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Tjen op til 

44.500,- 
skattefrit i 2023

Må vi udleje dit 
sommerhus? Vi er 100% 
danske og støtter lokalt

Per Christiansen fortæller om sommerhus
udlejning hos Sol og Strand på vores 
hjemmeside. Her kan du også bestille en 
uforpligtende udlejningsvurdering.

Kontakt os på udlej@sologstrand.dk  
eller ring på + 45 99 44 44 40

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

GUIDNING PÅ DANSK – FÜHRUNG AUF DEUTCSH – GUIDANCE IN ENGLISH

MARTS - APRIL 2023
2. marts 17.00
4. marts 07.00
7. marts 09.00
11. marts 09.00
15. marts 16.00
18. marts 17.00
22. marts 09.00
25. marts 09.00

29. marts 17.00
1. april 08.00
2. april 18.00
4. april 09.00
6. april 09.00
7. april 09.00
8. april 10.00
9. april 11.00

10. april 10.00
12. april 12.00
15. april 17.00
19. april 09.00
22. april 13.00
23. april 12.00
30. april 18.00

Alle ture starter på stranden 100 meter syd for nedkørslen fra Sønderho Strandvej til 
Fanø Vesterstrand (parkering på stranden) Professionel guidning af universitetslektor.
Guiding in English. All safaris start on the beach 100 meters south of  
the ramp from Sønderho Strandvej to Fanø Vesterstrand (parking on the beach) 
Professional guidance by university lecturer from University of Southern Denmark.
Guiding in Deutch. Alle Robbensafaris beginnt am Strand 100 m südlich des Abstiegs 
von Sønderho Strandvej zum Sønderho Strand (Parkplatz am Strand) Fachliche 
Betreuung durch dozent an der Süddänische Universität. 

SÆLSAFARI
ROBBENSAFARI  SEALSAFARI

www.nationalparksafari.dk
Tilmelding / Anmeldung / Booking  
SMS +45 20 10 87 17

Hun er 
hele Fanøs 
Violin-Tove

MUSIKTRADITION – Da 
vi i 2022 interviewede mu-
sikeren og spillemanden 
Peter Uhrbrand, sluttede 
han af med en opfordring:

”I skulle tage og skrive 
om Tove de Fries. Hun gør 
et fantastisk arbejde for at 
føre vores musiktradition 
videre til den næste genera-
tion,” sagde han.

Den har luret længe i re-
daktørens halvslidte bag-
hoved, men så dukkede 
nyheden om en kommende 
støttekoncert for hendes 
elevers studierejse til Ca-
nada op.

Det gav det sidste puf til 
at få snakket med den alle-
stedsnærværende violinist 
med det smittende humør, 
også bosiddende i Sønder-
ho som Peter Uhrbrand.

Hendes baggrund er ene-
stående, set med nutidens 
øjne. Hun er fra Klink ved 
Hejnsvig, tæt på Billund, 
den yngste af otte børn og 
er ud af en husmandsslægt, 
der har fostret en stribe 
spillemænd.

”Min far, min farfar, min 
oldefar, min tipoldefar, min 
tip-tip-oldefar… Jeg kunne 
blive ved,” fortæller hun 
med et grin. 

”Jeg har hørt om min far 
og hans spillemandskol-
leger køre afsted med et 
klaver på en vogn bagefter 
en traktor, når de skulle ud 
at spille i 1930erne,” tilføjer 
hun.

Mange andre i slægtens 
mange forgreninger spil-
lede i øvrigt også. I dag er 
det kun Tove.

Faderen var Niels de 
Fries, og han havde som de 

fleste andre husmænd ar-
bejde ved siden af det lille 
husmandsbrug. Han var 
blandt andet murerarbejds-
mand og jord- og betonar-
bejder.

”Vi havde plads til 13 
køer, men vi havde aldrig 
13,” fortæller hun, der selv 
har været med til at hakke 
roer og andet forefaldende 
arbejde på gården. Hendes 
mor, Else Eriksen, var hus-
mor, medhjælpende hustru 
og arbejdede også ude af og 
til.

Begyndte som teenager
Man skulle tro, at lille Tove 
i det miljø hurtigt ville be-
gynde at spille selv, men 
det var først i teenageårene, 
hun kom i gang. 

”Jeg begyndte at spille 
med min far når han var 
ude at spille. Egentlig un-
dervisning fik jeg aldrig, 
jeg fik bare et blik eller et 
”det er ikke helt sådan”, 
hvis jeg spillede falsk.

Hun var først i kort tid på 
Holstebro Musikhøjskole, 
men her var engagemen-
tet blandt de andre elever, 
der var placeret af forskel-
lige kommuner ikke nær på 
højde med Toves, der måtte 
betale selv. 

Så hun drog til Aarhus. 
Her havde hun mange for-
skellige job. Men så kom 
endelig en længe lovet 
folkemusikuddannelse. 
Den kom først til at ligge i 
Odense. I dag ligger den i 
Esbjerg, selv om Sønderho 
ret beset ville være det rig-
tige sted.

”Jeg kom i 1998 på det 
første hold efter en opta-

gelsespøve. De sidste afgø-
rende to år på uddannelsen 
valgte hun Peter Uhrbrand 
som hovedfagslærer. Der 
var hun allerede begyndt 
at komme i Sønderho, hvor 
hun lærte Ole Mouritzen 
og flere andre spillemænd 
at kende.

