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Fanø Nordsøbad
Indledning
På Fanøs vestkyst ses endnu sporene af pionerprojektet Fanø Nordsøbad, som blev grundlagt i
1890. De fleste af bygningerne i den prominente stil er forsvundet med tiden, og kun nogle
enkelte villaer er bevaret. De står tilbage som vidner om det ambitiøse badeturismeprojekt, der
blev iværksat af aktieselskabet Fanø Nordsøbad A/S med den hensigt at etablere et internationalt
kurbadested i verdensklasse. Baggrunden for foretagendet var stiftelsen af Danmarks
Turistforening i 1888, som oven på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i
København samme år tog initiativ til at påbegynde planlægningen et feriested for den voksende
gruppe af borgerskabsturister. Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling havde
tiltrukket overraskende mange besøgende fra udlandet, og der var grundlag for at tænke i
international turisme. På de tyske Vadehavsøer var der allerede etableret flere kurbadesteder,
og i Danmark faldt valget på Fanø.
Byggeriet i det hidtil uudnyttede klitlandskab gik i gang i 1892, og fem år senere var der etableret
et komplet kurbadested med tre store hoteller, omkring 20 pensionat-villaer og en komplet
infrastruktur. Flere faktorer medførte med tiden et forfald af de oprindelige bygninger. Vind og
vejr, skiftende hænder, manglende vedligeholdelse, brand og oprindelige konstruktioner, der
ikke var skabt til at modstå klimaet ved Fanøs vestkyst, har medført, at der kun er få spor tilbage
af badestedet. De bygninger, der er tilbage, fortæller en vigtig historie om grundlæggelsen af
den turisme, der i dag er en af øens vigtigste indtægtskilder. Dette guidemanuskript skal
medvirke til at sætte fokus på områdets historie.

Historisk baggrund
I det følgende gives en kort baggrund for Fanø Nordsøbads udvikling – hensigten bag oprettelsen
og den fysiske udvikling af feriestedet – med vægt på perioden 1892-1903. Som supplerende
litteratur henvises til Olaf Lassens bog Badestedet Fanø igennem 50 år, 1890-1940 (Rosendahls
Bogtrykkeri, Esbjerg, 1950), Peter Dragsbos artikel ”Ved Fanø Nordsøstrand – pst strand, pst
strand, pst strand…” (i Mark og montre, Kulturhistoriske museer i Ribe Amt, 1989, s. 76-80) og
John T. Lauridsens artikel ”Et internationalt badested. ”Fanø Nordsøbad” mellem dansk og tysk
1890-1904” (i Den jyske Historiker nr. 65, 1993, s. 79-94).

Prospekt over Fanø Nordsøbad, omkring 1900. www.mitfanoe.dk

Danmarks internationale kurbad
Allerede i midten af 1800-tallet var der etableret bade- og svømmehuse på Fanø; først og
fremmest på øens østside ved Nordby, og senere ved Sønderho. Det helt store kurbadested kom
dog først på tegnebrættet i 1890. I kølvandet på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og
Kunstudstilling i København i 1888 var Danmarks Turistforening blevet stiftet, og et af deres
første initiativer var at igangsætte planerne om et stort internationalt badested et sted i
Danmark. Valget faldt på Fanø, og i 1892 blev aktieselskabet Fanø Nordsøbad A/S (eller Fanø
Nordsøbad Compagny Limited) stiftet af et konsortium bestående af danske, tyske, engelske og
østrigske pengemænd. I spidsen som bestyrelsesformand stod den danske grev Raben-Levetzau
fra Aalholm, som også var blevet udnævnt til formand for Danmarks Turistforening og således
var en af de vigtigste drivkræfter bag etableringen af Fanø Nordsøbad og den internationale
turisme. To år senere var byggeriet godt i gang, og badestedet åbnede for den første sæson.
Selskabet var rejst for delvist danske men især tyske penge, og bestyrelsen såvel som gæsterne

var hovedsageligt tyske. Badestedet blev i offentlighedens øjne betragtet som et tysk
foretagende på dansk jord, og først i 1904 blev det et helt danskejet selskab med medfølgende
navneforandring til det mere danskklingende Fanø Vester-havsbad. Badet søgte sine kunder
blandt det bedre borgerskab, og ambitionerne for serviceniveauet var lige så store som
ambitionerne for international anerkendelse. I 1897 udgav selskabet en billedmappe med
fotografier fra Fanø Nordsøbad, Nordby og Esbjerg havn, som kunne erhverves af badets gæster
og via dem lokke flere til det prominente kurbadested. Fotografierne, som var af høj kunstnerisk
kvalitet, var taget af Hoffotograf Wilhelm Dreesen fra Flensborg, og som den ledsagende tekst
bedyrede: ”Fanøs vidunderlig dejlige Strand, kraftige Bølgeslag og storartede Klitdannelse
fyldestgøre i hver Henseende Fordringerne, der stilles til et første Rangs Nordsøbad”.

