
Jazzbal med Hede Hule Hot Hot i Strien
NORDBY – Fredag den 16. september klokken 20 er 
der jazzbal med Hede Hule Hot Hot i Strien på Lin-
devej 5-7 i Nordby, fortæller Inge-Lise Berg, formand 
for Fanø Jazzklub.

”Dørene åbnes klokken 19 og det først til mølle-
princippet, der gælder. Puds danseskoene og kom til 
en glad aften i Fanø Jazzklub,” opfordrer hun.

Hede Hule Hot spiller musik, der var populær i 
Danmark i tiden lige før og under besættelsen fra 
1940 til 1945. Repertoiret er primært swingnumre, re-
vysange og filmmelodier skrevet og spillet af blandt 
andre Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neu-
mann, Børge Müller, Leo Mathiesen, Svend Asmus-
sen og Harlem Kiddies.

Besætningen ser således ud: Karoline Budtz, vo-
kal, Finn Odderskov, saxofon, Jens Christian Kwella, 
guitar, Kim Mikkelsen, bas og Peter Lund Paulsen, 
trommer.

Musikken spiller fra klokken 20 til cirka 23.00. Se 
også annoncen side 10.

Mød en psykopat i Kaffehuset i Nordby
NORDBY – Mød en psykopat er titlen på et foredrag 
med Thomas C. Krohn fredag den 14. oktober 2022 
klokken 21 i Kaffehuset i Hovedgaden i Nordby, ar-
rangeret af Kontoret for Ukontrolleret Kreativitet ali-
as Ragnhild Kallehauge. Hvad kendetegner en psy-
kopat? Hvorfor går chefer og psykopater ofte hånd i 
hånd? Den slags fokuseres der på. 

Billetter købes i Kaffehuset.

Hurtigt internet til sommerhuse på Fanø
FANØ – Det seneste år er der rullet lynhurtigt inter-
net ud til 350 sommerhuse på Fanø. Det giver mu-
lighed for hjemmearbejde – og højere salgspriser. På 
Tjekditnet.dk kan man se mulighederne for bred-
bånd på ens adresse.

Øen rundt

Steppehøgen – papirflyveren fra de russiske stepper

Med de markante østlige 
vinde, der har blæst de 
seneste mange uger, op-
træder igen i år en af de 
virkelig smukke fugle, 
steppehøgen, på Fanø. Nor-
malt ligger steppehøgens 
efterårstræk sydpå øst om 
Danmark fra de russiske 
stepper og til Afrika syd for 
Sahara. Men østlige vinde i 
Europa skubber den ud til 
den yderste vestlige kant, 
hvor Fanø ligger lige på 
trækruten. Således har to 
steppehøge indenfor den 
seneste uge kortvarigt op-
holdt sig på Fanø – begge 
fundet af Fanø Fuglestation 
og iagttaget mindre end en 
halv time, hvorefter de er 
trukket sydpå. Fuglen er nu 
årligt på Fanø, typisk sidst 
i maj på nordtrækket og 
sidst i august til september. 

Steppehøgen er det pro-
minente medlem af kær-

høgegruppen, der har tre 
andre medlemmer – blå 
kærhøg, rørhøg og hede-
høg. Steppehøgen er sam-
men med hedehøgen de 
mindste med en længde 
fra næb til halespids på 
under en halv meter og et 

vingefang lige over en me-
ter. Den udvoksede han er 
kridhvid med en sorte kile i 
hånden, og hunnen er bleg 
brun, mens ungfuglene er 
umiskendelige med en di-
stinkt hvid halskrave mod 
sort kant – den såkaldte 

’boa’. Fra dens episke flugt 
med pludselige dybe fald, 
når den lokaliserer en gna-
ver eller småfugl under sig, 
har den også fået kæle-
navnet ’papirflyveren’. 
Men dens glid gennem 
landskabet giver også 

associationer til en papir-
flyver. 

