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1 Indledning 
Sønderho Borgerforening nedsatte i 2005 en undergruppe, med det formål at undersøge 
mulighederne for at genetablere Sønderho Havn. Undergruppen har i en rapport1 fremlagt planer 
for genskabelse af det maritime kulturliv omkring Sønderho. 

Undergruppen foreslår i samarbejde med Fonden Gamle Sønderho en genopførelse af 
Sønderho’s maritime vartegn ”æ Kaaver2”, som væltede i en storm i 19353. Fonden, som er 
grundlagt i 1928 har kåveren og Sønderho Mølle i sit bomærke. Kåverens betydning for byen 
kan ses af stednavne som Kåvervej, Kåverdalen og Kåverknoldene. Fonden Gamle Sønderho 
gennemførte i 2006 en renovation af Sønderho gamle redningsstation. En genopførelse af 
kåveren vil yderligere styrke byens identitet som gammel skipper- og søfartsby. 

 
Figur 1: Udsnit af foto af Sønderhos båke (Æ Kaaver). Huset til venstre er Kåvervej 14 med de smukke 

hollandske gavle. 

 Den 15 m høje kåver tænkes placeret syd for byen, på det sted på kåverbjerget, hvor 
fundamenterne for den oprindelige kåver stadig findes (Figur 3). Kåveren vil komme til at 
fungere som et flot vartegn for byen. 

2 Projekt 
Arkitekt Torben Mahler aps har udarbejdet en skitse af kåveren ud fra historiske tegninger4 
(Bilag 1). 
                                                 
1 Sønderho Borgerforening 2007: Forslag til genetablering af Sønderho Havn 
2 Kåver eller båke: Sønderhoningernes betegnelse for sømærker på land, der i gamle dage blev brugt af søfolk til af 
finde seljlrenderne http://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/  
3 Fanø Ugeblad den 26. oktober 1935 
4 Bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg www.aldus.dk/fanoe/kaaver 
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Figur 2: Skitse af kåveren. Torben Mahlers Tegnesture, september 2007. 

Ingeniørfirmaet Johansson & Karlstrup A/S, Esbjerg, har tilbudt at udarbejde funderingsprojekt, 
så kaaveren placeres korrekt i forhold til den originale konstruktion. 

Der mangler endnu udarbejdelse af detailprojekt, der både skal opfylder nutidige sikkerhedskrav 
og være i god overensstemmelse med den oprindelige konstruktion, som er dokumenteret ved 
fotos. Farven på kåveren var formentlig engelskrød, men endelig dokumentation mangler. 
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3 Placering 

 
Figur 3: Placering af kåveren på kåverbjerget er vist på dette satellitfoto fra Google Earth 

4 Kommunens godkendelse 
Fanø Kommune har givet principiel tilladelse til at kåveren genopføres på kommunens ejendom 
(Bilag 2). Der skal indgås en brugeraftale med Fanø Kommune om vedligeholdelse samt evt. 
nedrivning. 

Inden der kan gives byggetilladelse, skal Fanø Kommune gennemføre en høring om ophævning 
af klitfredningen på matriklen.                                       

5 Organisation 
Projektet foreslås gennemført i samarbejde mellem Fonden Gamle Sønderho og Sønderho 
Borgerforening. Fonden Gamle Sønderho har givet tilsagn om samarbejde med Sønderho 
Borgerforening om projektet (Bilag 3). 

Ansvaret for opførelse, vedligeholdelse og evt. nedrivning af kåveren skal fastlægges i en aftale 
mellem Fonden Gamle Sønderho og Fanø Kommune.   

6 Finansiering 
Projektet søges finansieret via private bidragsydere og ansøgninger til fonde. 

Der skal indhentes tilbud på projektet, når der foreligger et detailprojekt. 
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7 Bilag 
Bilag 1 Optegning af den østlige kåver ved Sønderho by. Torben Mahlers tegnestue, september 

2007. 
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Bilag 2 Fanø Kommune: Godkendelse af genopførelse af kåver på kommunens ejendom. 
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Bilag 3 Fonden Gamle Sønderho: Tilsagn om samarbejde med Sønderho Borgerforening om 

genopførelse af kåveren i Sønderho 
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