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Peter Uhrbrand hylder de gamle spillemænd på Fanø

MUSIK – Forsamlingshu-
set i Sønderho er hans andet 
hjem, og når der er baller, 
Sønderhodag eller turister 
i byen om sommeren, er 
han der med sin violin – 
ofte med Ole Mouritzen 
ved sin side der for enden 
af hovedgaden i Sønderho. 
Nu er han pladeaktuel med 
lp’en Gennem Landet. Det 
vender vi tilbage til.

For først en lille fortæl-
ling om Peter Michael 
Uhrbrand, der om no-
gen repræsenterer spille-
mandstraditionen på Fanø. 
Og han er endda fra fast-
landet.

”Jeg er fra Vejle Vest, ’the 
dark side of town’, et rigtigt 
rabarberkvarter. Men mine 
forældre var begge meget 
musikalske mennesker, så 
jeg blev sendt til klaver. Jeg 

lærte også at spille 

guitar, så som ung spillede 
jeg rock og jazz,” fortæller 
han.

Efter en højere forbe-
redelseseksamen på Th. 
Langs Seminarium og For-
beredelseskursus i Silke-
borg begyndte han på so-
cialrådgiveruddannelsen i 
Esbjerg. I baghovedet var 
der en drøm om at studere 
psykologi i Aarhus. Social-
rådgiveruddannelsen be-
stod den gang af ét års teori 
først og to gange et halvt 
års praktik senere. Det kom 
til at ændre hans liv.

Musikhus i Hoager
”Jeg kom i praktik i Holste-
bro, og der fik jeg kontakt 
med Folkemusikhuset i 
Hoager, hvor det handlede 
om folklore, musik, fortæl-
ling og dansk. Der kom 
mange spillemænd, så-

kaldte meddelere. Det er 
lægfolk, der 
kan nogle af 
de gamle vi-
ser og sange 
– traditioner, 
som de så 
bringer videre. 
Der mødte jeg 
Thomas Thom-
sen, og han til-

bød at lære mig at spille 
violin. Det sagde jeg ja til, 
og så mødte jeg op en til to 
gange om ugen for at få un-
dervisning,” fortæller Peter 
Uhrbrand, der var færdig-
uddannet i begyndelsen af 
1977 og fik job som social-
rådgiver i Esbjerg.

Så sker der igen noget 
livsforandrende.

”Jeg møder Aksel Nør-
gaard, skibstømrer og 
kontrabassist fra Nordby. 
Han fortalte mig om Fanø-

musikken. Jeg anede intet 
om den. Og han fortalte, 
at hans søn og en kamme-
rat ledte efter en makker 
til et hus i Nordby. Så jeg 
flyttede til Nordby. I 1978 
sluttede jeg med jobbet, og 
Dorte og jeg flyttede så til 
Sønderho.”

Dorte fik job som hjem-
mehjælper, og Peter fik job 
som medhjælper for tække-
mand Oluf Jensen. 

”Det var jeg i 12-13 år. Jeg 
har aldrig været bange for 

Han drømte om at blive psykolog i 
Aarhus, men i stedet blev han Fanøs 
musikalske omdrejningspunkt

Nye åbningstider på genbrugspladsen
FANØ – Borgere, sommerhusejere og erhvervskun-

der fik 1. maj lettere ved at komme af med affaldet. 
Da blev genbrugspladsens åbningstider udvidet med 
to timer om ugen i højsæsonen. De nye åbningstider 
bliver nemmere at huske, for alle hverdage – både 
i lav- og højsæsonen – vil der være åbent fra klok-
ken 13 til 17. Alle lørdage åbnes der fra klokken 9 til 
15. Eneste forskel på lav- og højsæson vil man finde 
om søndagen, hvor der i lavsæsonen vil være lukket, 
mens der i højsæsonen vil være åbent som om lør-
dagen.

For øens erhvervskunder indføres en løsning, hvor 
de kan få adgang til genbrugspladsen med deres G-
bizz-kort. På den måde vil erhvervskunderne kunne 
foretage aflæsning af affald alle hverdage mellem 
klokken 7 og 17 – altså uden for almindelig åbnings-
tid, der først starter kl. 13.    

