmaa 
en saa ringe Gave, men lade Kikkebjerget vinde din yndest”.  

Til huset på Bjergets top  

På bjergets top der stander et hus 
i bjerget huser rotter og mus 
og alskens ækle kryb. 
Men hsuet, det troner så stolt og kry 
op over vor lille by 
som klippen opover et dyb. 
  
I huset selv er stille og tyst, 
det tjener til værn og ly 
for dem, de må våge ved havets kyst 
den fremmede sømand til tryghed og trøst 
at blive vist vej til havn og by. 
  
Herfra der spejdes over havets flage, 
så vidt øjet og kikkert formå 
om ingen sejler man kan opdage, 
der trænger til hjælp at få, 
- For straks med hjælpen at være tilrede 
derfor her altid er en tilstede. 
  
Med nabo her aldrig er kiv og strid, 
da disse ej kendes her. 
Nej, ensom hensysler vi her vor tid 
med tanken om fjern og nær, 
der blandes med stormens susen 
og også med bølgernes brusen. 
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49. Navigationsskolen 

Opført i 1893. 

L. Nic. Sørensen, der havde været lærer ved 

skolen siden august 1875. Som betingelse for 

skolens fortsatte eksistens skulle der opføres en 

ny bygning der blev indviet 21. november 1893. 

Murermester Thobøl og snedkermester Gyde 

Jørgensen, begge Varde, stod for bygningen og 

skabte her byens mest monumentale bygning og 

landets smukkeste navigationsskole. Bygningen 

med inventar stod forstander Sørensen i 72.000 

kr.Forstander L. Nic. Sørensen skaffede ved lån, 

som kommunen kautionerede for, kapital til opførelse af den nye bygning. De følgende år blev en opgangstid 

for Fanø Navigationsskole; i midten og slutningen af 90'erne lå denne skoles elevtantal i enkelte år over 

elevantallet ved de seks andre godkendte navigationsskoler. Det højeste antal, 66, forekom i 1898-99, 

senere faldt antallet af elever noget og steg hen imod slutningen af 30'erne. I 1940 var der på et vist 

tidspunkt 75 elever. 1922 overtog Nordby kommune skolebygningen og påtog sig samtidig, at levere lokaler 

og inventar til skolen, mens staten overtog driftsudgifterne og afholdt lærerlønningerne.  

1934 oprettedes en radioafdeling ved Fanø Navigationsskole.  

Folketinget besluttede den 4. juni 1004 at MUV skulle lukke og uddannelserne for eftertiden skulle flyttes 

andre steder hen. 

Vis venligst respekt – husene er beboet. 

Udfærdiget november 2009. © Torben Garmer 


