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Har du været der, kommer du igen, har du ikke er det et ”must”. På sejlernes foretrukne ø 
Anholt, er man hjemme, men alligevel langt væk. BÅD har set nærmere på denne perle.

Midt i Kattegat ligger Anholt. En oplagt destination, hvis man er 
på sommerferie i sejl- eller motorbåd med familien. Øen er blot 
22 kvadratkilometer og er på det nærmeste bilfri – der findes 

dog taxa på øen, men transport foregår typisk til fods, på cykel eller i 
golfvogn, som er en ny mulighed fra denne sommer. 

Skønt øen er kendt for sin helt enestående natur, rolige tempo og ofte 
vælges som feriedestination for sejlerne. Her kommer man helt ned i 
gear, og i løbet af sommeren er der masser af liv, aktiviteter og events, 
hvor hele familien kan være med. BÅD har set nærmere på hvad du kan 
opleve denne sommer.

NORDEUROPAS STØRSTE LAVHEDE ØRKENEN 
På Anholt finder man noget af Danmarks mest særprægede natur. Øen 
byder på en 25 km lang kyststrækning, klitter, hvide sandstrande og 
nok landets klareste og lækreste badevand. På øen finder man ligeledes 
Ørkenen, som er et unikt, fredet naturområde, der bl.a. er klassificeret 
som en del af ”Smutturen”, der består af 50 særligt udvalgte naturskønne  
steder i Danmark. Hvert år besøges øen af tusindvis danske og uden-
landske turister, hvor størsteparten kommer sejlende til øen i egen båd. 

LANDETS HYGGELIGSTE EVENTS
Men et er den unikke natur på øen noget andet er alt det, man også kan 
opleve i løbet af sommeren. Øen har gennem de seneste år fået skabt et 
stort og spændende udvalg af events, som finder sted i juli og august. For 
mange sejlere, er det blevet en fast tradition at tage forbi øen i løbet af 
sommeren og gæste en eller flere af de hyggelige events, øen byder på. 

MAN SPISER GODT
Sætter du kursen mod Anholt i løbet af sommeren kommer man bestemt 
ikke til at kede sig. Udover de mange aktiviteter byder øen også på en 
række hyggelige spisesteder, hvis man har lyst til enten en god frokost 

på havnen eller en hyggelig middag, som afveksling til egen madlavning  
om bord på enten sejl- eller motorbåden.

BEDRE PLADS TIL DIN BÅD
Øens store popularitet blandt danske og udenlandske sejlere gør, at man 
på Anholt i en årrække har haft stor fokus på at forbedre forholdene i 
havnen, som særligt om sommeren har været noget af en udfordring for 
de mange sejlere at lægge til i. Der har været stor mangel på ordentlige 
havnepladser, og det har man nu gjort noget ved.

NYE FLYDEBROER OG GRØN OMSTILLING I HAVNEN
Havnen har i år færdiggjort etablering af de nye flydebroer. I lystbåde-
havnen er der anlagt en ny 30 meter lang flydebro, som giver plads til 
60 både. Ved den nye bro er der uddybet til 2,5 meter vand. Derudover 
er havnens yderbassin også uddybet til mellem 4,5 og 5 meter. 

For at være med til at skabe et bedre miljø og arbejde henimod en 
grønnere havn, sker belysningen i havnens nordre molehoved nu via 
energi fra solceller på molen.

OPLAGT SOMMERFERIESTOP FOR FAMILIEN
Med sit store udvalg af sommeraktiviteter er Anholt uden tvivl et besøg 
værd, og hele familien – unge som ældre – kan være med. Øen er netop 
en skøn blanding af naturoplevelser, hav og strand med rige muligheder  
for fred, ro og plads til fordybelse, og samtidig kan familiens aktive  
medlemmer få masser af fysiske udfordringer både til lands og til vands. 

