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Øen rundt
Stort program for Fannikerdagene

NORDBY – Fannikerdagene afvikles i år fra 9. til 
11. juli. Det store optog fra Nordby Kirke er på pro-
grammet søndag den 11. juli klokken 14, Sømandens 
hjemkomst er klokken 15 på havnen samme dag, der 
bliver masser af dans, musik, udstillinger, kludesæt-
ning, åbent hus på Rebekka, Stork Ejlænder Shanty-
kor, tombola, morgenbord og meget mere. 

Den 9. juli klokken 19 er der i Striens gårdhave, Lin-
devej 5 i Nordby koncert med bandet Som os. Klok-
ken 21 kommer Mellem to gavle med Peter Uhrbrand 
på violin. Lørdag er der musik ved Strien fra klokken 
13.30 til 23.30 med små pauser. 

Se det komplette program på fannikerdagen.dk/
program. Se også Det sker i dette nummer.

Dronningens program på Fanø 1. september
FANØ – Så er Dronningens program for 1. september 
på Fanø på plads. Efter officiel modtagelse på Fanø 
Rådhus skal hun se Fanø Museum, Fanø Skibsfarts- 
og dragtsamling, spise frokost på Fanø Krogaard, se 
Rindby Strand, Sønderho Havn og Børsen samt Dag-
institutionen Bakskuld.

Sønderhodag den 18. juli er på skinner
SØNDERHO – Sønderhodagen søndag den 18. juli 
er færdigplanlagt. Brudeoptoget fra Børsen til Møl-
lebanken er klokken 14. Vi bringer det fulde program 
i det næste nummer af Fanø Posten den 17. juli.

Dengang der var 
badehotel i de 
fattiges paradis

HISTORIE - Det hotel, som 
et konsortium af lokale er-
hvervsdrivende har planer 
om at opføre ved Rindby 
Strand, bliver ikke det før-
ste hotel i området. Blot få 
hundrede meter vest for 
det sted, hvor de vil bygge, 
lå Rindby Badehotel fra 
1935 til 1951. I lørdags, den 
26. juni, var det nøjagtig 70 
år siden, hotellet brændte 
ned til grunden. 

På hjørnet af Kirkevejen 
og Slunden drev mælke-
handler Georg Ankersen 
Krabbenhøft fra Esbjerg 
i 1930’erne en sommerre-
staurant. Men i 1935 be-
sluttede han at omdanne 
restauranten til hotel. Den 
eksisterende bygning blev 
derfor udvidet betydeligt 
og først og fremmest for-
højet med en etage, så det 
endte med at blive et toeta-
gers hotel. Der blev indret-
tet værelser til 22 liggende 
gæster, og restaurations-
lokalerne blev udvidet og 
ombygget til spisesal. Byg-
ningen opførtes i træ og var 
tegnet af arkitekt Harald 

Peters fra Esbjerg, skriver 
hjemmesiden mitfanoe.
dk. Den nybagte hotelejer 
annoncerede således med, 
hvad hotellet kunne tilbyde 
gæsterne: ”Fri Badestrand 
for alle – Vestkystens fine-
ste Sand og reneste Vand! 
Tennisbane til behagelig 
Afbenyttelse! Musik hver 
Tirsdag og Lørdag – aabent 
til Kl. 24. G. Krabbenhøft.” 

De første sommerhuse
Allerede i slutningen af 
1920’erne var fortrinsvis 
folk fra Esbjerg begyndt at 
bygge sommerhuse i klito-
mrådet ude vestpå. Det fik 
tilnavnet ’De fattiges para-
dis’ i modsætning til Fanø 
Bad, hvor overklassen holdt 
til. Men udviklingen i det 
mere folkelige område tog 
for alvor fart i 1930’erne. I 
1933 var der omkring 50 
huse, men allerede seks år 
senere, i 1939 var kolonien 
vokset til et lille samfund 
med 250 sommerhuse, tre 
købmænd, en grønthandel, 
en mælkehandel, et bage-
riudsalg, en rutebilstation, 

en camping-
plads og så 
det nye bade-
hotel.

Men da 
Anden Ver-
denskrig 
brød ud et år 
senere, gik 
turismen på 
Fanø i stå. 
Først efter krigen begyndte 
turisterne at vende tilbage. 
Og Rindby Strands ry bred-
te sig nu ud over landet. 
Også de landsdækkende 
medier fik øje på badeste-
det. I 1950 rejste journalist 
Knud Bidstrup fra dagbla-
det Information til Fanø, 
hvorfra han skrev reporta-
gen Republikken Fanø Ve-
sterhavsbad. 

