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Det 12-fag lange grundmurede og stråtækte længehus og havelåge med galionsfigur.

3

BYGNINGSBESKRIVELSE
Området:
Ejendommen er beliggende midt i Sønderho, som er en af landets mest helstøbte skipperbyer, der med sin
særlige struktur og generelt solret orienterede lave stråtækte huse er unik.
Gaderne er smalle, og der er slipper, som snor sig ind imellem huse og haver. Bystrukturen veksler mellem
stor tæthed og mere åben karakter, som skyldes de store grønninger imellem og omkring husene, som for
manges vedkommende også igennem tiderne har haft tilknyttet landbrug.
Anlægget:
Et 12-fags grundmuret længehus med bolig i den vestlige ende og stald i den østlige ende og havelåge med
galionsfigur.
Bygningen:
Husets facader
Bygningen er et 12 fag langt grundmuret hus, som fremtræder med skurede og rødmalede facader med
fuger, der er trukket op med hvidt med undtagelse af vestgavlen, som er uden fugeopstregning.
Langsiderne afsluttes under taget – over en sortmalet rem med afboringer for stolpetapper – af en hvidtet
toleddet gesims, som omslutter et arkengap med muret front over nordsidens dør. Gesimsen er ført om
hjørnerne på gavlene, der er grundmurede op til cirka hanebåndshøjde. Gavlene afsluttes øverst med
lodrette grønmalede bræddebeklædninger. Sydsiden har et fremspringende risalitagtigt indgangsparti, der
fortsætter op i en muret kvist med sadeltag og med en gavltrekant med lodret, grønmalet
bræddebeklædning med hvidmalede vindskeder. Huset er stråtækt og har 2 skorstenspiber med udkraget
sokkel og gesims.
Den vestlige del af bygningen med beboelsen har 2-rammede hvidmalede kitfalsvinduer med 3-rudede
rammer. Langsidernes vinduer er fladbuede og vinduerne i gavlene er retkantede. Vinduerne er nye, men
udført som kopier af de oprindelige – og med octoglas. Den østlige del med stald har i sydfacaden sene
støbejernsvinduer (vippevinduer) med 12 ruder. I nordfacaden et par vinduer svarende til langsidernes
øvrige samt et lille 4-rudet vindue. Alle vinduer på nær de 2 i østgavlen er hvidmalede incl. den udvendige
murfals. Under alle vinduer er malet hvide ”sålbænke” og på sydfacaden hvide ”stik”. I vestgavlen
endvidere 2 små 4-rudede rombeformede vinduer og et ”falsk” vindue.
Alle luger er grønmalede. I sydsidens hovedindgang sidder en sen 1800-tals tofløjet fyldingsdør, og i
nordfacaden en enfløjet fyldingsdør i klassicistisk stil. Begge døre er hvidmalede. Nordfacaden har
endvidere en gammel, hvidmalet revledør i staldenden.
På vestgavlen sidder sortmalede ankerinitialer af smedejern: CL DL.
Husets interiører
Hovedindgangen til huset er igennem den 2-fløjede hoveddør i sydfacaden, hvorfra man kommer ind i
forstuen (æ frangel). Herfra fører en dør til den fine stue (æ stow). Ret for enden af forstuen er der
indrettet badeværelse, hvor der tidligere har været alkoverum. Øst for forstuen er soveværelset, hvorfra
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der er en dør til baggangen med bagdør i nordfacaden og trappe til loftet. Vest for baggangen findes
køkkenet, hvorfra der er adgang til spisestuen (naar donsk) og yderst imod vestgavlen et kammer.
Stalddelen udgør den østlige ende af huset og fremstår med båse, grebninger, das og lemme. Der er
cementgulv, og væggene er kalkede.
Efter ejerskiftet i 2017 er huset blevet gennemgribende istandsat. Ydermurene i boligdelen var beklædt
med celotex , som nu er taget ned, og der er nu isoleret med porebeton. De hollandske fliser, som var
klistret på celotexpladerne, er genbrugt på de restaurerede vægge og enkelte steder er nye (”gamle”) fliser
tilført.
Et par af væggene er beklædt med træ af isoleringsmæssige hensyn, som det også er tilfældet i mange
fredede huse i Sønderho.
Alle lofter er de oprindelige trælofter, som er restaurerede efter nedtagelse af loftsplader og fjernelse af
gamle jernrør. Lofterne hvidmalede ligesom de synlige loftsbjælker. Der er trægulve i alle store rum. I
forstue, køkken og bad er der lagt ølandsfliser, som traditionen har været i Sønderho.
Alle døre er de oprindelige, og de er ligesom panelvæggene og de genanvendte alkovedøre malet i
traditionelle farver, bl.a. med guldmalingen i panelerne, som har kunnet påvises. Husets smukkeste rum er
opholdsstuen (synder donsk) med en meget smuk panelvæg, hollandske fliser på ydervæggen og en
gammel bilæggerovn.
I køkkenet er fadeburet bevaret, og varmtvandsbeholderen er nedtaget i forbindelse med istandsættelsen.
Loftet består af ét stort åbent rum med synlig tagkonstruktion med hanebånd. Stråtaget er brandsikret med
sepatec.

