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Nyt magasin fra National parken  
– som er flyttet

FANØ – Nationalpark Vadeha-
vet har netop udgivet sit årlige 
magasin, 84 sider trykt i lækker 
kvalitet og fyldt med reportager, 
artikler og små nyheder om na-
turen, kulturen og menneskene i 
nationalparken. 

Læserne bliver taget med på en 
tur rundt i hele vores fantastiske 
vadehavsområde, og i magasinet 
får de masser af inspiration og 
tips om hvad, hvor og hvordan, 
man kan komme ud og opleve 
Vadehavet og nationalparken. 

Magasinet er gratis og distribueres gennem de 
cirka 240 nationalparkpartnere, som man kan finde 
fordelt over alle fire vadehavskommuner, Tønder, Es-
bjerg, Fanø og Varde. 

Man kan finde en oversigt over partnerne på www.
nationalparkvadehavet.dk. Men ellers kan man som 
oftest kende dem på, at de flager med nationalpark-
flaget og-eller har et emaljeskilt på facaden, der for-
tæller, at de er ’officiel nationalparkpartner’. Man kan 
også få et magasin på bibliotekerne i vadehavsom-
rådet. Endelig kan man læse Nationalpark Magasin 
digitalt som e-magasin via dette link: issuu.com/ 
nationalpark_vadehavet/docs/2022_nationalpark_
magasin_nr._9_screen.

Nationalpark Vadehavets sekretariat fik i øvrigt 
ny adresse den 1. juli: Præstegården, Havnebyvej 
154, 6792 Rømø, 3,5 km fra Tønnisgård. Naturcenter 
Tønnisgård genindtages, når den har gennemført en 
planlagt ombygning og spændende udvidelse.

Fanø Sommerliv har gang i musikken
RINDBY – Efter en frisk gåtur fra færgen på cirka 25 
minutter, er man på Storetoft 11. Og her er Fanø Som-
merliv i fuld gang med at afvikle koncerter. I aften 
den 16. juli klokken 19.30 er Allan Olsen på scenen, 
søndag den 17. på samme tidspunkt er det Annika 
Aakjær, der er på scenen. Fuldt program kan findes  
på Facebook og Instagram

Øen rundt

Det sker på Fanø fra 16/7 til 30/7 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden den 16. juli til den 30. juli 2022

• Lør. 16/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Allan Olsen-koncert. Entré. 
Billetter på billet.musik.dk

• Søn. 17/7, Sønderho: Sønderhodag. 
Festgudstjeneste i kirken kl. 10, optog 
fra Børsen til Møllebanken kl. 14. Bal i 
Sønderho Forsamlingshus kl. 19-05,  
bal til den lyse morgen

• Søn. 17/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Annika Aakjær-koncert. 
Entré. Billetter på billet.musik.dk

• Man. 18/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Love Shop-koncert. Entré. 
Billetter på billet.musik.dk

• Tir. 19/7 kl. 19.30, Nordby Kirke: 
Fanø Festival, International 
kammermusikfestival. Francis Poulenc. 
César Franck. Olivier Messiaen. Entré. 
Billetter på fanofestival.dk

• Tir. 19/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Michael Learns  
to Rock-koncert. Entré.  
Billetter på billet.musik.dk

• Ons 20/7 kl.14-16, Flakbatteri Nord: 
Rundvisning i bunkerstilling fra  
2. verdenskrig. Entré. Arr.: Foreningen 
Fanø i Atlantvolden

• Wednesday 20/7 4-6 p.m.,  
Flakbatteri Nord, Guided tour in 
bunker position from WW2, Bring 
sturdy shoes and a flashlight.  
The tour is not well suited for people 
with a walking disability.  
Not free

• Ons. 20/7 kl. 18-22, Nordby: 
Late Night. Arr.: Nordby 
Handelsstandsforening

• Ons. 20/7 kl. 18.30 v/ Hjørnekroen 
overfor Slagter Christiansen: Gårdparty 
med Vadehavets Helte. Arr.: Nordby 
Handelsstandsforening m.fl.

