
n Et par farvestrålende sommer-
fugle kredser omkring sommer-
fuglebusken, mens familiens kat 
på sin solbeskinnede plet dovent 
betragter de små flyvere. Et par 
meter derfra står en hel række 
hortensiaer og viser deres blom-
sterpragt i den velholdte have.

Huset er et gammelt murstens-
hus med et smukt stråtag, og selv 
om vi befinder os midt i byen, er 

her helt stille bortset fra spredt 
fuglekvidder.

Idyllen udspiller sig i Fanøs 
største by, Nordby, der, som nav-
net antyder, ligger på øens nord-
lige del. Vi er på vores byrundtur 
nået frem til byens mest charme-
rende kvarter, der består af et la-
byrintisk net af smalle gader, 
stier og de såkaldte slipper, som 
fører fra byen til havet.

Stråtækte huse, blomstrende haver, 
spændende museer og fristende 
specialbutikker. Fanøs største by, 
Nordby, har det hele, og både byen og 
resten af øen er oplagt til ferien eller 
en forlænget weekend. 

Nydelige Nordby
Romantik og søfart på Fanø

Det er spændende at gå på opdagelse på Fanø Skibsfarts- og 
Dragtsamling, hvor der blandt andet er modeller af gamle skibe.
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Netop i dette kvarter præsen-
terer Nordby sig i sin mest over-
vældende pragt med en lang ræk-
ke velholdte, stråtækte huse, hvis 
haver er fyldt med mange slags 
vidunderlige blomster – ikke 
mindst hortensiaer i stort antal.

En af de største attraktioner 
i byen er da også blot at slentre 
rundt i de krogede gader og nyde 
de idylliske omgivelser.

De fleste af husene stam-
mer tilbage fra 1800-tallet, hvor 
Nordby var en særdeles velstå-
ende by. Byen var hjemsted for 

en stor skibsflåde, der bragte vel-
stand til øen, og mange af kvar-
terets huse var beboet af søfolk 
og deres familier, hvorfor de og-
så populært kaldes for skipperhu-
se. Den maritime arv kan aflæses 
i gadenavnen som Fregatvej, Ga-
leasevej og Brigvej.

Kultur og delikatesser
Med sine omkring 2.800 indbyg-
gere er Nordby hovedbyen på 
Fanø og øens administrative og 
handelsmæssige centrum. Hand-
len foregår især omkring byens 

Ren idyl i Nordby.

En række hyggelige stier og såkaldte slip-
per præger det ældste kvarter i Nordby.

Den fantasifulde havelåge vidner om, 
at Nordby er en gammel skipperby.

Slagter Christiansen er en af Nordbys 
mest kendte specialbutikker.

På Fanø Museum kan man blandt andet se, 
hvordan et lokalt hjem så ud i 1800-tallet.
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Der er flere gallerier og kunst-
nerværksteder i Nordby – her 
Fanø Glaspusteri.

Også fuglene bor flot i Nordby.

Fanø Krogaard var gennem en stor 
renovering i fjor og byder på god 
mad og værelser med ”sæludsigt”.

ling kan man se en unik samling 
af malerier og modeller af nog-
le af de mange skibe, der i sin tid 
var hjemmehørende på øen. På 
museets førstesal kan man beun-
dre en stor samling af forskellige 
lokale kvindedragter.

Udsigt til sæler
En af byens største seværdighe-
der ligger spøjst nok ikke i selve 
byen, men i vandet ud for havne-
promenaden. Her ligger en stor 
sandbanke, der i daglig tale kal-

gallerier. Målt i forhold til ind-
byggerantallet er Fanø et af de 
steder i landet med flest kunstne-
re, og mange af dem bor i Nord-
by. Fanø Glaspusteri fremviser 
for eksempel et stort udvalg af 
hjemmelavede glasprodukter.

