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Lokal fotokunst i Fanø Strandgalleri
RINDBY – Lørdag den 

2. juli fejrede Fanø Strand-
galleri på Kirkevejen ved 
Rindby Strand sin 11-års 
fødselsdag. Borgmester 
Frank Jensen tog sig tid 
til at komme forbi og prø-
vede at få de tilstedevæ-
rende til at gætte på, hvad 
en 11-års bryllupsdag var. 
Galleriet har jo nærmest 
bryllup med øen. Ingen 
kunne huske det, så han 
kunne med et stort smil 
fortælle, at det var et rav-
bryllup. Og det passer jo 
forrygende godt, da galleriet også har ravslibning for 
alle interesserede. Samme dag var der fernisering på 
en kunst-fotoudstilling med værker af fotograf Iben 
Holm Kongsbak fra Sønderho. Udstillingen viser 
især fotografier fra Fanø og Ho Bugt, hvor det først 
og fremmest er natur- og menneskeskabte fænome-
ner, der er i fokus. Det kan være en fugl ’fanget’ i et 
splitsekund, et naturscenarie ’fanget’ i et par solbril-
ler, den lysende nattehimmel over Sønderho med lys 
i det lille værksted på diget samt andre motiver, der 
både kan glæde og overraske beskueren.

Boligforening vil fortsat udvikle på Fanø
ESBJERG – ”Også i fremtiden vil vi arbejde for at ud-
vikle ’den blandede by’ i både Esbjerg og på Fanø”. 
Sådan lød løftet fra administrerende direktør i Ung-
domsbo, Flemming Agerskov Christensen, da bo-
ligforeningen for nylig fejrede sit 75-års jubilæum i 
Musikhuset i Esbjerg. Direktøren fortalte videre, at 
Ungdomsbo lokalt, alene på renovering og nybyg-
geri, har investeret 1,3 milliarder kroner i løbet af de 
seneste fem år.

”Ser vi fem år frem i tiden, arbejder vi med nybyg-
geri og renoveringer for cirka halvanden milliard. 
Vores projekter er et bidrag til lokal arbejdskraft, læ-
repladser, praktikpladser, skatter og afgifter.”

Øen rundt

Peter Madsen 
kom, så og 
tegnede
TEGNEKUNST – Lige 
nu er der en udstilling på 
første sal i Fanø Kunstmu-
seum med Peter Madsen-
tegninger. Vi dukkede 
sammen med rigtigt man-

ge andre op, da han kom 
til Sønderho for at deltage i 
ferniseringen.

Museumsformand Birgit 
Knudsen takkede i varme 
vendinger Peter Madsen 

for straks at sige ja tak til at 
udstille, da hun ringede til 
ham på Sjælland. Og hun 
glædede sig over, at museet 
nu kan præsentere værker 
af Valhalla og Troldelivs 
skaber for publikum.

Peter Madsen entrede 
også den lille trækasse, der 
var talerstol. Og han fortal-
te, at han havde tegnet fra 
barnsben og tidligt tænkte 
som en serietegner.

”Når jeg så havde tegnet 
én tegning, så tænkte jeg 
straks: Hvad skal være den 
næste?”

Valhalla begyndte han 
på i gymnasiet, og den ud-
kom i 1979, mens han var 
gymnasieelev. Senere fik 
han lyst til at tegne H. C. 
Andersen-eventyr, og på 
et tidspunkt spurgte hans 
norskfødte hustru Sissel 
Bøe, om han ikke skulle 
lave noget med trolde. Og 
det gjorde de så sammen.

De, der havde bøger med 
eller købte en bog, fik her-
efter signeret dem med teg-
ninger!

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Valhalla- og Troldeliv-tegner Peter Madsen signerede bøger med friske tegninger

Iben Kongsbak udstiller 
fotografier. Selvportræt.

Peter Madsen og hustruen Sissel Bøe har skabt Troldeliv 
sammen, den er især baseret på norske og svenske fortællinger.

De heldige fik tegnede 
vignetter i deres bøger.

Peter Madsen fortalte, at han allerede som barn tegnede serier 
af tegninger. I gymnasiet skabte han så tegneserien Valhalla.

Ugens Menu uge 29
på Fanø Night & Stay
Dagens ret eller dagens vegetarret fra 99,- 

I finder os på Vangled 32, Nordby

Reservér bord samme dag inden kl. 13  
på telefon 55 77 77 00 

Mandag 
Lukket køkken
Tirsdag 
Frikadeller med kartoffelsalat 
Kartoffelmad a la Night & Stay – nye kartofler,  
rygeostecreme, årstidens friske grønsager
Onsdag 
Flæskesteg med nye kartofler, rødkål og sovs 
Ovnbagte auberginer med svampefyld og parmesan
Torsdag 
Stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler 
Ovnbagte auberginer med svampefyld og parmesan
Fredag 
Glaseret skinke med nye kartofler,  
grønt og nye kartofler 
Kartoffelmad a la Night & Stay – nye kartofler,  
rygeostecreme, årstidens friske grønsager
Lørdag 
Oksefilet med rosmarinkartofler  
og hjemmelavet bearnaisesovs 
Ovnbagte auberginer med svampefyld og parmesan
Søndag: 
Tarteletter med høns i asparges

Interessen for Peter Madsens  Interessen for Peter Madsens  
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