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Forkert foto  
i museumsartikel

SØNDERHO/RINDBY – I 
artiklen om Fanø Kunstmuse-
ums åbning i seneste nummer 
af Fanø Posten kom vi ved en fejl 
til at placere ovenstående billede af 
et bronzehoved. Det foto skulle have 
været placeret i artiklen om Fanø 
Strandgalleris særudstilling med 
Tina Kolding og Leif Trust. Det er 
sidstnævnte, der har lavet bronze-
skulpturen. Vi iler med en bekla-
gelse! Strandgalleriet kan i øvrigt 
berette om en rigtig god start, og at 
gæsterne er meget flinke til at overholde reglen om 
højest fem gæster ad gangen og god afstand, siger 
formand Ingvard Bjørn.

Covid-19 konstateret i maj på Fanø
FANØ – Siden corona-udbruddet i slutningen af fe-
bruar 2020 har Fanø været forskånet for coronasmit-
ten, men 27. maj blev et vendepunkt. En ældre borger 
faldt på havnearealet og måtte fragtes med ambu-
lance til sygehuset i Esbjerg. Her blev det konstateret, 
at patienten fra Fanø havde covid-19. De tre færgean-
satte, der hjalp borgeren, blev straks hjemsendt og 
vendte først tilbage til arbejdet, da de to gange var 
blevet testet negativ. Kommunalt ansatte, der har væ-
ret i kontakt med borgeren, er også blevet testet, alle 
med negativt resultat, oplyser kommunaldirektør 
Vibeke Kinch. Hun må ikke oplyse, hvordan det går 
med borgeren. Statens Serum Institut har stadig no-
teret Fanø Kommune som en kommune med ’under 
10 smittede’.

200.000 kroner til lærere på Fanø Skole
FANØ – Fanø Skole kan se frem til en ekstrabevilling 
på 200.000 kroner, ikke fra kommunen, men fra sta-
ten. S-regeringen, SF, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre og Enhedslisten har indgået en aftale, der for-
deler 275 millioner kroner ekstra til at ansætte flere 
lærere i folkeskolerne i 2020. I Syd- og Sønderjylland 
betyder det, at der i 2020 vil være 35,9 millioner kro-
ner til at ansætte flere lærere. Og på Fanø er beløbet 
som nævnt 0,2 millioner kroner. Det glæder Karina 
Lorentzen Dehnhardt, der er SFs lokale folketings-
medlem. Beløbet vil gradvist stige og vil i 2023 være 
på 807 millioner kroner i 2023 og frem – hvis da ikke 
en ny regering laver det om.

Livreddere ved Rindby Strand fra 26. juni
RINDBY – Nu har Trygfonden fået grønt lys fra øver-
ste instans i Rigspolitiet til at sende deres livreddere 
ud på strandene, så fra den 26. juni kan du møde liv-
redderne ved redningstårnet på Rindby Strand.

Gå med Jan i de lokales fodspor i Nordby
NORDBY – Søndag den 14. juni klokken 13 til 15 
kan man gå i en fanniks fodspor i Nordby sammen 
med den engagerede og kyndige guide Jan Alber Jep-
sen. Turen, der skal købes hos FOF Esbjerg, starter 
fra Fanø Blomster klokken 13 og varer et par timer. 
Undervejs ad de små stier og veje mellem de mange 
spændende, stråtækte Fanø-huse hører man histori-
erne om Nordbys kultur- og søfartshistorie. Der er 
spændende historier knyttet til de specielle huse og 
steder i Nordby, og flere store personligheder har sat 
et stort aftryk på Nordbys udvikling, endog i nogle 
tilfælde på hele landet. Jan A. Jepsen vil ud over kul-
tur- og søfartshistorie fortælle nogle af de sjove hi-
storier om gadenavnene, og hvorfor der er malet på 
nogle af husene.

