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Området ved Bork Havn hed oprindeligt Kirkehøj. Og det var oprindeligt fra dette sted 
vikingerne drog ud på deres togter, idet der indtil for ca. 300 år siden var åben forbindelse 
ud til Vesterhavet ved Nymindegab. Ligeledes er man bekendt med at der har været fisket 
fra Bork/Kirkehøj siden 1725. 

Bork Havn/Kirkehøj blev grundlagt som fiskerihavn i 1913. Det kostede dengang den 
uhyrlige sum af 1.000 kr. at få pumpet en sejlrende, og det skete blandt andet med 
velvillige bidrag fra lokalbefolkningen. I 1932 søgte man staten om tilskud til at udbygge og 
uddybe havnen, idet man nu får landet en god portion fisk i havnen, og man har en 
begyndende eksport af fisk, specielt ål. Nu taler man om et beløb på ca. 4.500 kr. for at 
uddybe havnen, og der må mange gode argumenter til for at få ministeriet til at acceptere 
udgiften. Blandt argumenter er, at der findes reparations værksted for bådene, der er 
jernbane oppe i Nr. Bork by, der er sket en nybygning i området, og der findes en afhold 
restauration. Havnen bliver udbygget og udnævnes til eksporthavn fra 1934. Eksporten er 
hovedsagelig Åleeksport. Der er i dag stadig Åleeksport, den er dog flyttet til Hemmet, 
men havde i sin tid til huse i den nuværende fiskeforretning. 

I 1950 byggedes den nuværende fiskerihavn. Fiskerihavnen har ca. 20 kajpladser, 
tørrepladser stejlepladser, slæbestæder, kraner, redskabsskure og togvogne som bruges 
til opbevaring og til mødested for de lokale fiskere m.fl. Den gamle fiskerihavn bruges i dag 
som erhvervshavn for erhvervs-og bierhvervsfiskere. 

Den turistmæssige interesse for området startede omkring 1955 og har siden udviklet sig 
støt og roligt, indtil der i 2003 startede en voldsom udvikling i udstykningen, og opførelse 
af nye sommerhuse. 

I 1972 udstykkede Egvad kommune 70 sommerhusgrunde i Fahlen. De blev omgående 
solgt, og dette var starten til en løbende udvikling. I 1977 blev der udstykket ikke mindre 
end 200 sommerhusgrunde. Det er blandt andet de grunde der udgør vores område, med 
Horsfold, vester Fælled og Tues Drøwt. Det var så her BORK HAVN 
GRUNDEJERFORENING AF 1978 blev stiftet. Der blev valgt en bestyrelse, og der var en 
repræsentant fra kommunen med i bestyrelsen i mange år, indtil alle grunde var solgt, og 
der var bygget på størstedelen af grundene. 

I vores område har der tidligere været vådområde, med små søer og eng lignende 
lavområder. 

Der er flere af de lokale beboere der har siddet i deres skydepram og skudt ænder der 
hvor vi nu har sommerhuse. Mange steder i vores udstykning er der i jordlaget klæg, og 
det er med til at lave et uigennemtrængende lag, således vand ikke kan trænge igennem. 
Der er lavet forskellige tiltag med afvandingskanaler, grøfter og dræn, dels af kommune og 
private grundejere. 

I 1979 indviede man feriecentret med 78 lejligheder. Centret er udbygget et par gange og 
rummer nu i alt 130 lejligheder. Udviklingen gik videre og i 1973 byggede man 
lystbådehavnen, som havde plads til 250 både. I 2005 bliver der givet tilladelse til 



udvidelse af lystbådehavnen, og samtidig bliver der givet tilladelse til Husbåde i den ældre 
del af lystbådehavnens nordlige del. 

Tilbage i 1980 var der et stadigt stigende ønske om forretninger i området, så der 
påbegyndte man byggeriet af Bryggen. Inspirationen til byggeriet har arkitekten fundet på 
havnen i Bergen. 

I dag findes stort set de samme typer butikker på Bryggen, som man startede med. Inden 
for de seneste år er der dog blevet udvidet med et par forretninger. Bryggen er blevet et 
aktivt og attraktivt område for Feriehusejerne lejere og turister. 

Området udbygges stadig, der udstykkes flere grunde, og der bliver bygget sommerhuse i 
områder, hvor der for blot et og to år siden var korn og majsmarker. 

Bork Havn har en dejlig havn, hvor der er stadig er plads til erhvervsfiskeri, lystbåde og nu 
for nyligt husbåde. Der er en af de bedste surfstrande i Danmark, og der er en fin 
sandstrand der er meget velegnet til badning, især for familier med små børn. Der er 
Tipperne med Nordeuropas største fuglereservat, og der er hytterne på værnengene, alt 
sammen en udflugt værd. 

Desuden er der hvert år Bork Musikfestival med udvalgte kunstnere. Der er fest i 4 dage. 
Bork Musikfestival er flyttet fra havnen til arealet uden for Bork Havn. Ud over det er der 
Vikingelandsbyen, hvor der hvert år i august er levendegørelse af tiden dengang. 
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