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Valgkamp startet med hop i havet
FANØ – Alternativet på Fanø valgte også denne gang 
en alternativ måde at starte kommunalvalgkampen 
på. Det skete den 22. august, da spidskandidat Ben-
jamin Strand Andersen efter en peptalk til frem-
mødte partimedlemmer og andre interesserede på 
Fanø hoppede i havet fra badebroen i Nordby. Med 
som support var Martin Runager fra Alternativet 
Fredericia. Det skete samme dag, som Danmarks Na-
turfredningsforening holdt Hop i havet flere steder i 
Danmark.

Strikkefestival lukker med manér
FANØ – Den 15. og sidste ordinære Strikkefestival 
starter i det små på onsdag den 15. september, og 
det bliver et brag af en afslutningsfestival, fordelt på 
Nordby og Sønderho.

I Nordby er rejst et stort bazartelt med informati-
onsskranke, lounge- og caféområde, stande og scene 
til underholdning. På Fanø Skole er der udstillinger, 
og i Fanøhallen afvikles de store aftenarrangemen-
ter torsdag, fredag og lørdag. I Sønderho findes der 
stande i forsamlingshuset. Og Fanø Kunstmuseum 
har arrangementer i forbindelse med festivalen. 
Blandt de oplevelser, der venter både ’strikkeda-
merne’ og alle os andre er vandringer ad Nordbys 
stier, kunsthistorisk vandring i Sønderho med An-
ker Anthonis Jensen, vandring med røverhistorier i 
Sønderho, strikke-sejladser med Martha, workshops 
med blandt andre Isabel Berglund og Christel Sey-
farth, foredrag om blandt andet affaldsuld, Ellen 
Hillingsøe-foredrag, Fanø Dagbog-udstillinger, se en 
Fanø-dame klæde sig på, late night med dans og mu-
sik i dragter i Sønderho 16. september klokken 17-20, 
sejltur med Rebekka, koncert med Andrea Florez, æ 
bindstouw på Fanø Museum, kirkekoncert med Mel-
lem2Gavle, morgensang på stranden ved Fanø Bad, 
naturvandring til Hønen, De royale masker, stor fest-
aften, meditations-strikkegudstjeneste i Sønderho, 
garnbanko i Sønderho og afskedskoncert for og med 
Christel og Jørgen Seyfarth. Plus det løse. Se strik-
kefestival.dk. 

Øen rundt

KUNST – Også Fanø 
Kunstmuseum har koblet 
sig til Fanøs sidste ordi-
nære Strikkefestival. På 
udstillingen Silhuetter af 
kvinden i vinden præsen-
terer Isabel Berglund en 
installation inspireret af 
Fanøs natur, de historiske 
folkedragter fra egnen og 
kvinderne, der bar dem i 
deres hverdag. Og hun hol-
der to workshops.

Berglunds værk er en ab-
straktion over det levede liv 
på Fanø, der genfortolker 
de arbejdende fanøkvin-
ders færden i sandbanker-
ne ved Vadehavet. Iklædt 
fanødragter gravede kvin-
derne sandorme til fiskeri 
– et koldt og opslidende ar-
bejde i vådt sand og stærk 
blæst. Der er tale om kvin-
der, hvis hverdag og liv 
afhang af fysisk styrke og 
mod. Da det ikke var norm 

at bære bukser som kvinde, 
måtte de holde deres kjo-
leskørter oppe, tæt sluttet 
om benene ved hjælp af kil-
tebånd.

Det er netop den specielle 
silhuet, der opstod i måden 

kjolerne, tørklædet om hå-
ret og struden for ansigtet 
blev sat og bundet på, samt 
det landskab de blev båret i, 
der har inspireret Berglund 
til at skabe udstillingen.

På Fanø Kunstmuseum 
vil man møde Berglunds 
store taktile installation. 
Den vil fremstå som en 

håndstrikket collage, der 
peger op mod loftet med 
spinkle, vindblæste vifter 
overtrukket med strik.

Tekstilet falder fra vif-
terne, spreder sig ned over 
gulvet i bløde silhuetter og 
lægger sig ovenpå et strik-
ket underlag, hvis æsteti-
ske kvalitet mimer Fanøs 
sandbanker. 

De mange forskellige tak-
tile elementer af stor- og 
småmasket strik udgør en 
samlet helhed med kon-
traster mellem de konstru-
erede, udspændte former 
og materialernes naturlige 
tyngder og fald. Berglund 
fortolker fanødragtens for-
skellige farvekombinatio-
ner og lader en enkel del af 
installationen ligne en sol, 
der bringer Fanøs natur og 
lys i centrum. 

Installationen toner frem 
som en samling af abstrak-
te kvindeskikkelser place-
ret i naturens vind og vejr 
og med lyset fra solen om-
kring dem. 

Silhuetterne vokser op af 
sandet og sætter deres af-
tryk.

-fina

Isabel Berglund udstiller tekstilkunst  
fra 11. september og holder to workshops

Silhuetter af kvinden i vinden 
udstilles på Fanø Kunstmuseum

 Isabel Berglund ved sin 
tekstile installation.  

Foto: Presse. 

Spidskandidat Benjamin Strand Andersen sprang i 
sammen med Martin Runager fra Alternativet Fredericia. 
Foto: Annemarie Mosgaard

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

MUSIK – Corona er væk, 
og fredag den 17. septem-
ber klokken 20 spiller PS 
Swingband i Fanø Jazzklub 
i Strien i Nordby. Orke-
steret, der har spillet over 
hele Danmark og i Norge, 
Tyskland og Holland, har 
en smittende spilleglæde, 
spontane indfald og en ind-
byrdes dynamik, der kan 
mærkes udover scenekan-
ten og med det humør, som 
hørte 1930erne til, fortæller 
klubben.

Musikken tager udgangs-
punkt i manouche, en slags 
gypsyjazz kendetegnet 
ved Django Rheinhardt og 
Stéphane Grappellis orke-
ster Quintette de Hot Club 

de France, men bevæger 
sig over Svend Asmussens 
repertoire og bruger lystigt 
løs af musikken fra 30erne 
og 40erne.

Orkesteret lægger vægt 
på det tætte sammenspil 
– loyalitet overfor de gode 
melodier og legende soloer 
fremført af Kim Mouritzen 
på guitar og Esben Kjær på 
violin.

Mange af numrene har 
sang i en eller flerstemmig 
versioner, der er med til at 
give en varieret koncert-
oplevelse. 

Når musikken starter, 
kan man med det samme 
mærke den rytmiske dy-
namik der præger musik-
ken, uanset hvor hurtigt 
eller langsomt der spilles. 
Den erfarne bassist Torben 

Nickelsen og den rutine-
rede guitarist Per Sørensen 
har igennem mange år ud-
viklet deres sammenspil, 
så det danner en musikalsk 
platform for solisterne Es-
ben Kjær (violin) og Kim 
Mouritzens (guitar), dril-
lende, overraskende og 
dynamiske i soloer og sam-
menspil.

-fina

Fanø Jazzklub  
åbner efterårs
sæsonen med  
PS Swingband,  
hvis musik har sin  
fornemmelse dybt 
begravet i 30ernes 
måde at spille på

Fanø Jazzklub åbner efteråret 
med PS Swingband på Strien

Corona-nedlukningen er borte, så nu er der igen koncerter i Fanø Jazzklub. Første efterårskoncert 
17 september er med PS Swingband. Foto: PR.


