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Det sker på Fanø fra 27/8 til 10/9 2022 - udvalgte begivenheder
• Lør. 27/8 kl. 20 (dørene åbner kl. 19), 

Realen: Erann DD. Entré. 
• Lør. 27/8 kl. 19.30 og søn. 28/8 kl. 14, 

Fanø Biograf: Udvandrerne. Entré.  
Se også fanoebiograf.com

• Søn. 28/8 kl. 10.30-16.35: Vandretur 
i Sønderho fra busstationen. Arr.: 
Dansk Vandrelaug Esbjerg.  
Entré for ikke-medlemmer.

• Ons 31/8 kl. 18.10 - 20.10, Nordby 
Havn, færgelejet: Aftentur i Vade  -
havets Verdensarv mellem Esbjerg  
og Fanø med Marco Brodde.  
Arr.: FOF Esbjerg-Fanø. Entré

• Ons. 31/8 kl. 11, Nordby lystbåde-
havn: Sælsafari nord for Fanø.  
Entré. Book på marthasonderho.dk 
eller Place2book.dk

• Søn. 28/8 kl. 10.30-15, Bakskuld i 
Sønderho: Søndagsmarked

• Ons. til søn. kl. 14-17, Fanø Strand-
galleri, Rindby Strand: Udstilling

• Søn til fredag kl. 11-15, Fanø Mu-
seum, Nordby: Åbent alle dage. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-17, lør. kl. 
10-14: Fanø Skibsfarts- og Dragt-
museum: Dødt Skib? Entré

• Tir. til søndag kl. 13-17, Fanø Kunst-
museum, Sønderho: Peter Madsens 
Valhalla-tegninger, værker af Eva 
Louise Buus og Jacob Agersnap samt 
170 års vadehavskunst. Entré

• Fre. 2/9 kl. 12, Fanø Vesterland  
Teltscenen: Alex Vargas

• Fre. 2/9 kl. 13.15,  
Drømmescenen: Anders Agger

• Fre. 2/9 kl. 13.40, Open Air:  
Rasmus Walther

• Fre. 2/9 kl. 14.55,  
Drømmescenen: Jesper Lindell

• Fre. 2/9 kl. 15.20, Teltscenen: Coco O.
• Fre. 2/9 kl. 17, Fanø Vesterland  

Open Air: TV-2
• Fre. 2/9 kl. 18.15,  

Drømmescenen: Pauline
• Fre. 2/9 kl. 18.20, Teltscenen: Calby
• Fre. 2/9 kl. 19.40, Open Air:  

Benjamin Hav & Familien
• Fre. 2/9 kl. 20.55,  

Drømmescenen: Goss
• Fre. 2/9 kl. 21, Fanø Vesterland T 

eltscenen: Claus Hempler
• Fre. 2/9 kl. 22.20, Open Air Scene: 

TBA (et ukendt topnavn)

• Fre. 2/9 kl. 23.40, Teltcenen:  
School of X

• Fre. 2/9 kl. 23.55,  
Drømmescenen: Selma Higgins

• Lør. 3/9 kl. 12, Teltscenen:  
Kira and the Kindred Spirits

• Lør. 3/9 kl. 13.15,  
Drømmescenen: Anders Agger

• Lør. 3/9 kl. 13.40,  
Open Air: Jonah Blacksmith

• Lør. 3/9 kl. 14.55,  
Drømmecenen: Ginne Marker

• Lør. 3/9 kl. 15.20,  
Teltcenen: Nichlas Sahl

• Lør. 3/9 kl. 17, Open Air:  
Tina Dickow

• Lør. 3/9 kl. 18.15,  
Drømmecenen: Statisk

• Lør. 3/9 kl. 18.20, Teltcenen:  
Søs Fenger

• Lør. 3/9 kl. 19.40, Open Air: Saveus
• Lør. 3/9 kl. 20.55, Drømmecenen:  

The Mukhejre Development
• Lør. 3/9 kl. 21, Teltcenen:  

Kellermensch
• Lør. 3/9 kl. 22.20, Open Air: TBA 

(ukendt topnavn, mens dette skrives)

• Lør. 3/9 kl. 23.40, Teltcenen: Patina

Alle festivaltider er opgivet af Fanø  
Vesterland den 24/8 på Instagram,  
derfor uden ansvar

• Fre. 9/9, kl. 14, Strien, Lindevej 5-7, 
Nordby, Godtfolk Festival, salen: 
Twang

• Fre. 9/9, kl. 16, gårdhaven:  
Peter Uhrbrand

• Fre. 9/9, kl. 18, salen:  
Mirja Klippel featuring Vesell

• Fre. 9/9, kl. 20, gårdhaven: Basco
• Fre. 9/9, kl. 22, salen: Viik
• Fre. 9/9, kl. 14, salen:  