Varmbadehuset ved Hotel Kongen af Danmark. Arkivfoto: Hanne og Villy Nielsen, NORDBY SOGN, FANØ, SAMLING OM PERSONER,
BYGNINGER OG JORD

Kurbadenes effekt på helbredet
Da kurbadeturismen flyttede ind på de nordlige Vadehavsøer i den sidste halvdel af 1800-tallet,
var selve turismebegrebet i sin spæde udvikling. Tidligere havde det kun været de velhavende
forundt at rejse alene for rekreationens skyld. Hen imod slutningen af 1800-tallet skete der en
social udvikling i samfundet, som hang sammen med den industrielle revolution og generel
økonomisk opgang. Flere havde penge, flere havde fritid. Byborgerskabet og den voksende
middelklasse fik mulighed for at holde fri, og råd til at gøre det væk fra hjemmet. Samtidig skete
der en videnskabelig udvikling. Hvor sammenhængen mellem renlighed og et sundt legeme
allerede i 1700-tallet var kendt for den videnskabeligt interesserede elite, bredte denne viden
sig i 1800-tallet ligeledes nedad i samfundet. Det begyndte at stå klart, at det ikke var i de
industritunge byer, luften var renest. Her hærgede tuberkulosen, og den rene luft var
efterspurgt. Det samme var det salte havvand, som lod til at have gavnlige egenskaber for det
menneskelige legeme. Begge dele fandtes ved Vadehavskysten, og renest var de på den yderste
vestlige front – Vadehavsøerne. På Vadehavsøerne boede bonde- og søfartsfolk, og selvom de
jævne folk kunne overtales til at leje et værelse ud på gården, var det slet ikke nok til at tilgodese
den stigende efterspørgsel på havbad-ferier med luksuriøse indkvarteringsforhold. Der var
grundlag for at tænke i egnsudvikling. Tankerne om egnsudvikling kom dog ikke fra de lokale,
men derimod fra udefrakommende iværksættere, der tilhørte lige præcis det bedre borgerskab,
der også var målgruppen for badeferier. De havde forståelse for det tiltagende behov for ferier
fra en voksende middelklasse, og for at drage nytte af lægevidenskabens kobling mellem ren

luft og havvand og et sundt legeme. I hoffotograf Dreesens billedmappe fra Fanø Nordsøbad i
1897 hylder teksten således også Fanøs særlige lægelige egenskaber: ”Det har vist sig, at ingen
Vesterhavsø i og for sig selv byder saadanne Fortrin i hygiejnisk, klimatisk Henseende som Fanö,
hvilket ogsaa er anerkendt af medicinske Autoritæter”. Når borgerskabet tog på kurbadeferie,
havde fornøjeværdien også en nytteside.

Arkivfoto: Sydvestjyske Museer. Fotograf Wilhelm Dreesen, 1897.

Borgerskabets borge
De bygninger, der voksede frem i klitlandskabet på Fanøs vestkyst i løbet af 1890’erne, var
meget ulig den byggestil, der ellers havde præget øen. Områdets byggestil var blandt andet
udtryk for en nøje styret planlægning af området. Fælles for bygningerne var, at de med deres
prangende liebhaverstil gav et klart signal om luksus og finkultur til den velbemidlede målgruppe
for kurbadeferierne. Nogle af bygningerne blev opført af selskabet, andre af private
interessenter, som byggede for at udleje til badets gæster, eller for at bo der selv om sommeren.
Selskabet bag Fanø Nordsøbad var selv bygherrer bag det prominente Kurhotellet, som stod klar
til sæsonåbning i 1892. Strandhotellet fra samme år og hotellet Kongen af Danmark fra 1893
var ejet af lokale aktieselskaber – Strandhotellet af Fanø-aktieselskabet ”Strandhotellet ved Fanø
Nordsøbad” og Kongen af Danmark af Esbjerg-aktieselskabet ”Kongen af Danmark ved Fanø
Nordsøbad”. De øvrige byggegrunde blev solgt til private.