Bud på søfartsskolen er trukket tilbage
NORDBY – Fanø Dagbog har trukket sit tilbud om 
at om at købe Vangled 32 bygning 1B – en del af den 
gamle søfartsskole ved Nordby – for 500.000 kroner 
tilbage. Det er trukket tilbage på grund af usikkerhe-
den om konsekvenserne af coronapandemien.

Øen rundt Drømmen om den perfekte stol

Det er ikke til at mær-
ke på den 30-årige 
Alexander Seyfarth 
fra Nordby, at han 
både har specialde-
signet en stol til den 
midtjyske kunst-

mæcen og tæppe-
producent Mads Eg 

Damgaards gods, at 
han har leveret 22 desig-

nerstole til Esbjerg Musik-
hus’ café, eller at han har 
vundet en konkurrence om 
de bedste træmøbler, ud-
skrevet af Damsbo skovdi-
strikt på Sydfyn. 

En mere beskeden og 
rolig møbeldesigner med 
så flotte resultater i så ung 
alder skal man nok lede 
længe efter.

Fanø Posten besøger ham 
i hans og samleveren Kri-
stines skønne, stråtækte 
hus i Mellemgaden i Nord-
by. Her har de boet siden 
2017, nu også med den knap 
toårige søn Anker. Værk-
sted har han i Nordbys in-
dustrikvarter. Aarhus var 
god nok, da han studerede 

på designskolen TEKO i 
Herning, men de kunne 
ikke se sig selv med et barn 
i en lejlighed i den jyske ho-
vedstad.

Har været vidt omkring
Han fortæller, at han har 
været ret vidt omkring, in-
den han fandt sin rette vej 
som mødeldesigner med 
faible for især stole. Han 
har studeret hf, været post-
bud, forsøgt sig med en 
offshore-uddannelse – ”det 

var slet ikke mig, det var 
nærmest som en maskin-
mesteruddannelse” –  har 
sejlet med skoleskibet Dan-
mark og været i lære som 
bygningssnedker, før han 
måtte erkende, at han jo 
havde en brændende inte-
resse for møbeldesign og så 
gik den vej med en bache-
lor fra TEKO.

”Allerede, da jeg var i 
lære, fik jeg lov til at bruge 
mesters værksted og arbej-
dede med møbler. Og så 

Foto: lissimarie.dk

Alexander ved den første prototype af  Alexander ved den første prototype af  
The Caretakers Chair til Mads Eg Damsgaard. The Caretakers Chair til Mads Eg Damsgaard. 

Udgaven i asketræ har en 
fræk detalje med messing- 
skruer i siden.

Alexander Seyfarth har kontor i hjemmet i Mellemgade i Nordby. Damsbo skovdistrikts konkurrence vandt han med et spisebord og nogle spisebordsstole.

Alexander Seyfarth 
fra Nordby droppede 
storbyen og kom 
hjem til Fanø, hvor 
han nu designer  
og producerer  
skandinaviske  
møbler. Især stole  
er hans passion

 Profilen
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begyndte jeg at købe 
maskiner og stillede 
dem op her på øen. 
Jeg kunne mærke, 
det var den vej, 
jeg skulle gå,” 
fortæller han.

Nogle af ma-
skinerne er fra 
1960’erne, men 
de fungerer sta-
dig upåklageligt i 
værkstedet.

”Da jeg ikke 
kunne finde no-
get arbejde på 
det felt i Esbjerg-
området, så gik 
jeg min egen vej 
og skabte mit eget 
arbejde, som man 
jo tit gør på Fanø. 
Jeg blev selvstæn-
dig, og udover 
mine møbler, så 
arbejder jeg også 
lidt med special-
opgaver, så som 
vinduer, for Øens 
Tømrer,” fortæller 
han.

Vandt konkurrence
Lige nu arbejder han på 
en slags læsestol. Egentlig 

vandt han for fire 
år siden den fyn-
ske konkurrence 
om et spisebord 
med stole, men 
det har udviklet 
sig til en flot stol 
til stuen.