Overnattes ikke i egen båd kan der vælges at overnatte på øens cam-
pingplads, på den hyggelige Anholt Kro, B&B, ferieværelser eller måske 
leje et af de dejlige sommerhuse – her er masser af muligheder. I egen båd  
giver transporten til øen sig selv. Derudover kan der også sejles fra  
Grenaa Havn. Det tager cirka tre timer. At flyve til øen fra Tune Lufthavn 
ved Roskilde er også en mulighed. Det tager blot 45 minutter.
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MAD & DRIKKE
ORAKEL BAR – i et øde hjørne af havnen ligger en lille strandbar med drinks, vin, øl og spanske snacks.  
I juli laver kokkene dejlig streetfood til bølgeskvulp og solnedgang i havet.
RESTAURANT VED VEJEN – en hyggelig restaurant og vinbar med klassisk bistrokøkken, hjemmebagt  
brød, charcuterie og oste.
ALGOT FRA HAVET – en familierestaurant, som ligger direkte ved kajkanten i havnen og som serverer 
frokost, middag samt take-away ordning, så man kan bestille, hente og spise i egen båd. 
ISHUSET & GOURMET HOTDOG – nyd øens største is, belgiske vafler, pandekager, lækre kager og den  
nye Anholt Gourmet hotdog med økologiske pølser, hjemmelavet fyld og lækkert brød.
D’ØRKEN GIN & WHISKY – her kan man bl.a. nyde Anholt Gin lavet af enebær fra øen.
TANTERNES HUS/CAFÉ – en hyggelig restaurant med en dejlig terrasse i haven.
ANHOLT KRO – nyd en kold fadøl i krohaven eller dagens ret i krostuen.
SURF’N SANDWICH – customized sandwiches. Man vælger selv råvarer til opbygning af sin sandwich. 
GRILL DIN EGEN BØF PÅ HAVNENS STORE GRILL – er man ikke til restaurantbesøg, men foretrækker  
at grille sin egen bøf, så har havnen som en ekstra fin service for sejlerne stillet en stor grill op – kom i god  
tid, der er rift om pladserne i højsæsonen.

	 JULI	2019	 21



NYHED – OFFENTLIG ADGANG TIL ANHOLT FYR
Som noget nyt er det nu muligt at komme op i Anholt Fyr – en belønning efter en lang vandretur igennem 
Ørkenen. En gruppe frivillige udgør ”Anholt Fyrs Venner”. De holder fyret åbent for offentligheden på 
udvalgte dage i løbet af sommeren.

ANHOLT
Sejlernes foretrukne ø

EVENTKALENDER SOMMEREN 2019
30. JUNI  KLASSISK KONCERT. Den danske salmeduo i Anholt 

Kirke.
30. JUNI-6. JULI FAMILIEHØJSKOLE PÅ ANHOLT. Musik for børn og 

kajak og SUP for de voksne.
JULI LIVEMUSIK PÅ ALGOT FRA HAVET – mange aftener i 

juli. 
2.-4. JULI  HUMMERDAGE PÅ ANHOLT – en hyldest til 

hummeren med et væld af aktiviteter og menuer med 
jomfruhummer tilberedt på forskellige måder på øens 
restauranter.

17. JULI TOUR DE ANHOLT – onsdag i uge 29 arrangeres en 
festlig cykeltur rundt på øen. 

UGE 30 KITETRÆF – her kan man deltage i kitesurfing eller 
måske blot kigge på. Dagene krydres med hygge,  
socialt samvær og fest.

23. JULI-3. AUGUST AFTERSUN YOGA på stranden i ulvetimen.
24. JULI ANHOLT FESTIVAL – onsdag i uge 30 er der 

musikfestival. Overskuddet går til aktiviteter for  
Anholts børn.

30. JULI-6. AUGUST LANGT UDE FESTIVAL – er en kunstfestival med 
temaet ”kunstkaos i naturskønne omgivelser” langt  
ude på Anholt. En uge fyldt med musik, dans, yoga, 
teater og foredrag.

18. AUGUST DRAGEFESTIVAL ved Anholt Kirke. Tag drage og kaffe 
med. Der serveres småkager og lidt koldt at drikke. 

31. AUGUST ANHOLT MARATON – løberne kommer bl.a. gennem 
Ørkenen og til Anholt Fyr på maratonruten. Er man  
ikke til den lange tur, kan man løbe en halvmaraton  
eller 10 km tur, der går i det bakkede terræn på øens 
vestside og i byen.
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