Natbal med U. L. C.
• Lør. 10/9 kl. 14: fortsætter,  

se godtfolk.dk/program-2022

• Gudstjenester: Se kirkernepaafano.dk

MUSIK – Godtfolk Festival 
er tilbage i 2022-aftapning. 
Den afvikles i dagene fra 
fredag den 9. til søndag den 
11. september, og det fore-
går næsten udelukkende i 
Striens gårdhave i Nordby. 
Adressen er Lindevej 5-7. 
Der arrangeres natbus fra 
Sønderho, Rindby og Fanø 
Bad.

”Her besøger nogle af 
Skandinaviens bedste folk- 
og rootsmusikere Godtfolk 
Festival. Der er lagt op til 
masser af store musikalske 
oplevelser i hyggelige og 
intime rammer, hvor mu-
sikere og publikum mødes 
med hinanden under hele 
festivalen,” fortæller for-
mand Trine Buhl.  

Årets program byder på 
meget forskellig musik, og 
spænder musikalsk vidt. Vi 
har to nominerede til Årets 
livenavn – DMA 2022, en 
nyslået vinder af Folk & 
Fæstivals Katapultpris, et 
debuterende og pladeaktu-
elt band. Det er et stærkt felt 
af artister fra både ind- og 
udland, som både alders- 
og genre mæssigt spæn-
der bredt. Godtfolk håber, 
at mange vil gribe chance 
for at bevæge sig uden for 
mainstream-paletten og få 
en masse nye store musi-
kalske oplevelser,” tilføjer 
hun. 

For dem, som tager hele 
festivalen, bydes vi på 11 
koncerter plus to natballer. 

Der kan både købes partout 
og endagsbilletter. Men på 
kraftig opfordring har ar-
rangørerne lavet billetter 
til eftermiddag og aften, 
fredag og lørdag, og som 
vanligt kan man også købe 
billet til søndagens kirke-
koncert i Nordby Kirke 
alene. 

Støtte fra regionen
”Godtfolk er gået sammen 
med Fannikerdagen om 
et roots-projekt som løber 
frem til 31/12-2023, som har 
et mål om at skabe et folk-
miljø på tværs af Esbjerg og 
Fanø Kommuner. Region 
Syddanmark støtter projek-
tet, så derfor har vi kunne 
stable en række tiltag på 
benene, hvor det er gratis 
at deltage.  Der er to work-
shops i år: Hjertespil med 
Peter Uhrbrand, som un-

dervisere øvede musikere 
i Fanømusik. Den er work-
shop kan alle være med! 
Også uden nodekendskab. 
Det er Folk Big Band med 
Perry Stenbäck i spidsen, 
som med stor dygtighed le-
der deltagerne sikkert igen-
nem. Begge workshops er 
gratis, og man kan tilmelde 
sig på www.godtfolk.dk,” 
fortæller formanden,

De kommer besøg af Fol-
kekons fra SDMK i Esbjerg, 
Fod & Rod samt MGK Folk 
– alle dygtige unge men-
nesker, som brænder for at 
spille folkemusik og danse. 
Deres besøg har gjort det 
muligt at invitere de ældste 
klasser til koncert fredag og 
lave en gratis familiekon-
cert lørdag – begge dage i 
Striens gårdhave.

Under festivalen bliver 
der Jam Café i Kongeværel-

serne i Strien, hvor garvede 
og unge artister og glade 
amatørmusikere kan mø-
des og spille for hinanden 
og festivalens gæster. 

Og så er der Fanøbal, som 
bare skal opleves! Det er en 
speciel stemning, som op-
står, når der sættes i gang i 
dansecentrifugen. 

Både fredag og lørdag er 
der ’Natbal’ fra kl. 24 med to 
garvede balorkestre: U.L.C 
og den kvindelige baltrio 
Uhrbrand, Løvdal og Beck. 
Er der plads, vil der kunne 
købes ledige billetter i dø-
ren fra midnat begge dage, 
hvis man skulle få lyst til at 
danse med et par timer. 

Fra sydstaterne
Ellers er programmet som 
følger: Fredag kommer 
dansk-amerikanske Twang, 
som er nomineret til Årets 
Livenavn til DMA Roots 
2021. Kom med til sydsta-
terne i USA. Så følger Peter 
Uhrbrand, Fanøs egen spil-
lemand, der har vovet at 
skrive ny Fanø-musik. Med 
den største respekt, dyb 
indsigt og kærlighed til 
øens musiktraditioner, er 
det lykkedes ham at skabe 
et helstøbt og autentisk al-
bum Gennem Landet. 