• Ons. 20/7 kl. 19.30, Fanø  
Sommerliv, Storetoft 11:  
Anders Agger, Indefra. Entré.  
Billetter på billet.musik.dk

• Tor. 21/7 kl. 11, Nordby Lystbådehavn: 
Sæl-sejlads med Martha af Sønderho. 
Entré. Se øvrige sejladser og book på 
marthasonderho.dk

• Tor. 21/7 kl. 19.30, Nordby Kirke: 
Fanø Festival, International 
kammermusikfestival, Robert 
Schumann. Johannes Brahms. Entré. 
Billetter på fanofestival.dk

• Tor. 21/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Jonah Blacksmith trio. 
Entré. Billetter på billet.musik.dk

• Fre. 22/7 kl. 13-16, Rindby 
Forsamlingshus: Bagagerumsmarked

• Fre. 22/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Poul Krebs. Entré.  
Billetter på billet.musik.dk

• Lør. 23/7 kl. 19.30, Fanø Sommerliv, 
Storetoft 11: Mike Andersen solo. Entré. 
Billetter på billet.musik.dk

• Tir. 26/. juli 2022 kl. 19.30,  
Nordby Kirke: Fanø Festival,  
Mostly Mozart. Entré.  
Billetter på fanofestival.dk

• Ons. 27/7 kl. 18-22, Nordby: Late Night. 
Arr. Nordby Handelsstandsforening

• Alle søndage frem til 28/8 kl. 10.30-15, 
Bakskuld (den gamle skole) i Sønderho: 
Søndagsmarked

• Tor. 28/7 kl. 19.30, Sønderho 
Kirke: Fanø Festival, International 
kammermusikfestival. Ernst Dohnanyi. 
Beethoven. Entré. Billetter på 
fanofestival.dk

• Tir. til søn. kl. 13-16, Lorenzens  
Butik, Sønderho: Åbent

• Ons. til søn. kl 14-17, Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen, Rindby 
Strand: Udstilling

• Tir. til søn. kl. 14-16, Hannes Hus, 
Sønderho: Åbent

• Søn til fredag kl. 11-15, Fanø Museum, 
Nordby: Åbent alle dage undtagen 
lørdag. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30, lør. kl. 10-
14: Fanø Skibsfarts- og Dragtmuseum, 
særudstillingen Dødt Skib?, riggerloftet 
med mere. Entré

• Tir. til søndag kl. 13-17, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: Udstilling 
med Peter Madsen-tegninger, værker 
af Eva Louise Buus, dertil den faste 
udstilling 170 års vadehavskunst.  
Entré

• Gudstjenester i øvrigt:  
Se kirkernepaafano.dk

Fannikerdage med sus i skørterne

KULTURARV – I år slap 
deltagerne i dragter for at 
svede under Fannikerda-
gene. For det var koldt og 

blæsende en stor del af ti-
den. Men takket være en 
god indsats fra de frivillige 
og en koncentration af fe-
sten på ét område ved lang-
tidsparkeringen på havnen 
i Nordby, så blev det en fin 
fest med en god stemning.

”Som helhed gik det 
godt, selv om vejret dril-
lede. Vi droppede da også 

Sømandens ankomst ved 
Pakhusbanken på grund af 
blæsevejret, da vi så vejr-
meldingen,” fortæller for-
manden for Fannikerdage-
ne, Ryon Petersen, der selv 
skulle have sejlet Rebekka.

”Vi skylder en stor tak til 
de frivillige, der var mel-
lem 10 og 80 år. Alle hjalp 
til, så godt de kunne, både 
før, under og efter festen,” 
tilføjer han.

Han kender endnu ikke 
det økonomiske resultat.

Stor indsats fra de 
frivillige i alderen 
10 til 80 år og 
koncentration 
af festen på 
ét område fik 
Fannikerdagene  
i mål

Lille Molly var betuttet og 
stolt i sin fine fannikerdragt.