Villa Anita og Hotel Kongen af Danmark, fotograf Wilh. Dreesen, 1897.

Mange af byggegrundene blev købt af rigmænd fra Hamborg, som opførte de såkaldte
’tårnvillaer’ til 70-80.000 kr. Det meste tømrer- og snedkerarbejde blev lavet i Tyskland, sendt
op med jernbanen og samlet på grundene. Også tæpper, møbler og andet inventar kom fra
Tyskland. Inden byggeriet begyndte, blev der lavet en byggeplan med et regelsæt, der tinglystes
som servitut. Herunder måtte man ikke på sin grund lægge en bygning, der kunne genere
naboen, og de sanitære forhold skulle være i orden. Køberne af byggegrundene forpligtigede sig
på at indhegne grunden inden for 6 måneder efter købet, og bebygge den inden for et år. Var
den ikke bebygget inden for et år, gik handlen tilbage. Enhver bygnings placering og
bygningstegning skulle først godkendes af selskabet. Som regulativet anførte:
”Bygningerne skulle gjennemgaaende opføres massivt; dog tilstedes det at anvende tildels
udmuret eller paa anden Maade brandforsikret udfyldt Bindingsværk. Efter særligt Ønske kan
ogsaa Træbygning tillades; dog maa Afstanden fra hver Grændse da udgjøre mindst 5 Meter.
Bygningerne maa ikke bygges høiere end som terræn, parterre og Etage med derpaa værende
Kvister; taarnagtig Opbygning kan dog rage op over samme. Den i Generalplanen givne Flugtlinie
maa ikke overskrides af nogen fast Bygningsdel. Verandaer kunne, saafremt samme ere aabne,
overskride Bygningslinien med 1 Meter. I Almindelighed, skal Gulvet i Stueetagen i de høieste
ligge 1 Meter over Fodsti, dog kan der herfra i enkelte Tilfælde tilstedes Undtagelse. Byggetegningerne maa forinden Bygningen paabegyndes, forelægges for Bestyrelsen; det ene Expl.
bliver beroende ved Bestyrelsens Akter”.
Eftersom selskabet skulle godkende bygningstegningerne, blev der således etableret en ’stil’ for
badet. Det danskliggende badested kunne således ikke undslå sig et tysk tilsnit, hvor synlige
trækonstruktioner gav en vis alpelignende schweizeridyl med tårne og træudhæng, der ligeledes
gav mindelser om norsk dragestil. I en artikel om det nyetablerede bad i Illustreret Tidende den
3. juli 1892 beskrives Kurhotellet som ”en ganske flot bygning i en lidt tung tysk stil”. Villaerne
i Fanø Nordsøbad var de rene palæer, og hotellerne ikke mindre imponerende.

Da Georg Brandes i 1896 besøgte badet, var han dog ikke begejstret, hvilket fremgik med al
tydelighed i hans artikel ”Fanø Nordsø-Bad” fra samme år:
”Saa har man da begyndt med at opføre det store Kurhotel, som for nogle Aar siden højtideligt
og lystigt blev indviet, lidt derfra Strandhotellet, lige i Nærheden af Hotel Kongen af Danmark –
det sidste i en Stil, der kun altfor levende minder om en eller anden Taarnbygning paa Nørrebro
– og rundt om smaa Villaer af røde Mursten. Alle disse Bygninger, der er mer eller mindre
praktisk indrettede, og af hvilke Kurhotellet, det eneste, hvorom jeg kan dømme, er rummeligt
og vel betjent, staar ved deres hele Stil i en beklagelig Strid med den omgivende Natur. De er
byggede af tyske Arkitekter, som disse vilde bygge i Berlin eller udenfor Berlin, men uden noget
Hensyn til Overensstemmelse med Naturen her. Kun en Bygning, som en Bremer har ladet
opføre, graa af lød, lidt fæstningsagtig, der ligner et Hus fra gammel Tid, stemmer i sit Præg
med Omgivelserne og er da også den eneste, Øjet hviler paa med det Behag, som det
Harmoniske indgyder.
Det vilde være en Opgave for en genial Arkitekt her at frembringe Noget, som paa én Gang var
vel egnet til at modstaa Fugtighed og Storme og stod i Overensstemmelse med denne Naturs
storladne, brede Skønhed og fine Farver. Det burde helst undgaas, at det tilkommende Fanø
Nordsøbad kom til at ligne den lange, kedsommelige aandløse Husrække, der udgør Ostende”.
Alle de store hoteller fra Fanø Nordsøbad er væk, kun det mindre Kellers står der endnu, og af
de mange villaer fra omkring år 1900 er kun fire tilbage: Villa Nina, Villa Quisisana, Villa
Tusculum og Villa Marie. Ingen af disse er endnu af Fanø Kommune udpeget som
bevaringsværdige, selvom de udgør de sidste arkitektoniske levn af Fanø Nordsøbads historie.