Dansk-engelske Basco 
følger trop. I de senere år 
har den danske folkemu-
sikscene gennemgået en 

omsiggribende forvand-
ling. Basco har og er i sær-
deleshed en vigtig ekspo-
nent for denne udvikling. 

Finsk-danske Mirja 
Klippel featturing Vesse-
lil er næste navn. Med en 
gribende stemme, et rigt 
lydunivers og en sans for 
sangskrivning, venter der 
publikum en smuk, intens 
og anderledes oplevelse.

Fredagens sidste navn er 
norsk-dansk-svenske Víík, 
der tog tilhørerne med 
storm, da de spillede på 
Folk & Fæstival 2021. Den 
første VÍÍK-koncert fandt 
sted i 2019, og Elisabeth 
Viik og hendes band har si-
den da etableret et ry som 

en usædvanlig og fascine-
rende performer, blandt 
andet på årets Roskilde 
Festival, hvor de lagde pub-
likum ned foran Rising sce-
nen. 

Amerikansk Vendsyssel
Lørdag lægges der ud med 
dansk-svenske Azur Azur, 
der spiller instrumentel 
folk music med en kølig, 
cool nordisk tone. Bandet er 
pladeaktuelle med debutal-
bummet Noget Blaat.  

Jensen & Bugge featuring 
Dwight Lamb, der er en 
dansk-amerikansk kombi-
nation, følger efter.

Sidstnævnte amerikaner 
er barnebarn af Kræn Jerup, 

De frivillige har knoklet til den store guldmedalje, men nu er 
premieren nær. Godtfolk Festival er tilbage på ny adresse

Viik spiller fredag den 9. 
september om aftenen. Foto: 
Peter Langwithz Smith

Godtfolk Festival rykker til Strientil Strien
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Fugletrækket over Fanø – en trækkoridor af de store
Når trækfuglene i sensom-
meren og efteråret starter 
den store rejse mod syd, vil 
antallet af trækkende fugle 
tit koncentreres over ste-
der, der i landskabet dan-
ner flaskehalse mod syd. 
De fleste fugle foretrækker 
at blive over land så længe 
som muligt under trækket, 
fordi vand er den sikre død 
for de mange, der ikke kan 
svømme. Derved dannes 
der om efteråret korridorer 
på sydvendte landtanger, 
hvor mennesker historisk 
set altid har undret sig over 
pludselige store mængder 
af fugleforekomster. Af de 
mere spektakulære steder 
er Gibraltar, Bosporusstræ-
det, Falsterbo og mange an-
dre ikoniske steder. I foråret 
koncentreres fugletrækket 
på nordvendte landtanger 
som Skagen Odde, Gilleleje 
og Rügen. 

På Fanø udgør Hønen – 
den sydvendte spids - så-
dan en korridor, hvor fug-
lene på vej sydpå pludselig 
koncentreres. 

Det følger vi på Fanø 
Fuglestation. Vi har nu si-

den 2018 standardiseret 
optalt og monitoreret ef-
terårstrækket over Fanø, 
og det har bekræftet vores 
antagelser om, at her har vi 
et af de største efterårstræk 
over Danmark. 

Fugletrækket over Fanø 
runder næsten hvert år én 
million fugle, hvor især ar-
ter som sang- og vindros-
sel, skov- og engpiber samt 
bog- og kvækerfinke udgør 
langt over halvdelen. På 

særligt store dage når træk-
ket op over 200.000 indivi-
der, og det er typisk i okto-
ber disse dage forekommer 
gerne i forbindelse med 
østenvind, der ’skubber’ 
fuglene i hele Danmark 
mod vest.

Der træktælles syste-
matisk hver dag fra 11/8 
til 11/11 – eller så længe 
trækket pågår. Trækobser-
vationsposten Høneklit-
ten er det højst beliggende 
punkt på sydspidsen af 
Fanø, hvorfra efterårstræk-
ket bedst overskues. Der 
træktælles fra Høneklitten 
fra solopgang og fem timer 
frem, og du er velkommen 
til at lægge vejen forbi og 
opleve det fantastiske syn, 
når himmelrummet er sort 
af fugle, der konstant giver 
lyd fra sig med deres træk-

kald – det burde alle opleve. 
Èn ting er spurvefuglenes 
træk, der giver store ople-
velser, men også rovfugle 
som musvåger, hvepsevå-
ger, havørne, spurvehøge 
og rørhøge optræder tal-
rigt. Tilsvarende gæs, æn-
der og vadefugle kan på de 
gode dage komme op over 
10.000. En anden spektaku-
lær trækgæst er ringduen, 
der på de store dage run-
der 12.000 individer, der 
højt på himlen tager tilløb 
og til sidst tager turen over 
vandet med landkending 
på Rømø eller Sild, som de 
fleste trækkende fugle na-
vigerer efter.