2022-magasinet fra 
Nationalparken. 
Foto: Presse
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Den islandske ryle er meget kræsen og kræver ro og fred

I disse dage starter efter-
årstrækket mod syd. På 
Fanø Fuglestation overvå-
ger, tæller og monitorerer 
vi fugletrækket, da vi her 
i den nordlige del af Na-
tionalpark Vadehavet har 
den mest trækintensive 
del med Blåvand og Fanø 
som to centrale lokaliteter. 
To yderpynter, der facilite-
rer det sydvestligt oriente-
rede træk i efteråret og det 
nordgående forårstræk, der 
både går mod vest og øst. 

Det er trækket af vade-
fugle, der har den fantasti-
ske dobbelthed, at næsten 
samtidig med at trækket 
nordpå slutter, så begynder 
sydtrækket mod vinter-
kvartererne. 

Lige nu er det helt aktuelt 
arter som lille kobbersnep-
pe, islandsk ryle og hvid-
klire. Jeg vil her zoome ind 
på islandsk ryle, der er en 
både smuk og spændende 
fugl. 

Dens sommerdragt er 
rustorange, mens ungfug-
lene og de gamle i vinter-
dragt er mere grå og sprag-
lede. Fuglen vejer 125-215 
gram, og forskellen skyldes 
både de kønsspecifikke 
størrelsesforskelle og så 
det spændende faktum, 
at de med ynglecyklussen 
og trækket mister op mod 
40 procent af deres krops-
vægt. Vingefanget ligger på 
47-54 centimeter og med en 
længde på 23-25 centimeter 
er den islandske ryle den 
største ryle i Europa. Ar-
ten optræder i flokke i vo-
res del af Vadehavet på op 
til 40.000-50.000 individer. 
Der optræder to populatio-
ner – den vestlige bestand 
fra Grønland og Canada 
og den østlige bestand fra 
Sibirien. 

Fuglene, der yngler i 
Grønland og Canada, an-
kommer på returtrækket 
i juli-august i Vadehavet, 
hvor de raster, inden de 
fortsætter til vinterkvarte-

rerne i blandt andet Frank-
rig og den tyske del af Va-
dehavet. I marts-april er 
de igen i Danmark, og sent 
juni flyver de mod nordvest 
til yngleområderne.

Bestanden, der yngler i 
Sibirien, ankommer i juli 

og trækker i august videre 
til Sydafrika for at overvin-
tre. I maj gør de igen et kort 
ophold i Vadehavet, inden 
de fortsætter til Sibirien.

De islandske ryler har 
i Danmark sit foretrukne 
rasteområde i Vadehavet, 

men fuglene fra den sibi-
riske ynglebestand kan 
også ses langs kysterne på 
Fyn og Sjælland – omend i 
mindre antal. Den island-
ske ryle er meget kræsen, 
og tolererer ikke forstyr-
relser. Et område er således 

kun egnet som rasteplads 
for flokkene, hvis der er ro 
omkring både højvandsra-
stepladser og fouragerings-
områder. Det er derfor, 
Nationalpark Vadehavet er 
deres foretrukne rasteplads 
– naturligvis er et uendeligt 
stort og altid åbent køle-
skab også vigtigt. Rylen le-
ver af små hjertemuslinger 
og slikkrebs, som de finder 
på vadefladerne ved lav-
vande. Afslutningsvist er 
navnet islandsk ryle noget 
af en tilsnigelse, da arten 
alene overflyver og raster 
på Island på vej til de arkti-
ske ynglepladser.

Tekst og foto: Søren Brinch 
Redaktion: Finn Arne Hansen

Vadehavets fugle Den islandske ryle er et 
smukt syn i sin rustorange 
sommerdragt.

Årets feriehøjdepunkt: Vinfestivalen!
NORDBY – Torsdag den 21. juli kommer årets 

feriehøjdepunkt for mange af øens gæster: Super-
Brugsens vinfestival. I løbet af festivalen vil de højt 
skattede leverandører være til stede. Der kommer en 
repræsentant for Laudrup Vin, Down Under Wine og 
Taster Wine. Brugsen stiller selv i stærkeste holdop-
stilling med sommelier Bo Aakjær og uddeler Bent 
Kruse Madsen i spidsen. Så man kan bare spørge løs.