Arkivfoto: Sydvestjyske Museer. Fotograf Wilhelm Dreesen, 1897.

Strand, sandslotte og nationale flag
Da selskabet Fanø Nordsøbad A/S købte arealerne, hvor badestedet skulle ligge, købte de
samtidig strandretten for 100 år. Dermed havde de også købt retten til at kræve betaling for
havbadning – kurtakst – på den strækning af stranden, der tilhørte selskabet. Badeselskabets
bestyrelse bestod i høj grad af tyskere, og i samtiden blev denne ’indskrænkning’ af fannikernes
ret til deres egen strand af modstanderne betragtet som en gradvis tysk annektering af Danmark
fra vestsiden. Ifølge Fanø Birk Skøde og panteprotokol fra 1890 fik selskabet
”Eneret til Benyttelse af Nordby-Sogns Forstrand i Sommermaanederne til Badning, saa at altsaa
ingen anden Enkeltmand eller Selskab – saalænge d. Hr. eller Selskabet i »Fanø Vesterhavsbad«
forestaa Badevæsenet paa Nordby Sogns Forstrand, maa anbringe eller benytte Badevogne,
Telte, Stole, Kurve eller lignende paa den omtalte Strand”. Det tilføjedes at ”Dog bør det ikke
formenes Øens Beboere ei heller deres Bekjendte andet Steds fra, som ikke have Raad til at
bade ved Badeetablisementet, at bade paa aaben Strand udenfor den af Politiet fastsatte
Grændse. Ei heller bør det formenes Sognets Beboere at forrette deres lovlige Gjerning paa
Stranden, ligesom Badegjæsterne naturligvis heller ikke maa hindre den nødvendige Færsel paa
Forstranden, bortføre Strandgods eller hindre Bjærgningsarbejdet, i Tilfælde af Stranding. Det
skal heller ikke formenes Badegjæsterne at samle Rav i Badetiden paa vor private Strand”.
Brug af havet til kurbadning var en forretning. De særlige privilegier, kurbadets gæster havde i
forhold til afbenyttelse af stranden, var noget, de betalte sig til via kurtakster, og al omklædning
skulle ske fra badevognene, som kunne lejes. Fandt badeadministrationens opsynsmand tøj i
klitterne, blev det inddraget og kunne efterfølgende afhentes på badeadministrationens kontor.

Arkivfoto: www.mitfanoe.dk

Som på de øvrige badesteder var det en yndet sport at bygge sandslotte og pryde dem med
flag. I Fanø Nordsøbad krævede administrationen, at man altid anbragte det danske flag
øverst i flagstangen, hvis man også flagede med det tyske, som således kom nederst. I 1896
havde en tysk gæst flaget med tysk flag ved sin villa, og da brygger Carl Jacobsen fra
Carlsberg senere på sæsonen gæstede Fanø Bad og hørte om dette, gik han efter sigende ned
på stranden og hev et tysk sandslot-flag, der var blevet placeret øverst på flagstangen, ned og
trampede på det. Der udbrød optøjer mellem danske og tyske badegæster på stranden, og
bryggeren slap med nød og næppe op til hotellet. Optrinnet affødte mange avisskriverier,
sågar i den internationale presse, og den tyske presse frarådede tysktalende at besøge
badestedet. Årene 1897-8 kom der ingen tyske badegæster til Fanø Nordsøbad, og næsten
heller ingen danske.13 Salget af grunde stoppede, så selskabets indtægter på turisme og
grundsalg var i perioden op til 1900 begrænsede. Først omkring århundredskiftet kom både
den internationale turisme og grundsalget i gang igen. Brygger Jacobsens protest mod tysk
nationalisme, manifesteret i form af et korporligt angreb på et tysk sandslot, blev i sidste ende
starten på slutningen af det store, tyskfinansierede kurbadseventyr. I 1904 kom aktieselskabet
på danske hænder og badestedet skiftede navn til Fanø Vesterhavsbad.