”Jeg er vild 
med stole. Når 
de er smukke, 
og når man sid-
der godt i dem 
og får lyst til at 
røre ved dem, så 
ved man, det er 
lykkedes,” si-
ger Alexander 
med et drøm-
mende blik.

Men 
drømmer 
er han 
ikke. Han 
arbejder 
målret-
tet på at få 

sine møbler 

produceret og solgt. De er 
dyrere end andre design-
møbler, men:

”Man kan bare ikke kon-
kurrere med en Y-stol, som 
produceres i tusindtal,”, er-
kender han.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen 

• Alexander Seyfarth er 
30 år, født den 18. juli 
1989. Han er indfødt 
fannik, søn af Jørgen 
Seyfarth og ’strikke-
dronningen’ Christel 
Seyfarth.

• Alexander bor med 
sin samlever Kristine 
og deres toårige søn 
Anker i et gammelt 
Nordby-hus i Mellem-
gaden. Han voksede 
op i huset ved siden af.

• Han gik på Fanø Skole 
som barn, og efter 
10. klasse tog han en 
hf-eksamen på Esbjerg 
Gymnasium.

• Efter et par år med 
løse ansættelser, 
blandt andet som 
postbud, begyndte han 

på en offshore-uddan-
nelse i Esbjerg.

• Da han havde afbrudt 
uddannelsen, sejlede 
han med skoleskibet 
Danmark og blev ube-
faren skibsassistent.

• Herefter var han i lære 
som bygningssned-
ker, dels hos Ytzen i 
Esbjerg, dels hos Øens 
Tømrer på Fanø.

• Bagefter fulgte en ud-
dannelse som designer 
på TEKO i Herning.

• Han er i dag møbelde-
signer og producent 
med værksted i Nord-
bys industrikvarter.

• Han har vundet en 
designkonkurrence, 
der var udskrevet af 
Damsbo Skovdistrikt.

Blå bog

Fanø Posten og Hjerting Postens  
læsere har nu en læserklub! 

Medlemsskab er gratis og tegnes ved bestilling. Eneste betingelse er, at man afgiver sit navn og sin e-mailadresse  
og accepterer at få Klub Vadehavets nyhedsbreve.

AFGANG: Bussen fra Papuga kører fra Meny i Hjerting klokken 8.30, tager passagerer med ved Sædding Centret  
klokken 8.45 og henter passagerer ved Fanølinjens terminal på Esbjerg Havn klokken 9.05.  
Hjemkomst cirka klokken 18. Turen gennemføres ved minimum 30 tilmeldinger.

TILMELDING: Booking og tilmelding foregår på www.hjertingposten.dk/klubvadehavet 
Her kan man læse også lære mere om turen og klubben.

Første rejseoplevelse søndag den 13. september 
• En septemberdag på skønne Sydfyn, arrangeret af Meet the Locals 
• Guidet tur med lokal guide i Klokketårnets by Faaborg 
• Dejlig frokost på Marinaen i Faaborg. Udsigt over øhavet.
• Veterantogtur fra Faaborg til Korinth. Reventlowernes historie på Brahetrolleborg. 

Lille vandretur gennem Pipstornskoven
• Kaffe og kage på den gamle station
• Unikt herregårdsbesøg. Den karismatiske frue fortæller  

og serverer en dram i køkkenet i kælderen

Pris: Kun 895 kroner! (Pris for ikke-medlemmer: 995 kroner)

Disse to udgaver af The Caretakers 
Chair er i ask og med stofbetræk.

Damsbo skovdistrikts konkurrence vandt han med et spisebord og nogle spisebordsstole. Spisebordsstolen er nu ved at blive forvandlet til en let lænestol.

På denne 
udgave af The 

Caretakers 
Chair er nogle 

fordyrende 
detaljer væk.


