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Anna Gram Sørensen og Kerry Harm Nielsen fortæller om samtidskunst.

To kunst-'tumper' med KANT
GALLERI – ’The Island 
Show’, som Galleri kant 
kalder deres sommerud-
stilling i galleriet i Søn-
derho, har til formål at vise 
Fanø og øens mange natio-
nale og internationale gæ-
ster bredden i Galleri Kants 
samtidskunst.

Galleri Kant startede på 
Fanø i 2004 og Anna Gram 
Sørensen og Kerry Harm 
Nielsen glæder sig altid 
til at vende tilbage til Søn-
derho og præsentere noget 
af det bedste som ’filialen i 
København’ kan præstere 
af samtidskunst.

”Vi nyder at være ’hjem-
me’ i Påsken, sommeren 
og i efteråret, når vi flytter 

udvalgte værker fra vores 
galleri i St. Kongensgade 
til Landevejen i Sønderho,” 
siger Kerry Harm Nielsen.

”Folk ved, at vi er her i 
Sønderho. Rigtig mange 
har en forudsætning for at 
se nutidskunst og dem mø-
der vi i de perioder, vi er 
her,” forklarer Kerry Harm 
Nielsen.

Der er op til 4.000 besø-
gende henover sommeren 
i galleriet i Sønderho. Og 
som Kerry Harm Nielsen 
anfører, er der mange lo-
yale gæster, som er interes-
seret i en bred vifte af gode 
kulturelle tilbud.

”Kant er en del af ople-
velsen,” siger han.

”Vi er så markant ander-
ledes, og derved bidrager 
vi sammen med musikken, 
Kunstmuseet og den gode 
mad til oplevelsen – vi gør 
alle vores til at gøre ople-
velsen af Fanø rigere.”

Det personlige møde
Der er i Sønderho mange 
gode personligt drevne for-
retninger, påpeger Kerry og 
understreger vigtigheden 
af det personlige møde, en-
gagementet og kvaliteten.

”Vi står bag produktet og 
de oplevelser, folk får gen-
nem det personlige møde.  
Det er vigtigt og godt. Hele 
miljøet i Sønderho har 
kant,” understreger han.

Kerry definerer Sønderho 
som et sted med særlige 
kræfter, og det er noget folk 
fornemmer påpeger han.

”Kunstner og initiativta-
ger til flisesamlingen Jør-
gen von Hahn har engang 
sagt: ’Sønderho er det ejen-
dommeligste sted på jor-
den’. Og selv om han over-
driver, så har han ret!

Sådan en lille flække så 
langt væk fra hovedvejen 
– og den hænger sammen. 
Med børnehave, museer 
og forskellige institutioner. 
Der er stærke kræfter, der 
genererer nye kræfter, og 
det trækker folk til,” under-
streger Kerry Harm Niel-
sen.

To tumper fra Fanø
Anna Gram Sørensen og 
Kerry Harm Nielsen flytte-
de til Sønderho i 1997, og de 
har bare kunnet se udvik-
lingen. Set hvordan de selv 
og andre har bidraget til 
det Sønderho, der er i dag.

”I København er vi dem 
fra Vestkysten. Vi har ikke 
forandret os. Vi er stadig de 
to ’tumper’, der flyttede fra 
Fanø og åbnede et galleri 
tæt ved Kongens Nytorv,” 
smiler Kerry.

Han fortæller, at galleriet 
i København var og er en 
nødvendighed for at være 
en del af den internationale 
kunstverden.

”Beslutningen om at flyt-
te til København var alene 
begrundet i forretningen. 
At komme tættere på det 
internationale kunstmiljø,” 

forklarer Kerry, der under-
streger, at København som 
kunstbrand er vokset vold-
somt gennem de seneste ti 
år. 

Trine Boesen – hvis vær-
ker også kan ses hos Galleri 
kant denne sommer – be-
bor ’Malerhuset’ i Sønder-
ho samtidig med, Galleri 

Kant har åbent i Sønderho. 
’Malerhuset’ kan lejes af 
udøvende billedkunstnere 
og administreres af Billed-
kunstnerforbundet. Huset 
var tidligere Carl-Johan 
Forsbergs atelier, og flere af 
hans værker findes på Fanø 
Kunstmuseum.

”Fotografen Stig Stasig 
vil også være på øen den-
ne sommer. Han arbejder 
på en fotografisk serie om 
Fanø, som vi forhåbentlig 
kan præsentere næste år,” 
fortæller Kerry Harm Niel-
sen.

Galleri Kant udstillingen 
’The Island Show’ er en 
præsentation af, hvad Gal-
leri Kant byder på her og 
nu, og den er åben frem til 
den 7. august.
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Værkerne til 'The Island 
Show' i galleriet på Fanø 
udvælges i depotet i  
St. Kongensgade
i København.

Kerry Harm Nielsen og Anna Gram Sørensen i 'filialen'  
i København.
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Forening bag ’Svenskeren’
FORENING – Bådebroen 
’Svenskeren’ har nu fået en 
forening til bevarelse af de 
i dag faldefærdige rester 
af den tidligere mole. Før 
lystbådehavnens etablering 
var det ’her man lærte at 
sejle’, og navnet kommer 
fra den første bådebro, der 
blev bygget af træ fra et 
strandet svensk skib.

Fanø Kommune havde 
i april besluttet at fjerne 
’Svenskeren’ af hensyn til 
sikkerheden for senere at 
genopføre den igen. Det 
kom først fannikerne rigtig 
til kendskab, da entrepre-

nøren var klar den 4. juli. 
En fredelig demonstration 
blev hurtigt arrangeret, 
og nu er demonstranterne 
og andre med interesse 
for Fanøs maritime kultur 
samlet i den nystiftede for-
ening ’Bevar Svenskeren’.

49 tegnede medlemmer 
og en bestyrelse på syv blev 
resultatet af mødet på Gal-
leri Enggaard den 11. juli.

Blandt initiativtagerne 
er Ole Huus, der sidst stod 
for renoveringen tilbage i 
’70erne. Før da havde hans 
far også vedligeholdt ’Sven-
skeren’. Næste gang kan 

det blive tredje generation 
Christian Huus Stephan-
sen, der var med til den 
stiftende møde.

Foreningen går mu i gang 
med at rejse de nødvendige 
midler på ca. 400.000 kr., 
som en renovering anslås 
at koste. Der vil blive taget 
kontakt til kommunen og 
søgt etableret et tæt samar-
bejde.

Foreningen kan kontak-
tes vis deres facebook profil 
'Bevar Svenskeren'.
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Dækket på den gamle landgangsbro 'Svenskeren' tog stormen Bodil den 5. december 2013. 