På vores åbne facebook-
side Fanø Fuglestation føl-
ger du Danmarks nyeste 
fuglestations arbejde med 
at tælle og registrere fug-
letrækket: facebook.com/
groups/224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch

Vadehavets fugle En million fugle trækker forbi 
Fanø i det store efterårstræk.

der var den meste kendte 
Vendsyssel-spillemand i 
slutningen af 1800-tallet.

Perry Stenbäck
Den energiske duo Blue 
Ribbon fra Norge kommer 
med americana, fulgt af 
Perry Stenbäck & Deka-
dansorkestern  (SE/DK). 
Kan man lide Cornelis 
Vreeswijk, er man på rette 
spor ved at dukke op. Der-
efter kommer Wonderbrazz 
(DK) og spiller og spiller 
funk a la New Orleans for 
fuld udblæsning.

Søndagsprogrammet 
rummer Sylfide med sange-
ren og harpenisten Helene 
Tungelund i front. De har 

lige vundet Folk & Fæsti-
vals talentpris 2022 Årets 
Katapuly.

Arrangørerne håber, at 
mange vil komme og være 
med til at afslutte festivalen 
med koncerten i Nordby 
Kirke, som der kan købes 
særskilt billet til. Billetter 
kan købes online på godt-
folk.dk/billetter. Ikke-solg-
te billetter vil blive solgt i 
indgangen.

Tekst: Finn Arne Hansen

Sønderho kaster sig ud i sin 
helt egen strikke-byfest

STRIK – I årevis var Søn-
derho med, dog nok mest 
på sidelinjen, når Christel 
og Jørgen Seyfarth trak i 
tusindvis af gæster til Fanø 
med deres store strikke-
festival. Den hedder nu 
Wooldays og foregår kun i 
Nordby.
Så om kort tid springer den 
lille by ud med sit helt eget 
arrangement – Fanø Strik – 
der dog favner andre desti-
nationer end blot den hyg-
gelige by på øens sydspids.

”Vi tjente lidt penge un-
dervejs i samarbejdet med 
Christel og Jørgen Seyfarth. 
Det er dem, vi nu sætter i 
spil, og håbet er da, at det 
kan blive en årligt tilbage-
vendende begivenhed,” 
fortæller Merete Engsted, 
der er formand for Søn-
derho Borgerforening, og 
dermed også er frontfigur i 
Sønderho Erhvervsgruppe, 
der er den egentlige arran-
gør af Fanø Strik.

Med til at trække i tråde-
ne – eller garnet – er brugs-
kunstbutikken Kunstladen 

og den lille gårdbutik An-
gus & Merino, der sælger 
anguskød og merinogarn. 
Begge har adresser ved 
Rindby. 

Flere andre aktører i og 
omkring Sønderho tager 
del i festlighederne, der 
strækker sig fra den 15. til 
den 18. september, og der er 
nok at glæde sig til, mener 
Merete Engsted.

”Det meste handler na-
turligvis om strikning og 
garn, men i alle afskygnin-
ger – fra strikkebanko over 
plantefarvning til vævning, 
broderi med uldgarn, frem-
stilling af sutsko og meget 
mere. Vi har desuden et 
spisetelt, udstillinger, ud-
flugter samt romsmagning 

og jazzmusik,” fortsætter 
Merete Engsted.

Hun fortæller videre, at 
alt sådan set er gratis – også 
de busser, der bliver sat ind 
mellem Nordby, Rindby og 
Sønderho. 

”Selvfølgelig er man vel-
kommen til at 
smide en mønt 
i kassen, når 
man kører med 
bussen, men 
i princippet 
er der fri ad-
gang,” slutter 
borgerforenin-
gens formand, 
der til gengæld 
kan fortælle, 
at det hele be-
gynder med en 

omgang ’late night’, stande, 
udstillinger og spisetelt i 
Sønderho torsdag den 15. 
september klokken 16.

Tekst: Jens Bytoft

Borgerforeningens 
Erhvervsgruppe 
sætter et optjent 
overskud på 
højkant og håber 
på en årligt 
tilbagevendende 
begivenhed

Wonderbrazz spiller funk Wonderbrazz spiller funk 
a la New Orleans: Foto: Pressea la New Orleans: Foto: Presse

Sidste års strikkebanko. Fotos Per Hofman Hansen.Sidste års strikkebanko. Fotos Per Hofman Hansen.