Sønderklit
I perioden op til og efter Første Verdenskrig udviklede områdets bebyggelse sig i langsommere
takt. Badet var lukket under krigen, og efter den fulgte nogle stille sæsoner. Først i 1930’erne
kom der gang i badet igen, og badet så sin anden glansperiode. I 1930’erne kom endelig det,
Georg Brandes havde længtes efter under sit besøg på badestedet i 1896: En arkitektonisk
hyldest til det særlige lokale formsprog, der prægede øen inden de moderne liebhaver-kasser i
Fanø Nordsøbad invaderede klitlandskabet. Den kom i form af en række nyopførte sommerhuse
i Sønderklit (dengang Adelgade), som grænsede umiddelbart op til det gamle badested. Disse
sommerhuse fortæller historien om en anden tids nostalgi. De er opført i Fanø-stil efter
hjemstavnsstilens principper om tilbagevenden til oprindelige byggeformer og solide materialer.
Husene i grundmuret tegl har træbeklædte gavle, stråtag og trefarvet stik over vinduerne,
præcis som de gamle 1700- og 1800-tals længegårde i Sønderho og Nordby. Selvom
sommerhusene i Sønderklit nok aldrig har haft stald i den ene ende, arkengaffen aldrig har givet

adgang til et høloft, og proportionerne er væsentligt større end på de gamle 1700- og 1800-tals
skipperhuse, der endnu er bevaret i Nordby og Sønderho, minder sommerhusene om noget, der
hører til øen. Georg Brandes ville have været fornøjet. Af de ældre sommerhuse i Fanø Bad er
sommerhusområdet Sønderklit som det eneste udpeget som bevaringsværdigt.

Plantegning: Nordby Sognearkiv, omkring 1894. Arkivfoto: Sydvestjyske Museer. Fotograf Wilh. Dreesen, 1897.

Klitbyen
Også længere mod øst, langs vejen mod Nordby, voksede der i 1930’erne et område frem med
sommerhuse i en stil, der var mere hjemstavnsinspireret end liebhavervillaerne fra det første
Fanø Nordsøbad, nemlig Klitbyen. Selskabet bag Klitbyen bestod dels af Olaf Lassen, som på
daværende tidspunkt var direktør i Fanø Vesterhavsbad, foruden en dommer Esmann og
fabrikant A. Lykke Thomsen. Deres hensigt var skabe en sommerhusklynge i mere moderne snit,
og villaerne blev designet af den berømte arkitekt Harald Peters, som var et af de store danske
navne inden for bedre byggeskik. Husene var til dels træhytter med tegltag og dels A-huse – en
hustype, som Harald Peters lancerede i 1926 og som blev et af hans kendetegn inden for
sommerhusarkitektur. A-huset var A-formet – stråtaget gik helt ned til jorden på begge sider,
og mindede i stilen om de gamle esehytter. På grund af denne form fik området tilnavnet
’Negerlandsbyen’. De tilbageværende Harald Peters-sommerhuse står tilbage som et udtryk for
en ny tids sommerhusturisme, der gjorde sit indtog ved Fanø Bad i 1930’erne. Sammen med de
tilbageværende bevarede villaer fra starten af 1900-tallet rummer kolonien nogle bærende
bevaringsværdier og en kulturhistorisk fortælling om områdets udvikling. Fortællingen og de
tilbageværende kulturhistoriske spor kan sikres i fremtiden via kommunal planlægning.

Plantegning: Nordby Sognearkiv.

Fanø Bad – en bygningsfortælling om turismens udvikling
Fanø bad rummer i dag et helt enestående udvalg af stilarter inden for turismebebyggelse, som
fysisk fortæller historien om turismens udvikling igennem de sidste godt 100 år. Det startede i
1892 med Kurhotellet, hurtigt efterfulgt af Strandhotellet og Kongen af Danmark, og derefter de
pompøse liebhavervillaer, som tilgodeså borgerskabets behov for mere private rammer og i
nogle tilfælde udgjorde deciderede sommerresidenser for adelsfolk og deres familier, som
rykkede ind på den lille Vesterhavsø for sommersæsonen. Det første Fanø Nordsøbad var for
samfundets absolutte spidser. Ligesom turismen bredte sig til flere sociale lag over de næste
årtier, ændrede sommerhusbebyggelsen sig dog også til det mere jævne, hjemstavnsprægede
udtryk, som Georg Brandes havde savnet da han gæstede borgerskabets prangende tårnby i
klitterne i 1896. Ikke mindst var det nye turistbyggeri en konstruktion af rekreative privatsfærer,
og ligesom parcelhuset fra århundredes midte vandt indpas som en opnåelig bid af husejerhimlen
for større og større befolkningsgrupper, gik også sommerhusområdernes udvikling i retning af
det afgrænsede, private. Fra 1970’erne kom de kollektive indkvarteringer tilbage, nu i form af
ferielejligheder i fælleskomplekser, men med hver sin hoveddør. Fanø Bad giver i dag et glimt
af de mange på hinanden følgende arkitektoniske strømninger igennem en godt 100-årig
periode, men også den generelle sociale udvikling og velfærdssamfundets krav og forventninger
til ferieafholdelse i samfundet afspejles i de forskelligartede byggestilarter, området byder på.

