Temarute:
Panoramarute 404 (29 km)
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Panoramarute 404 (luft under vingerne) er
det eneste af cykelforslagene på Fanø, der er
afmærket med skilte.
Det står frit for at starte turen hvor som helst.
Denne beskrivelse er med udgangspunkt i Fanø
Færgen.
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1. Kikkebjerg

Cykelvejledning:
Fra havnen cykler du 50 m på cykelstien, svinger til højre og straks
efter til venstre ad den lille vej Strandslippe. For enden af Strandslippe
drejer du til venstre ad Batterivej, som fortsætter i Hovedgaden. Efter
240 m drejer du højre ad Lodsvej. Du følger Lodsvej 630 m, til der går
en sti til venstre op til Kikkebjerg.
Stedbeskrivelse:
Fra det 18 m høje Kikkebjerg er der en fantastisk udsigt over
nordspidsen af Fanø, Nordby samt Esbjerg.
I sejlskibstiden blev Kikkebjerg brugt som udkigspunkt for lodserne
fra Nordby. Efterhånden som Esbjerg Havn overtog skibstrafikken,
ophørte funktionen. Det gamle lodshus blev ødelagt af stormen
i 1999, hvorefter det nuværende blev opført til minde om den
oprindelige funktion
På ruten fra havnen til Kikkebjerg er der flere spændende levn fra
Fanøs skibsfarts æra i det 18. og 19. århundrede. I mange vinduer
på Fanø ser man to fajancehunde med sorte snuder og et lidt trist
udtryk. I perioden 1860-1900 var hundene dén souvenir, som alle
danske søfolk forventedes at tage med hjem til koner og kærester fra
engelsk havn.
Mange af husene og vejnavnene på det første stykke af ruten bærer
også præg af skibsfarts tiden. Strandslippe, Navigationsvej, Færgevej,
Lodsvej med flere. Mange af de gamle huse er opført i det 19.
århundrede af skibskaptajner, styrmænd og andre søfolk. Efter at du
på Lodsvej har krydset Vestervejen, ser du til højre det nuværende
Sundhedshus. Det var tidligere en navigationsskole for søfolk.

2. Fanø Bad

Cykelvejledning:
Fra Kikkebjerg cykles tilbage mod Nordby centrum på Kikkebjergvej.
Efter 750 m kommer du til Sprøjtehuspladsen. I den østlige ende af
Sprøjtehuspladsen fortsætter du ad Fregatvej 50 m til den krydser
Mellemgaden. Drej til venstre og fortsæt ad Mellemgaden 70 m til
Brigvej. Drej til højre og straks efter er du på Konsul Lauritsens Plads.
Herfra følges Hovedgaden mod syd til den ender i Strandvejen efter
1,1 km. I juli og august er dele af Hovedgaden gågade, og man må
ikke cykle på denne strækning. Herefter fortsætter du ad Strandvejen
mod vest 2,3 km til Fanø Bad og den brede sandstrand.
Stedbeskrivelse:
På Konsul Lauritsens Plads i centrum af Nordby er der mulighed for at
besøge museet Fanø Skibsfart- og Dragtsamling. Her får du historien
om Fanø’s maritime storhedstid, der startede i 1741, hvor indbyggerne
på Fanø købte øen af kongen. Den maritime æra sluttede omkring
1900, hvor de fleste rederier flyttede til Esbjerg, København og andre
større havne. Museet indeholder også en samling af de traditionelle
kvindedragter.
Fanø Bad eller Fanø Vesterhavsbad blev skabt i 1890’erne som
Danmarks første hav kurbad. Der var etableret adskillige kurbade på
den tyske, hollandske, belgiske og franske vestkyst, og sådan et kurbad
ville Danmark også gerne have. Det lykkedes en række investorer at
købe et stort areal ved Fanø bad. Herefter blev der opført tre store
hoteller, en række mondæne feriehuse, en golfbane med mere.
Lige efter 1. Verdenskrig blev der i en årrække afholdt internationale
motorløb på stranden. Motorløbene stoppede i 1924, da en dreng
blev dræbt under et forsøg på ny hastighedsrekord. I 1970’erne
forfaldt området og de gamle kurhoteller blev revet ned og erstattet
af moderne ferielejligheds komplekser. Det eneste, der er tilbage fra
den tid er: minderne, nogle få feriehuse og Kellers Badehotel, der
oprindeligt var et konditori.