Jesper Theilgaard taler om Fanø og klimaet
NORDBY – Vi kender ham fra vejrudsigten i TV – el-
ler rettere – vi kendte ham, for Jesper Theilgaard er 
ikke længere aktiv som ’skærm-meteorolog’, men han 
er så sandelig stadig aktiv som en foredragsholder, 
der har noget på hjerte. Onsdag den 18. maj gæster 
han Fanø Skole, hvor FOF Vest har sat ham stævne 
og hvor alle, der betaler entré, kan blive ikke så lidt 
klogere på klimaet. 

Jesper Theilgaard er uddannet flyvemeteorolog 
og blev i 2002 ansat på Danmarks Radio. Udover at 
være en populær tv-meteorolog og anerkendt forfat-
ter er han også en kyndig foredragsholder, der gør sit 
publikum klogere på vejrfænomener og på, hvornår 
vi skal være bekymrede ved vejrforandringer. Ved 
arrangementet på skolen tager han i øvrigt udgangs-
punkt i Fanø og den specielle situation, øen befinder 
sig i. Foredraget er blevet til i et samarbejde mellem 
FOF Vest, Fanø Kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening Fanø.

Kunst i plejecentrets drivhus i maj og juni
NORDBY – Lørdag den 14. maj er det World Collage 
Day – også på Fanø, hvor der er arrangeret en udstil-
ling i og omkring drivhuset i haven på plejecentret i 
Nordby.

”Via opslag og plakater har vi søgt efter amatør-
kunstnere, der vil være med – og det er der 22, der 
vil,” fortæller de to arrangører, Conni Thiim og Lene 
Kaltwasser Leonhardt. Flere af dagcentrets egne bru-
gere vil også bidrage med værker til udstillingen, der 
kan ses frem til den 7. juni.

”På åbningsdagen er der fernisering fra klokken 11 
til 14. Det sker med både live musik og lidt til ganen,” 
oplyser de to arrangører, der samtidig sender en tak 
til Kulturelt Samråd for projektstøtte. 

Øen rundt

Fanø-pige i Juniorbagedyst
KAGER – Lidt nyt til de 
formentlig overvejende 
udenøs og udenlandske 
læsere, der ikke allerede 
ved det: Det populære 
tv-program Den Store Ju-
niorbagedyst 2022 startede 
i lørdags på Danmarks 
Radio 1 med den 14-årige 
Fanø-pige, Emilie Aalund 
Sørensen, som en af de 10 
deltagere, der er mellem 12 
og 16 år. 

Da der ikke blev sorteret 
deltagere fra i første runde, 
er hun og de 9 andre også 
med lørdag den 7. maj.

Ved præsentationen i 
programmet, der opta-
ges ved Clausholm Slot 
på Djursland, fortalte hun 
med et stort smil om sine 
følelser:

”Nu har jeg set Bagedy-
sten næsten hele mit liv, og 
så er man her selv!”

Hun fortalte også i præ-
sentationen, at hun elsker 
at bo på Fanø, at hun har 
sin egen Fanø-dragt, at hun 
kan kende forskel på de for-

skellige dragter, og at hun 
er en del af en familie med 
en mor, en far, lillesøster 
Iben og en rar hund, kunne 
man se. Hun fortalte også 
om sin glæde ved bagning:

”Man kan blive ved med 
at udvikle sig,” forklarede 
hun om sin fascination ved 
bagning.

Emilie tilføjede, at hun 
især kunne lide sprøjtear-

bejdet, når hun arbejder 
med kager. Hun fortalte 
også, at hun under Corona-
nedlukningen havde det 
skidt med at være i hjem-
meskole.

I den periode fandt hun 
stor ro og glæde ved at gå i 
køkkenet for at bage.

Hun klarede starten på 
konkurrencen i fin stil. 

Hun lavede en cremet 
lagkage med runde toppe 
og filigran af karamel.

Dommerne fandt kagen 
flot, men savnede lidt mere 
smag og en lidt mere per-
fekt finish. Men det lod hun 
sig ikke slå ud af.

Serien kører over syv lør-
dage, så lad os heppe på, at 
hun kommer til tops!

-fina

Emilie i aktion i det store 
bagetelt. Foto: Agnete 
Schlichtkrull, Danmarks 
Radio

Pladen er på gaden 
nu. Pris: 180 kr.
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at skifte spor. Der er altid 
en faldskærm, der folder 
sig ud. Og det gav mig en 
egalitet, et sammenhold i 
mit liv. Nu arbejdede og 
boede vi samme sted. Der 
kom børn, vi kunne lide at 
være her, og så fordampede 
drømmen om at læse psy-
kologi i Aarhus,” siger han 
og smiler.