De fattiges paradis
Han tog også til Rindby, 
som han berettede følgen-
de om: ”Ved Rindby strand 
lidt syd for Vesterhavsbadet 
er der i de senere år opstået 
en ny badeby. ”De fattiges 
paradis” kaldes den spøge-
fuldt. Alt er jo relativt, og 

set på baggrund af badets 
mondænitet er Rindby må-
ske nok fattig, men ellers 
er det såmænd en net lille 
badeby, hvor esbjergen-
serne har bygget sig som-
merhuse, der svarer til et 
jævnt hartkorn. Rindby har 
også et badehotel, som den 
rødskæggede afholdsagi-
tator Olaf Gynt nys priste i 
et stort annoncedigt, hvori 
der også forekom en linje 
om vin fra en ”vellagret 
kælder”. Ja, hvad skal man 
ikke høre. Nu har Gynt 
gennem år lovsunget æble-
mosten på bajerens bekost-
ning, og det er ikke længe 
siden, han hyldede Larsen-
Ledet (kendt afholdsmand 
red.) som sin medkæmper. 

Men for 100 kr. og kosten i 
otte dage kan man natur-
ligvis gøre en hel del.”

Rindby Badehotel lok-
kede i slutningen af 
1940’erne og begyndelsen 
af 1950’erne blandt andet 
gæsterne til med sin belig-
genhed tæt ved stranden, 
solrige værelser, sit første-
klasses køkken, hyggelige 
restaurant og rimelige pri-
ser.

Hotel brændte ned
Men natten mellem den 
26. og 27. juni 1951, kun 16 
år efter opførelsen, var det 
slut. Da nedbrændte Rind-
by Badehotel til grunden. 
Alt indbo blev fortæret af 
ilden. Den daværende ejer, 

direktør L. Vindeløv fra Es-
bjerg regnede med et drift-
stab på 30.000 kr. Han var 
netop ved at lægge sidste 
hånd på en Fanø-stue, som 
i sæsonen skulle have været 
hotellets turistattraktion. 
Til stuen havde han ugen 
forinden netop hentet en 
samling kostbare malerier, 
som også blev flammernes 
bytte. Undersøgelser viste, 
at det efter al sandsynlig-
hed var en kortslutning, 
der startede branden, skri-
ver mitfanoe.dk.

Tekst: Keld Nissen

Allerede for 86 år siden fik Rindby Strand sit første 
toetagers hotel, som eksisterede i 16 år

Fokus på Fanø-bæredygtighed

MILJØ – I forlængelse af 
udviklingen af Fanø Kom-
munes første bæredyg-
tighedsplan med titlen 
Fællesskabet Fanø er den 
arbejdsgruppe, der blev 
nedsat med politikere og 
borgere i, nu klar til at 
føre planen ud i livet. Det 
sker med en husstandsom-
delt pixiudgave af planen i 
denne weekend, sponseret 
af Fanø Brugsforening og 
Danibo, plus en kampagne 
i september. 

”Vi afholder en bære-
dygtighedskampagne hele 
september måned. Kam-
pagnen kommer blandt an-
det til at bestå af forskellige 
events, debatter, workshops 

og udendørs filmfremvis-
ning. Målet er at hylde de 
gode eksempler, at få ny 
inspiration og sætte fokus 
på, hvordan vi hver især 
og i fællesskab kan gøre 
en forskel i forhold til den 
bæredygtige omstilling,” 
fortæller Mille René Larsen 
på gruppens vegne.

Alle borgere, erhvervs-
drivende, foreninger, gæ-
ster er inviteret med til at 
være med i kampagnen, 
både som deltagere i di-
verse arrangementer, men 

også som værter. Hvis du 
eksempelvis har en vild 
have og vil åbne den for 
gæster og fortælle om bio-
diversiteten i den? Eller 
hvis du er god til at fermen-
tere, så byde ind med en 
fermenteringsworkshop? 
Eller måske ved du noget 
om og har erfaring med 
bæredygtigt byggeri, som 
kan inspirere andre? 

Giv os besked om dit 
arrangement, og vi vide-
reformidler på Fællesska-
bet Fanøs facebookside og 

andre steder, lyder det fra 
gruppen. 

Til aktiviteter og projek-
ter, der kræver lidt økono-
mi, er der en pulje på 30.000 
kroner, som kan søges. De 
eneste krav til ansøgere er, 
at aktiviteten eller projektet 
omhandler bæredygtighed, 
finder sted på Fanø i sep-
tember og er formidlings-
orienteret, så mange kan få 
gavn af det.  

Gruppen består af Ny 
Weisser Øhlenschlæger, 
Tom Vestergård, Mette 
Nørby Jensen, Steen Gle-
rup, Rikke Lunding Iver-
sen, Vibeke Kinch, Niels 
Heinel, Malene Bielefeldt, 
Karen Jeppesen og Mille 
René Larsen.

Man kan løbende føl-
ge med på facebook.
com/Fællesskabet-Fanø-
 101429312187974.           -fina

Fællesskabet  
Fanø udgiver pjece 
med inspiration til,  
hvordan vi får et 
mere bæredygtig 
liv på øen.  
Kampagne er på vej

Arbejdsgruppen på en af 
forårets regnfulde dage.  
Mille er ikke med på fotoet. 
Foto: Privat.

Rindby Badehotel var med sine to etager  
den ubetinget største bygning i sommerhusområdet. Foto: mitfanoe.dk.


