
 

Orientering er motion for hjerte og hjerne.  

Man løber med et nøjagtig kort af enten skoven, parken eller byen. Er det i 

svært terræn er et kompas altid en fordel. Men uanset alder så kan man 

dyrke orienteringssporten, og få en super god oplevelse. 

 

På Fanø findes nogle af landets bedste og sværeste 

terræner. Eksempelvis er der afholdt adskillige store løb 

i skovene midt på Fanø, blandt andet et Nordisk 

mesterskab.  

Ligeledes afholdes der forskellige løb på Fanø Nord 

(rundt om Kikkebjerg). Du har også mulighed for at 

prøve orientering på Kikkebjerg. 

Find kortet over Kikkebjerg på www.okesbjerg.dk/fvi,  hvor der også er link 

til andre ”find vej i” muligheder i og omkring Esbjerg. 

Nordby benyttes til en speciel orienteringsdisciplin, kaldet sprint. Det har du 

med denne folder også mulighed for at prøve som ”foto-orientering” og 

samtidig nyde Nordbys krogede gader. Få en kort forklaring på de enkelte 

poster, som er de fotos, der findes på forsiden. 

Orienteringsklubben Esbjerg har i samarbejde med Fanø 

kommune og Fanø Turistbureau www.visitfanoe.dk stået 

for dette. Orienteringsklubben Esbjerg tilbyder også 

andre ”Find vej i ” muligheder, ligeledes er det muligt 

ugentligt at løbe et træningsløb – læs mere på 

www.okesbjerg.dk – god fornøjelse  

På www.findveji.dk kan man finde en masse andre 

muligheder for at komme på ”skattejagt” i hele Danmark. 

Bag 'Find vej i Danmark' står Dansk Orienterings-Forbund, 

www.do-f.dk. Projektet er støttet af Friluftsrådet, Danmarks 

Idræts-Forbund og Naturstyrelsen. 
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Find vej i Nordby er en lille skattejagt 

Posten er et billede, som ses på forsiden af denne folder. Nedenfor er 

historien bag billedet/stedet kort beskrevet, og det er muligt at skrive 

bogstavet for det rigtige billede.  

På kortet til højre kan man se posterne i Nordby. En post er markeret med 

en ring og et tilhørende postnummer. Find vej til stedet, og se om du kan få 

øje på hvilket billede, der passer til posten.  

Rækkefølgen og hvor du starter/slutter, bestemmer du selv, men hvis du 

tager alle posterne i rækkefølge svarer det ca. til 2½ km. 

På bagsiden kan du læse mere om orientering - Rigtig god fornøjelse  

 Billede 
nr. 

  Billede 
nr. 

      Start og mål: 
Fanø Turist bureau placeret tæt 
ved færgen. De hjælper med alt, 
også find vej i… 

P 

 Post 8: 
Der gøres meget for at få nyt 
byggeri til at passe sammen med 
husene i den gamle bydel. 

 
 
 

   

Post 1: 
Kunstværk af Poul Isbak, indviet i 
1991 i anledning af 250 års 
jubilæet for frikøbet af Fanø. 

 
 

 Post 9: 
Typisk skipperhus med tydeligt 
maritimt tema. 

 
 
 

   

Post 2: 
Det nuværende Sundhedshus blev 
tidligere brugt til Søfartsskole, 
bygningen er fra 1893. 

 
 
 

 Post 10: 
Loftet i de gamle huse blev ofte 
brugt til opbevaring af foder til 
husdyrene. 

 
 
 

   

Post 3: 
Bjælkeankre eller gavlankre blev 
brugt til at sikre murene i gamle 
bygninger. 

 
 
 

 Post 11: 
Mange huse har de gamle litra 
numre, som svarer til nutidens 
matrikelnumre. 

 
 
 

   

Post 4:  Beskyttelsesrummet, 

forveksles ofte med de ca. 300 
bunkere, der blev opført af tyskerne 
under 2.verdenskrig. 

 
 
 

 Post 12: 
På Tinghustorvet findes 
skulpturen ”Samtale” som er udført 
af Niels Peter Bruun Nielsen. 

 
 
 

   

Post 5: 
Fanø Rådhus som oprindeligt var 
skole, kaldet ”Borgerskole” som 
fungerede fra 1850 til 1975 

 
 
 

 Post 13: 
De kraftige vinterstorme har mange 
gange medført oversvømmelser af 
Nordby. 

 
 
 

   

Post 6: 
Opført  som Realskole i 1891 og 
har siden blandt andet været 
bibliotek. 

 
 
 

 Post 14: 
Ravsliberens smykker laves af rav 
fundet på Fanøs strande. 

 
 
 

   

Post 7: 
Bygningen er nu boligejendom, 
men har tidligere været Fanøs 
apotek. 

 
 
 

 Post 15: 
Denne bygning blev tidligere 
anvendt som Posthus, men er i dag 
indrettet til boliger. 

 
 
 

   

 

 

 

 


