
JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

LÆRKEVEJ 10E – I et roligt kvarter med  
beskyttet gårdmiljø og en velfungerende, stabil 
forening. 77 velindrettede m2 bestående af  
to soverum, køkken, stue og badeværelse  
plus aflåseligt skur.
Sydterasse med en lille nem have. 
Pris: 390.000 kr. 
Boligafgift: 4.300 kr./md.  
inklusive aconto vand/varme. 
Kontakt: janne-1973@hotmail.com (ejer/Spanien) 
eller hanspjepsen@gmail.com, mobil: 25 21 90 00 

ANDELSBOLIG 
TIL SALG

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Bog om 100-årige Rebekka 
fejret med bakskuld på grillen

LOKALHISTORIE – En 
bog med titlen 100 års va-
dehawssejlads om den 
100-årige evert Rebekka i 
Nordby Havn så dagens lys 
den 2. september.

Efter en velkomst ved 
Ryon S. Petersen sagde 
borgmester Frank Jensen et 
par bevingede ord. 

Herefter fortalte forfat-
teren, Mette Guldberg, om 
everten Rebekka. 

”Betegnelsen evert ken-
des langt tilbage i tiden, 
men selve den skibstype, 
vi kender i dag – et lille 

fartøj med sidesværd og en 
bund fladt som et stuegulv 
– finder vi først for alvor fra 
1760erne.”

”Formentlig hænger 
indførelsen af everten på 
Fanø sammen med et par 
skibsforlis på kysten. I mid-
ten af 1760erne havde den 
driftige Ribe-købmand 
Rahr købt et par strandede 
skibe, der var for store til at 
kunne flyde ind til Ribe for 
at blive repareret,” fortalte 
hun videre.

Det endte med, at han i 
stedet for at sende dem til 
Altona hentede skibsbyg-
geren Lorentz Holst derfra 
til Fanø.

”På den måde fik Nordby 
i 1768 et skibsværft til stør-
re skibe. I forvejen var man 
ved Varde toldsted begyndt 

at hente sine skibe i Altona, 
men nu havde man altså 
fået ekspertisen til lokal-
området, og i 1769 blev der 
ved Varde toldsted ”målt 
og brændt” ikke mindre 
end 19 everter tilhørende 
Fanø-folk.”

Bagefter var der baks-
kuld.

Tekst: Finn Arne Hansen

Historiker  
Mette Guldberg  
har skrevet en 
letlæst bog om 
everten Rebekka  
i Nordby Havn

• Vi sætter ikke priserne op
• Vi udkommer i efterårsferien  

i 5500 eksemplarer
• 4500 aviser omdeles  

af egne bude
• Fanø Posten er en  

100 % lokal avis

Få maksimal synlighed for  
den helt rigtige kontaktpris. 
Skriv til mail@fanoeposten.dk  
eller ring til 42 41 09 99

Den ny bog om Rebekka.

Esmark støtter 
Nordby Wooldays

STRIKKEFESTIVAL – 
Når Nordby Wooldays by 
Fanø Strikkefestival afvik-
les fra torsdag den 15. til 
søndag den 18. september 
2022 med et stort inter-
nationalt publikum og en 
række workshops og fore-
drag med internationale 
strikdesignere, så sker det 
med solid støtte fra Esmark 
Feriehusudlejning. 25.000 
gode, danske kroner har 
Esmark sponseret.

”Festivalen, som er den 
største på Fanø, har gen-
nem alle årene vist, at den 
har evnet ikke alene at til-
trække 10.000 gæster om 
året, men også at skabe 
baggrunden for, at en stor 

del af disse gæster ønsker 
at besøge øen igen på andre 
tidspunkter af året. Vi støt-
ter alt det, vi kan, lokalt, og 
derfor er det helt oplagt, at 
vi også skal være med, når 
det gælder strikkende gæ-
ster til øen,” siger bureau-
chef Nikolaj Gramstrup. 

I år er temaet Fanø mø-
der Shetland. Der er særlig 
fokus på det verdenskendte 
og smukke mønsterstrik, 
fair-isle, som har sin op-
rindelse på øen Fair Isle og 
Shetlandsøerne.

”Vi er utrolig glade for at 
modtage en hjælpende øko-
nomisk hånd fra Esmark 
Feriehusudlejning. Det er 
en stor post på budgettet, 

når vi inviterer de uden-
landske designere til Fanø, 
men med sponsoratet på 
25.000 kroner fra Esmark 
Feriehusudlejning får vi 
dækket alle transportom-
kostninger, og det betyder 

rigtig meget,” tilføjer ar-
rangør Christel Seyfarth.

Festivalkontoret åbner 
torsdag morgen i Bazartel-
tet ved Fanø Skole.

-fina

De udenlandske strikkeeksperters rejse 
til Nordby Wooldays betales af Esmark

Nikolaj Gramstrup og Christel Seyfarth med gaven til Wool-
days, en check på 25.000 kroner til flybilletter. Foto: Presse.

Niels Søren Madsen (tv.) og Jes Nielsen Madsen Niels Søren Madsen (tv.) og Jes Nielsen Madsen 
(med moustache) drev Rebekka. Nordby sognearkiv, (med moustache) drev Rebekka. Nordby sognearkiv, 
EBA 105599-070.EBA 105599-070.

Efter velkomsterne talte søfartshistoriker  Efter velkomsterne talte søfartshistoriker  
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