”Her var der en levende 
tradition og et miljø som 
lignede det jeg var vokset 
op med. Her ville jeg være,” 
fortæller Tove.

Hendes karriere som un-
derviser på Fanø startede i 
FOF. Det var jo for voksne, 
men:

”Forældrene meldte sig 
ind, og så fik deres børn un-
dervisningen,” griner hun.

Når børn på Fanø skal lære at føre øens 
musikalske traditioner videre, er det  
Tove de Fries, der hjælper dem på vej

Tove de Fries bor  Tove de Fries bor  
i Sønderho, men  i Sønderho, men  
hun er en del af hun er en del af 
folkemusiklivet  folkemusiklivet  
på hele Fanø.på hele Fanø.
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Esmark har nu været på Fanø i 1 år – og hvilket år!  
Det har simpelthen været fantastisk, og vi er helt 

blæst bagover af den hjertelige modtagelse, vi har  
fået på denne skønne ø. Så det skal fejres! 

Derfor vil vi invitere husejere, gæster, 
samarbejdspartnere, øboere, familie og venner af 
huset til en uformel reception på Kirkevejen 13C 

fredag den 31. marts kl. 13.00-18.00 med live musik  
(Futtes Futtog fra kl. 15.00-17.00) og lidt godt at spise.

Vi håber, at I vil glæde os med jeres besøg.

Mange hilsner
Mia, Finn, Nikolaj og Tatjana

Team Esmark på Fanø

Kirkevejen 13C 
6720 Rindby            Tlf.: 69 15 96 18            E-mail: fano@esmark.dk            esmark.dk

Vi fejrer Esmarks  
første år på Fanø

Kom til reception
fredag den 31. marts 2023

Hun har også undervist 
på musikskoler i Horsens, 
Børkop og Egtved, på kon-
servatoriet, samt utallige 
kurser i ind- og udland.

I dag er hun ansat i den 
fælleskommunale musik-
skole for Fanø og Esbjerg, 
og eleverne kalder sig Fanø 
Fiddlers, når de er ude at 
spille. Og at komme ud at 
spille med det samme, det 
er så vigtigt, pointerer hun.

”Noget af det første, jeg 
gør, er at tage dem med hen 
i Brugsen, måske. Det kan 
godt være, de ikke kan så 
meget den første gang, men 
de kan se, at folk bliver gla-
de, de får selvtillid, de lyt-
ter og lærer. Det giver nogle 
gevaldige hop.”

I anledning af elevrej-
sen  til Canada er der støt-
tekoncert på Strien lørdag 
den 1. april klokken 16-02 
med mange slags musik, 
kaffepunch med mere. Bil-
letter til en ’hund’ købes på 
MobilePay, 775691. Man må 
gerne støtte med lidt ekstra.

De foreløbige sponsorer 
er Lida og Oscar Nielsens 
Fond, Fonden Gamle Søn-
derho, Kulturelt Samråd, 
Fannikkerdagene, Marie 
Rasmussens Fond, Fanø 
Sparekasse, Fanø Kultur-
skole, Fanø Brugsforening 
og Danibo.

Tekst og foto: 
 Finn Arne Hansen

Fanø Bolsjer og De Tre Søstre i nye lokaler

ERHVERV – Man skulle 
ikke gå ret meget rundt i 
Fanø Bolsjers lokaler på ho-
vedgaden i Sønderho, før 
man fornemmede, at her 
var der godt nogle mange 
bolsjer, souvenirs og sjove 
sager på et meget lille areal. 
Og ved naboen, kaffehuset 

De Tre Søstre, var det også 
tydeligt, at de havde en ud-
fordring, når det regnede 
og var koldt.

Nu er to fluer slået med ét 
smæk. Fanø Bolsjer er flyt-
tet ind i Galleri Kants tid-

ligere lokaler skråt overfor 
Sønderho Kirke, og i disse 
timer er De Tre søstre ved 
at indrette sig i huset også. 
De glæder sig.

”Lige nu er jeg ved at 
arrangere vores stor ud-

stilling af påskevarer. Vi 
bestræber os på at finde no-
get nyt hvert år,” fortæller 
bustiksbestyrer Lene Ca-
thrine Brinch Nielsen, da 
vi nysgerrigt kikker inden-
for og får mundvand over 
nogle lækre påskekyllinger 
i mørk chokolade.

I anledningen af 'sam-
menflytningen' er der 
reception fredag den 31. 
marts klokken 14-17.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Ebeltoft Bolsjer, 
der står bag Fanø 
Bolsjer, har over-
taget Galleri Kants 
lokaler, og ny er 
der snart bolsjer og 
god kaffe i huset

• Født den 10. september 
1972

• Har en søn på efter-
skole og en kæreste  
på Sjælland

• Spiller i flere  
konstellationer som 
Fries & D. Beck samt  
Mouritzen, de Fries  
og Mouritzen

• Er cand. mus. pæd. 
muma. Det sidste 

fortæller, at hun har 
en diplomuddannelse 
i Music Management, 
de tre første  
forkortelser fortæller, 
hun er musiker og 
underviser

• Hun er ved at indrette 
’Odas Pensionat’ B & B 
på første sal af sit hus. 
Huset var tidligere 
kendt som Odas hus

Tove de Fries

Lene Cathrine Brinch Nielsen 
ved det store udvalg af bolsjer.