Museums-interesserede gæ-
ster går heller ikke forgæves, for 
Nordby råder over flere interes-
sante museer. På Fanø Museum 
kan man opleve et lokalt hjem, 
som det så ud i 1800-tallet, og på 
Fanø Skibsfarts- og Dragtsam-

hovedgade, hvor man blandt an-
det finder flere spændende spe-
cialbutikker.

 Et godt eksempel er Slagter 
Christiansen, der gennem fire 
generationer har leveret kødva-
rer af høj kvalitet. Den velassor-
terede slagterbutik er især kendt 
for pølser og den såkaldte Fanø-
skinke, og så kan man også kø-
be dejlige, hjemmelavede sand-
wich til frokost.

Langs hovedgaden ligger des-
uden flere kunstnerværksteder og 

Kilometerlang strand
Nordby er langtfra den eneste attraktion på Fanø, hvor både naturen og 
idyl er i topklasse. Hvad naturen angår, er øens vestkyst én 15 kilometer 
lang sandstrand, hvor især stykket mellem Fanø Bad og Rindby Strand 
er af fremragende standard. Derudover er der mange vilde kaniner på 
øen – flest i sommerhusområderne – og det er herligt at se så mange af 
de små, nuttede væsener. Udover Nordby er også Sønderho en dejlig by 
med mange gamle, fredede huse og et labyrintisk stisystem.

des for ”Søjorden”. Med sin be-
liggenhed i Vadehavet er der stor 
forskel på høj- og lavvande på 
Fanø, og ved højvande er sand-
banken helt oversvømmet.

Men ved lavvande udvikler 
sandbanken sig til en attraktion, 
for da indtages den af en grup-
pe på op til 20 sæler, der ligger 
og soler sig og nyder livet. Sæ-
lerne er noget af et tilløbsstyk-
ke – ikke mindst for udenland-
ske turister, der ofte finder synet 
af sæler ganske eksotisk. Så der 

Nydelige Nordby
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Sælerne nyder tilværelsen 
på den store sandbanke 
ud for havnepromenaden, 
og dermed er de en stor 
attraktion for turisterne. 

Historisk kro
Et godt sted at bo under et ophold i Nord-
by er Fanø Krogaard, der tidligere i år 
genåbnede efter en omfattende renove-
ring. Krogaarden har en lang historie, og 
der har været kro på stedet siden 1664, 
hvor der blev givet tilladelse til at drive en 
”kongeligt privilegeret kro”. Den nuværen-
de bygning stammer tilbage fra 1786.
Fanø Krogaard ligger centralt langs hav-
nepromenaden lige ud for sandbanken 
”Søjorden”, hvor sælerne slapper af ved 
højvande, og fra flere af kroens værelser 
har man således udsigt til sælerne.
Maden er glimrende på Fanø Krogaard, 
hvor man kan spise inde samt i som-
merhalvåret ude på den store, dejlige ter-
rasse, hvorfra man også har direkte kig til 
sælerne på sandbanken.

”Fenja” er den ene af de to færger, der 
sejler i fast rutefart mellem Nordby og 
Esbjerg. Turen tager kun 12 minutter.

Af Jesper Møller.

Foto: Jesper Møller og Visit Fanø

redaktionen@familiejournal.dk

Alt i alt rummer Nordby trods 
sin beskedne størrelse mange 
spændende oplevelser og smuk-
ke syn, og de lokale overdriver 
ikke, når de kalder den for en af 
Danmarks dejligste byer.  

stimles sammen foran sælkolo-
nien, og hvis der blev lagt en 
rund 10-krone for hvert taget fo-
to af sælerne, kunne kommune-
skatten sættes betragteligt ned.

Længere oppe ad havneprome-
naden lægger færgen fra Esbjerg 
til. Medmindre man ankommer 
i egen sejlbåd, er den den ene-
ste adgang til øen. Sejlturen er 
hurtigt overstået og varer blot 12  
minutter.

De mange 
blomster i 
haverne lok-
ker sommer-
fuglene til.

Der er altid god plads på 
de imponerende strande 

ved Fanø Bad og Rindby. 
De er op til 700 meter 
brede og blandt øens 

største aktiver.
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