Han var blevet advaret 
om, at det tog ’17 genera-
tioner’ at blive integreret i 
Sønderho, men takket være 

det unge pars udadvendte 
jobs gik det over meget 
hurtigere, faktisk over al 
forventning.

”Folk lærte os at kende 
på det, vi lavede,” fortæller 
han.

Mødte spillemænd
I Sønderho møder han hur-
tigt en lille flok spillemænd: 
Søren og Frits Brinch, tidli-
gere smed Henning V. Pe-
dersen og elektriker Erik 
Thøgersen.

”Vi var heldige at lande 
her på det tidspunkt. På ho-
tellet herskede Maren Mar-
kussen. Og der var åbent 
24-7. Man kunne altid falde 
ind til en pils og høre noget 
musik. Det savner vi i dag. 
De nævnte herrer var me-
get aktive, og deres spille-
stil var helt anderledes end 
andre steder i Danmark. Så 
jeg fik interesse for at lære 
det. Fest, dansk og musik 
er peber i livet her på Fanø. 
Det er anderledes end at 
møde til folkedans med 
blødt brød og kaffe en gang 
om ugen som andre steder 
i landet. Her er det kaffe-
punch, fest, dans og musik 
– det at være sammen er 
næsten det vigtigste,” for-
klarer han.

Omkring 120 sange og 
melodier fra Fanø er beva-
ret ved mundtlig overle-
vering, og Peter Uhrbrand 
kan cirka 100 af dem. Det 
kan man takke folkemin-
desamler Hakon Grüner-
Nielsen for. Han kom til 
Fanø i 1910 og fik folk på 
øen til at synge og spille 
for sig, og med sig havde 
han en voksrulle-optager 
med en tragt, de skulle 
synge ind i. Han udgav se-
nere Folkelige valse, som er 
hans hovedværk.

Og så er vi tilbage til den 
ny plade, Gennem Landet, 
der er opkaldt efter et vej-
skilt på Anholt.

En hyldest
”Pladen er min hyldest til 
de fire gamle spillemænd,” 
fortæller Peter Uhrbrand.

Han håber, at Fanøs mu-
siktraditioner kan bevares, 
selv om så mange unge 
flytter fra øen. 

”Ole og jeg spillede til 
en konfirmation for nylig. 
Det var konfirmanden selv, 
der havde ønsket det, og 
næsten alle de unge kunne 
dansene,” fortæller han og 
fremhæver Tove de Fries 
som en af dem, der virkelig 
gør en indsats for at lære 
børn og unge at spille.

Der er da også et levende 
folkemusikmiljø i Dan-
mark, og de unge er ikke 
blege for at blande stilar-
terne.

”De er åbne og eksperi-
menterende,” konstaterer 
han.

Vi slutter interviewet ved 
forsamlingshuset og tager 
nogle fotos i hans og Dor-
tes stråtækte hus. Her vi-
ser han sit arbejdsværelse 
frem:

”Her blev hele pladen op-
taget, ofte om natten, når 
der var helt stille.”

Pladen er på gaden nu.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Peter Uhrbrand i 
arbejdsværelset med den ny 
lp. Pladen blev optaget her, 
ofte om natten, når der var 
helt stille.

• 69 år, gift med Dorte 
Haubro Uhrbrand,  
to voksne døtre i 
henholdsvis Tønder  
og på Amager

• Født og opvokset 
i Vejle V, et rigtigt 
’rabarberkvarter’

• Fra et hjem ’med 
klaver’, spillede rock 
og jazz som ung

• Højere forberedelses-
eksamen fra  
Th. Langs i Silkeborg

• Uddannet 
socialrådgiver fra  
Den Sociale Højskole  
i Esbjerg februar 1977

• Arbejdede som 
socialrådgiver i 
Esbjerg 1977-1978

• Flyttede til Fanø i 
1978, først til Nordby, 
så kort derefter til 
Sønderho

• Har undervist i musik 
på Fanø Skole i en 
årrække

• Har undervist i 10 
år på Det Fynske 
Musikkonservatorium 
i Odense

• Arbejdede som 
tækkemands-
medhjælper på  
Fanø i 12-13 år

• Aktiv i musik- og 
kulturlivet på Fanø  
i alle årene

• Har netop udgivet 
vinylpladen Gennem 
Landet på Gateway 
Music, lydmand Ole 
Ellingsgaard