Arkivmateriale: Nordby Sognearkiv,1892.

Badets udvikling – tidslinje

1890: Fanø Nordsøbad A/S / Fanø Nordsøbad Compagny Limited blev stiftet på en
generalforsamling i Hamborg i 1890. Selskabets stiftere var et konsortium bestående af
danske, tyske, engelske og østrigske ’kapitalister’,og de fleste aktier var på tyske og østrigske
hænder.
1892: Den 22. juni 1892 åbnede det store Kurhotellet. Hotellet blev egentlig opført til at
indeholde læseværelse, festlokaler og en sal med plads til 400 gæster. I sidste øjeblik blev der
indrettet 30 værelser med udsigt til havet. Senere blev der opført to tilbygninger, herunder
nordfløjen med 50 værelser. Ved indvielsesceremonien deltog bl.a. Holger Drachmann, som fik
overrakt et skøde på en lille grund.17 Samme år blev Strandhotellet (som senere bar navnene
Missionskurstedet, Turisthotellet og Hotel Fanø Bad) opført. Det kom dog først i drift i
1893. Der var ca. 800 gæster i Fanø Nordsøbad i 1892.
1893: Hotel Kongen af Danmark blev opført. Badet blev udbygget med villaer og logihuse.
Der var ca. 1100 gæster i 1893.
1894: Badet blev udbygget med villaer og logihuse. Der var ca. 1600 gæster i 1894.
1895: Badet blev udbygget med villaer og logihuse. Der var over 2000 gæster i 1895. 19001902: A/S Fanø Nordsøbad blev overtaget af vinfirmaet Ludwig von Kapff & Co. Under von
Kapffs virke blev der blandt andet indkøbt to både – en yacht og en stor sejlbåd – som skulle
ligge ud for badet og friste gæsterne. De sejlede hyppigt på grund, når de hver aften sejlede
nord om øen for at ligge til i Nordby Havn.
1900: Den 27. juni 1900 gæstede Kronprins Frederik (VIII) og hans tre sønner badet efter
afsløringen af statuen af Christian IX i Esbjerg.
1904: Fanø Bad kom på danske hænder. 11. april 1904 dannedes aktieselskabet Fanø
Vesterhavsbad.
1913: Togulykken ved Bramming d. 26. juli 1913, som skyldtes hedebølge og overophedede
skinner, kostede seks badegæster, som var på vej til Fanø, livet. Resten af sæsonen kom der
ingen gæster med tog.
1914: Ved udbruddet af Første Verdenskrig forlod alle badets gæster øen.
1920’erne: De to villaer Prinsesse Marie og Villa Anne, som indeholdt Hansens Boghandel
(solgte ikke kun bøger, men også diverse fornødenheder til badegæster) og pensionat, blev
forbundet med en mellembygning og fik navnet Strandhotellet (det gamle Strandhotellet
hed nu Missionskurstedet).
1927: Brand på hotel Kongen af Danmark.
1928: Brand på hotel Kongen af Danmark.
1930: Hotel Kongen af Danmark stod nyopført med moderne komfort – elektrisk lys,
centralvarme, varmt og koldt vand. Værelser med telefon og bad.
1930’erne: Opgangsperiode med udbygning af sommerhusområderne Klitbyen og Sønderklit.
1974: Kurhotellet var revet ned, og på dets plads opførtes Danland Feriecenter
Vesterhavet.
1983: Det gamle Strandhotellet, nu benævnt Hotel Fanø Bad, brændte og blev revet ned.
1991: Kongen af Danmark blev revet ned som det sidste af de tre kurhoteller.
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