3. Pælebjerg

Cykelvejledning:
Fra Fanø Bad cykler du i sydlige retning langs stranden 5,5 km til du
møder et skilt, der viser mod øst til Pælebjerg. Her forsætter du ad
stien 500 m til Pælebjerg og Pælebjergsøen.
Stedbeskrivelse:
Mellem Fanø Bad og Rindby kan du opleve et ganske ungt landskab,
opstået efter år 2000. Store mængder sand aflejres ved stranden
på Fanø, så stranden bliver bredere og bredere. Den er nu blevet så
bred, at der er opstået et område midt på stranden med strandeng og
klitter. Syd for Rindby Strand er er der også opstået en ny klitrække,
som fortsætter 2 km mod syd til det såkaldte windsurf/buggy område.
Den høje klit ved navn Pælebjerg er en del af den lange og markante
klitrække, der løber fra nord til syd langs øens vestkyst. Tidligere har
disse klitter dannet front mod havet, men i dag ligger de i anden
eller tredje række, da havet har fragtet stadig mere sand ind på øen
fra vest. Fra Pælebjerg kan man se, hvordan en typisk vadehavs ø
udvikles. Imellem klitrækkerne opstår våde lavninger, hvor et særligt
dyre- og planteliv trives. Neden for Pælebjerg er lavningerne dækket
af tagrør, der giver beskyttelse og skjul til rørdrum, rørhøg og en
række småfugle. Rørdrummen høres mere, end den ses. Den lyder,
som når man puster i en stor flaske. Rørhøgene ses til gengæld ofte
kredse neden for Pælebjerg.

4. Skovlegepladsen

Cykelvejledning:
Fra Pælebjerg fortsættes ad stien 650 m til Mågekolonivej. Drej til højre
ad Mågekolonivej 1 km, til vejen enden. Her ligger Skovlegepladsen.
Stedbeskrivelse
Fanø Skovlegeplads er, som navnet antyder, en legeplads, der ligger i
den vestlige udkant af Fanø Klitplantage. Legepladsen blev etableret i
1997 og er siden konstant blevet udvidet. Den indeholder blandt andet
agility baner, en Sherwood skov og en eventyrskov. Det specielle er,
at mange af legeredskaberne er udformet som skulpturer i træ. Der er
flere gange blevet afholdt internationale træskulptur symposier, hvor
kunstnere fra både Europa og Danmark har deltaget og skabt nye
skulpturer/legeredskaber. På stien fra Skovlegepladsen til Postvejen er
der opstillet en række dyrefigurer, som viser hvor hurtigt de kan løbe.
Udover selve legepladsen er der et picnic område med både åbne og
overdækkede grill steder.
5. Albue Fuglekøje

Cykelvejledning:
Fra Skovlegepladsen fortsætter du med grusstien mød øst 900 m til
Postvejen/Landevejen. Herefter drejer du til venstre og cykler mod
nord på cykelstien 2 km. Kryds Postvejen/Landevejen og fortsæt ad
Albuevej 1,5 km til Albue Fuglekøje.
Stedbeskrivelse:
Albue Fuglekøje er beliggende i naturskønne omgivelser ud til
Albuebugten, tæt ved Annesdalsbjerg. En fuglekøje er en stor, anlagt

fælde bestående af en dam med fangst kanaler, som oprindeligt
blev anvendt til fangst af vildænder. I dag er det udelukkende et
friluftsmuseum.
Som det eneste sted i Danmark blev der i sin tid anlagt tre fuglekøjer
på Fanø, hvoraf to var i brug indtil 1931, da brugen af fuglekøjer blev
forbudt.
6. Klingebjerg

Cykelvejledning:
Du cykler 1,1 km tilbage ad Albuevej. Herefter drejer du til højre og
fortsætter ad cykelstien mod nord. Følg stien 3,7 km til den ender i
markvejen Klingebjergvej.
Stedbeskrivelse:
Klitterne fra Annedalsbjerg til Klingebjerg er formodentlig noget
det ældste Fanø. Den første bebyggelse formodes at have været i
et område der blev kaldet Hovens dal. Her lå den første kirke, men
navnet Hovens dal tyder på, at stedet også før kristendommen havde
en religiøs betydning.
Der er i dag ikke nogen synlige rester af den oprindelige trækirke eller
den granit kirke, der senere blev opført, men soklen til døbefonden i
Sønderho kirke stammer muligvis fra den oprindelige kirke.
Der er også formodninger om, at den oprindelige fiskerlandsby kaldet
Østerho eller Albo lå i dette område, formodentlig tæt ved Albue
Fuglekøje. Der er ikke hidtil foretaget arkæologiske udgravninger for
at bekræfte denne historie.
Tilbage til Færgen
Cykelvejledning:
Du cykler mød øst langs Klingebjergvej 2,9 km til den møder Postvejen/
Landevejen. Klingebjergvej er en normal vej uden cykelsti, men meget
lidt trafikeret. Kryds Postvejen og fortsæt mod nord på cykelstien de
3,1 km tilbage til færgelejet i Nordby.