• Spiller selv alle 
instrumenter.  
Fotos af Morten  
Fog, Fanø,  
grafik Juan Carlos 
Florez Garcia Lopez

• Pladen, der er en 
hyldest til de fire 
gamle spillemænd, 
der lærte ham alt om 
Fanø-musik, koster  
180 kroner

Peter Michael 
Uhrbrand

Dyrere færgebilletter i 2023
FÆRGEDRIFT – Først det 
gode: Esbjerg havn har ef-
ter aftale med Fanøs borg-
mester Frank Jensen ud-
videt parkeringsarealerne 
på Esbjerg Havn med 100 
pladser. Så det kedelige: 
Billetpriserne vil efter al 
sandsynlighed stige i 2023.

Det kom frem, da Fanø 
Kommune den 21. april 
2022 holdt årets første møde 
med Molslinjen A/S vedrø-
rende færgedriften mellem 
Fanø og Esbjerg, alias Fanø-
linjen. Fanø Kommune og 
Molslinjen drøftede blandt 
andet sejlads med tre fær-
ger, parkeringsforhold på 
Esbjerg havn, priser på el 
og brændstof, rygning i 
venteområder, formidling 
på Grotte, ø-bizz-ordnin-
gen og evaluerede den før-
ste tid med elfærgen Grotte 
Esbjerg, der blev sat i drift i 
efteråret 2021.  

Grotte er nu den primære 
færge, kan man læse i refe-

ratet. Den indgår sammen 
med de to øvrige færger, 
Fenja og Menja, i den faste 
sejlplan. Sejlads med de tre 
færger er planlagt, og frem-
går af Molslinjens app. Den 
tredje færge sejler mellem 
de faste ture, timetal 10, 
30 og 50 i dagtimerne for 
at begrænse ventetiden for 
passagerer og personbiler.

Eftervirkningerne af 
Covid-19 og situationen i 
Ukraine med mere bety-
der, at der må forventes sti-
gende el- og brændstofpri-
ser allerede i 2022 og 2023, 
hvilket vil få betydning for 
billetpriserne til færgeover-
farten på Fanølinjen. 

Molslinjen forventer 
ikke ændringer i priserne 
i løbet af 2022, men der må 
forventes stigninger i bil-
letpriserne for 2023. Fanø 
Kommune og Molslinjen 
genoptager drøftelser om 
dette på et møde efter som-
merferien. 

Der er indført rygeforbud 
i venteområdet i Esbjerg. 
Da Fanø Kommune ejer 
venteskuret ved færgen på 
Fanø, er det aftalt, at der 
også indføres rygeforbud 
i venteområdet på Fanø. 
Fanø Kommune opsætter 
snarest muligt skilte med 
rygning forbudt. 

Fanø Kommune vil gerne 
sikre formidling af Natio-
nalpark Vadehavet på Grot-
te. På færgerne Fenja og 
Menja har der længe været 
udstillet fotos og tekst om 
Nationalpark Vadehavet. 
Fanø Kommune og Mols-
linjen igangsætter arbejdet 
med at formilde adgangen 
til vadehavet og national-
parken på Grotte.

Fanø Kommune og Mols-
linjen er enige i, at der er 
behov for en opdatering 
af ø-bizz-ordningen og vil 
samarbejde om en model 
for opdatering af den. Må-
let er en model, som gør det 

nemt for brugerne, nemt at 
administrere og som kan 
sikre en optimal trafikaf-
vikling.

Molslinjen evaluerer lø-
bende Grotte i dialog med 
leverandøren i Hvide San-
de og arbejder hele tiden på 
at optimere den nye færge, 
blandt andet er der drøftet 
for eller imod cykelstati-
ver på Færgen. Molslinjen 
følger op på behovet i de 
kommende måneder og vil 
derefter sammen med Fanø 
Kommune beslutte, om der 
eventuelt skal opsættes cy-
kelstativer eller gøres an-
det.

Fanø Kommune og Mols-
linjen mødes minimum 
to gange årligt, og næste 
møde er planlagt til den 
19. september 2022. Sam-
me dag er det planlagt, at 
Molslinjen gør status og 
orienterer om nye tiltag på 
byrådets temamøde. 

-fina

Stigende priser på især diesel og elektricitet vil sandsynligvis forhøje overfartsprisen

Grotte skal måske, måske ikke, have cykelstativer.  
Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten.         