En ungfugl med sin var-
me cognacfarvede under-
side blev observeret sidste 
torsdag lige ud for Søn-
derho, og søndag 
blev en gammel 
han fundet ved 
Fanø Vandværk. 
Men du kan sta-
digvæk nå at se 
denne skønhed, 
da efterårstræk-
ket og de øst-
lige vinde nok 
fortsætter 
et par uger 
endnu. 

Steppehø-

gen er blevet stadig mere 
hyppig i Danmark, hvilket 
også kan skyldes at dens 
yngleområde konstant 
breder sig mod vest fra de 
russiske stepper, og yngle-
fund i Finland og Sverige 
er konstateret, og den har 
tidligere forsøgt i det nord-
vestligste Tyskland. Så i 
en ikke fjern fremtid må 
vi nok forvente, at steppe-
høgen bliver en ny dansk 
ynglefugl, og så er Fanø 

sammen med den øvrige 
del af Nationalpark Va-
dehavet et godt bud på 
det første sted. 

Hvis du gerne vil 
se en steppehøg, så 
kontakt Fanø Fugle-
station på 20 10 87 17, 
så kan vi hjælpe dig.

Tekst og foto:  
Søren Brinch  

 Redigering:  
Finn Arne Hansen

Vadehavets fugle Steppehøgen kaldes også  
’papirflyveren’ på grund  
af sin glidende flugt.

Sommerhus til 10 millioner 
blev solgt på kun otte uger

EJENDOMME – Otte uger. 
Længere tog det ikke for 
Karin Haubjerg Larsen, 
danbolig Fanø, at sælge et 
af øens mest eftertragtede 
liebhaversommerhuse på 
Havstien i Rindby. Det gik 
for 10 millioner kroner til 
en køber fra Sønderborg. 
Udbudsprisen i april 2022 
var 12,75 millioner kroner.

”Vi havde nok regnet 
med en køber fra Hjerting 
eller Sjælland, men det 
blev så en familie fra Søn-
derborg. De er kommet 
herover flere gange for at 
se på sommerhuse. De var 
ret målrettede, og da de så 
dette, slog de til. Det var en 

meget spændende opgave,” 
fortæller hun med et smil.

Der var en del forespørgs-
ler, også fra Tyskland.

”Men vi måtte jo skuffe 
dem med, at det kræver en 
stærk tilknytning til Dan-
mark, hvis man som EU-
borger eller som borger i 
Schweiz eller Norge skal 
kunne købe et sommerhus 
her”, fortæller hun.

Unikt sommerhus
Sommerhuset er på 239 
kvadratmeter og er absolut 
unikt, fortæller hun.

”Det er liebhaveri. Og 
prisen afskrækker ikke 
det segment, der er ude ef-

ter den slags. De tidligere 
ejere har haft sommerhuset 
i mange år og har om- og 
tilbygget det i 2008. Der 
er et fantastisk køkken-
alrum, og det er bygget i 
flere niveauer. Stuen er for 
eksempel hævet, så der er 
en fantastisk udsigt over 
Vesterhavet.”

”Det er en ejendom, hvor 
du har plads omkring dig. 
Der er gode, store soverum, 
og alt er lavet i de lækreste 
materialer,” tilføjer hun.

Overtagelsen fandt sted i 
august, så de nye ejere var 
snydeheldige med det fan-
tastiske vejr, Fanø var beri-
get med i august.

Karin Haubjerg Larsen 
ser det hurtige køb og den 
gode pris som et tegn på, at 
Fanø stille og roligt er ved 
at få en højere status.

”De tyske gæster er kom-
met i årevis, men nu er 
Fanø blevet lidt mere som 
Skagen og Gilleleje,” vur-
derer hun.

Og det skyldes ikke kun 
tilstrømningen af danske 
gæster i 2020, det er sket 
over en længere periode, 
mener hun.

Det dyreste sommerhus 
på Fanø er nu Per Arnoldis 
hus Toftestien 11 i Sønder-
ho, der hos Lützau er sat til 
10 millioner kroner.
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Fanø er så småt ved at få Skagen- eller Gilleleje-status blandt 
kunderne, vurderer Karin Haubjerg Larsen fra danbolig Fanø 

Hede Hule Hot Hot. Foto: PR
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