Undgå fælderne ved ferieboligudlejning
FANØ – Det er langt fra alle boliger, der er godkendt 
til kortidsudlejning. Derfor har EjendomDanmark 
samlet en række gode råd til dig, der planlægger at 
leje din bolig ud gennem den største amerikanske 
internetudlejer på markedet, så den økonomiske 
gevinst ikke bliver et tab og et problem. Hvis man 
ønsker at leje sin bolig ud af den kanal, kan ens bo-
ligtype dog være afgørende for, om det overhovedet 
er lovligt at gøre det. Bor du i en lejebolig, skal du 
altid have tilladelse til korttidsudlejning af din ud-
lejer. I andelsboligforeninger er det oftest ikke tilladt 
at korttidsudleje, medmindre der er åbnet for det i 
vedtægterne. Ejerlejligheder kan derimod i udgangs-
punktet altid korttidsudlejes i et vist omfang, med-
mindre der er et forbud eller en begrænsning heraf 
i vedtægterne. Har du tilladelse fra udlejer eller for-
eningen til at udleje din bolig, er der stadig en række 
punkter, som du skal være opmærksom på. Det må 
ikke få karakter af hoteldrift, hvis du lejer ud hele 
sommeren, for eksempel. Tjek også forsikringen. Den 
værtsgaranti, du får gennem den store, amerikanske 
portal, dækker eksempelvis ikke kontanter, værdipa-
pirer og skader opstået på delte eller fælles områder. 
Og husk, at dine naboer kan blive utrygge, så fortæl 
dem om kommende gæster.

OK-benzintank i Nordby er svanemærket
NORDBY– Det kooperative energiselskab OK har nu 
rundet tankstation nummer 200, der er svanemærket. 
Den er på Fyn. Også vaskehallen på Strandvejen i 
Nordby har mærket, fortæller OK. Det betyder, at an-
lægget lever op til en række strenge krav. Det sikrer 
blandt andet, at mængden af miljøskadelige stoffer 
holdes langt under grænseværdien.  

Øen rundtFannikerdage med sus i skørterne

Festdagene, der går til-
bage til 1954, startede for 
alvor med musik om freda-
gen. 

Især orkesteret FAR med 
Fanø-rocklægen og byråds-
politikeren Anders Frey 
som forsanger gav den så 
meget gas med original, 
dansk rock, at det sent vil 
blive glemt.

Lørdag var der optog fra 
rådhuset, hvor borgmester 
Frank Jensen talte. Om af-
tenen var der både folke-

musik og americana, men 
uf, hvor var det koldt.

Søndag var en flot dag 
med festgudstjeneste først. 
Her blev lille Thorbjørn 
døbt og så var det ellers 
ned gennem byen med bru-
deparret og deres følge i 
spidsen.

På festpladsen var der en 
overraskelse, idet den vel-
oplagte konferencier Kis 

Sharasuvana kunne byde 
velkommen til dragtklæd-
te naboer fra Mandø og 
Rømø. Det var et indslag, 
der blev taget godt imod. 
Deres dragter var helt an-
derledes end vores.

Hun fortalte også, at ’bru-
den’ Mia bar den ny brude-
krans, som dronning Mar-
grethe overrakte i Nordby 
under sit besøg den 1. sep-
tember 2021. 

”Men som I kan se, der 
brudepigernes meget slidte, 
så der skal laves to nye her 
til vinter,” bebudede hun.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Hele familien Brunbjerg plus et kommende familiemedlem var 
med til at fejre Fannikerdagene. Her ses Pernille, Anders, Frida 
og Louise i deres dragter ved Strien efter kludepåsætningen. 

Flere hold spillemænd- og damer var med i optogene.

Det kræver  
fuld koncentration  

at danse Sønderhoning. 

Brudeoptoget med 
brudeparret i spidsen  
forlader Nordby kirke  
efter festgudstjenesten.