BYGNINGSHISTORIE
En bebyggelse kan følge Jordebogen følges tilbage til i hvert fald 1750, og denne kan meget vel være
identisk med det nuværende hus.
Huset brandtakseres første gang i 1793, hvor det beskrives som et hus på 12 fag, hvor de 5 vestligste fag
beskrives som beboelse. De øvrige fag er ikke nærmere beskrevet.
I 1805 følger en mere specificeret taksation, hvor murene beskrives som værende af bindingsværk og med
grundmurede ender. Midt på bygningens sydside omtales en 1½ alen dyb kvistudbygning i 2 etager. I de 5
vestligste fag er der stuer, gæste- og sengekammer. I 2 mellemfag er der forstue og køkken og på 1. sal er
”Toldcontoir” med hvælvet loft og forgyldte paneler på væggene, mens trappen og forgangen er af
fyrretræ. Denne del af huset har ”engelske vinduer” og ”hollandske døre” med indstukne låse. De 5
østligste fag indeholder spisekammer med halvkælder samt staldafdeling med lo og foderrum.
Næste brandtaksation er fra 1842, og ifølge denne er bindingsværket nu erstattet af pillemur og grundmur,
og der nævnes nu et ”tømmerhus” ude i stalddelen.
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Skipperhuset har igennem tiderne haft andre funktioner, bl.a. som toldkontor i perioden 1793-1805.
Toldkontoret, som har været i rummet i gavlkvisten, er senere sløjfet og loftet genetableret som ét stort
rum. Sent i 1900-tallet har huset i en periode rummet bank (Landmandsbanken).
Stalddelen går i sin nuværende udformning tilbage til 1950’erne, hvor båse og gulv blev fornyet i beton.
Efter de nuværende ejeres overtagelse i 2017 er oliefyr og tank taget ud af stalden og erstattet med
jordvarmefyr i bryggers, og der er nu gulvvarme i nogle af husets rum, og store radiatorer er udskiftet med
små.
Galionsfiguren, som er placeret over havelågen mod vejen, menes at være opsat omkring år 1900. Den
opskylledes på Fanø strand i 1851 og stammer fra barken ”Lord Palmerstone”, der blev bygget i Quebec i
1847. Lord Palmerstone (1784-1865) var engelsk krigsminister, udenrigsminister og senere premierminister.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Huset fremstår nyistandsat og med næsten nyt stråtag. Yderdørene og loftsvinduerne trænger dog til en
nænsom istandsættelse.

KILDER
Gamle Huse I Sønderho (Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen 1980).

PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Der er udarbejdet bevarende lokalplan for Sønderho. Lokalplan nr. 19, Fanø Kommune. 12. oktober 1981.
Vadehavet Kulturatlas, Kulturarvsstyrelsen 2007.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
Huset fremtræder i byggeskik og farve- og materialeholdninger som et traditionelt Fanø-hus og indgår som
et vigtigt element i den meget bevaringsværdige helhed i Sønderhos bykerne.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Galionsgårdens kulturhistoriske værdi knytter sig i første række til den bevarede stalddel, der fremstår som
da den blev taget ud af landbrugsdrift i 1950’erne. Det er det eneste tilbageværende skipperhus i Sønderho
med velbevaret stald og er derved et vigtigt vidnesbyrd om den lange periode, hvor landbrugsdriften var en
vigtig del af livet i Sønderho.
Husets kortvarige funktion som toldkontor og den hermed forbundne opførelse af det fremspringende
kvistparti i 2 etager er ligeledes en væsentlig kvalitet, ligesom det faktum, at det er et af Sønderhos
allerældste huse, må tillægges særlig værdi.
Endelig er galionsfiguren et særpræget, om end lidt kuriøst, element, der vidner om Sønderhos maritime
historie.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle, fritstående og velproportionerede form med lave
mure og højt stejlt sadeltag med det fremspringende kvistparti, som i længehusets sydfacade markerer
husets midte og adskillelsen imellem boligen og stalddelen.
Gavlkvistpartiets udformning er et træk, der i Sønderho ellers kun kendes fra den fredede Sønderho Kro,
iflg. fredningslisten opført 1722 og ændret 1744 og 1793. Dog med den ikke uvæsentlige forskel, at for
kroens vedkommende flugter gavlkvisten med bygningens facade, hvorimod Galionsgårdens gavlkvist er
trukket frem som en risalit. I begge tilfælde er det barokkens forkærlighed for dette fænomen, der slår
igennem og derved arkitektonisk forlener disse bygninger med en større grad af fornemhed end den, der er
gældende for skipperbyens mange andre længehuse.
Arkitekturen er udtrykt i enkle materialer og med en for Sønderho karakteristisk farvesætning og med kun
få, men markante dekorative træk som de hvide, påmalede sålbænke, der giver en skarp kontrastvirkning i
de røde facader.
I det indre knytter værdierne sig til den traditionelle og velbevarede planløsning og til de velgennemførte
interiører med mange hollandske fliser og fine snedkerarbejder.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den velproportionerede og sluttede bygningskrop
med skuret og rødmalet murværk med optrukne fuger, bræddeklædte gavle, hvide kitfalsvinduer med
påmalede sålbænke og det stråtækte heltag med tørvemønning og skorstenspiber.
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Af helt afgørende betydning for fredningsværdierne er den intakte stalddel, som er den bedst bevarede i
Sønderho. Stalddelen er også i det ydre markeret med sine støbejernsvinduer.
I det indre knytter fredningsværdierne sig til den intakte plan, de hollandske fliser og de originale og fine
døre og paneler.
Havelågen med galionsfiguren udgør et helt særligt element, som i høj grad har været med til at gøre
Galionsgården til et af Sønderhos kendteste huse.

ANBEFALINGER
Den velbevarede stald er et afgørende argument for fredningen, og uagtet at de nuværende ejere er
indstillede på at bevare den i den nuværende form, må det anses for sandsynligt, at fremtidige ejere vil
inddrage stalden til beboelse.
Det anbefales derfor, at der i forbindelse med en mulig fredning betones, at staldens status ikke kan
forventes ændret.
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KORT OG TEGNINGER

Dette matrikelkort for Sønderho var gældende fra 1820-1911. Galionsgården er markeret med pilen.

Matrikelkort fra o. år 1900.
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BILLEDEDOKUMENTATION

Sydfacaden mod Landevejen. Vestgavlen er rød uden opstregede fuger.

Udsnit af staldendens facade ud mod landevejen. Vinduerne er af støbejern og kan vippe.

11

Nye vinduer udført som kopi af de oprindelige.

Det blinde vindue.

Havedøren

Den tofløjede hoveddør

.
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Havelågen og galionsfigur er inkluderet i fredningsforslaget. Parti fra den store stue und mod vejen; skillerummet af træ adskiller
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Parti fra den store stue ud mod vejen; skillerummet af blåmalet træ adskiller stuen fra værelset ved husets vestgavl.
Kig fra soveværelset ud gennem bagindgang og den åbne havedør.
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Kig fra spisestue ind gennem den store stue ud mod vejen.

15

Køkken i husets bagside, barokdør og gulv belagt med ølandsfliser.

Gamle alkovedøre anvendt ved det tidligere fadebur.

16

Den store stue ud mod vejen, set mod døren ud til forstuen; dør og panelvæg i barokstil. Originalt loft, nyere bræddegulv.

17

Spisestue i havesiden. Døråbningen t.h. fører ind til den store stue ud mod vejen, og døråbningen midti fører ud til køkkenet.

Værelset ud mod vejen i husets vestlige ende.
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Støbejernsovn i skønvirkestil, placeret i den store stue ud mod vejen.

19

Almuebemalet barokdør til bryggerset.
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Fliser i værelset i husets vestlige ende.

Nyt vindue med octoglas.

Udsnit af panelvæg i storstuen, dekoreret med bladguld.
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Loftet er et stort rum. Formålet med dette rum var oprindeligt opbevaring af korn. T.h. rummet i gavlkvisten, indrettet til
toldkontor o. år 1800.

Der er bevaret to skorstene i huset.
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Stalden fremstår som, da den blev nyindrettet i 1950’erne.

Den siden 1950’erne uberørte stald med båse og gulv af beton, men stadig med loft af træ.

