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Ny bog af Ib Ivar Dahl:

Vadehavsfortælling
Forlaget Klim, 2014. 487 sider, illustreret i
farver. Set til mellem 308 og 349 kr.

For ganske nylig har forlaget Klim udsendt
en næsten 500 sider stor bog med titlen
Vadehavsfortælling, som rummer fem historiske fortællinger fra Tønder i syd til Varde
i nord og fra vikingetid til tæt på nutid. Den
er skrevet af en erfaren fortæller, sømand
og bådfører, forfatteren Ib Ivar Dahl og kan vel nærmest karakteriseres som hørende til traditionen omkring dokumentarismen,
som vi bl.a. kender det fra Thorkild Hansens bøger Jens Munk,
Det lykkelige Arabien og trilogien om de danske slaver.

Forfatteren og forlaget har kaldt bogen Vadehavsfortælling, men
jeg synes nok, at det havde været rigtigere at kalde den Vadehavsfortællinger, da de enkelte fortællinger ikke har nogen indbyrdes
sammenhæng.
Fortællingerne tager deres begyndelse i vikingetiden i og omkring Ribe. Ib Ivar Dahl kan både sin historie og sin mytologi til
fingerspidserne, og hans kendskab til de gamle håndværk og
maritime udtryk fortalt i et fortættet dramatisk setup i kampen
mellem troen på de gamle hedenske guder og den nye kristne
tro, gør, at sproget bliver meget levende.
I den næste fortælling er historien flyttet op i 1600-tallet, hvor
de store altødelæggende stormfloder danner rammen. Fortællingen, der har sit fokus i Tønder og en tvungen overvintring på
Jordsand, har på sin vis en egen stilfærdig ramme, hvor far og
datter om bord på et lille fladbundet fartøj sejler med fragt mellem fastland, øer og halliger. Men bekymringerne lurer under
overfladen, og vejrets rasen og de skæbnemæssige dramaer
kommer da også til fuld udfoldelse i løbet af vinteren.
En rigtig drengefortælling med »mænd af mod« er Rømø-fortællingen, der handler om et katastrofalt hvalfangertogt til ishavet ved Grønland. Fortællingen foregår i 1777 og er iklædt en
meget troværdig ramme, hvor sømanden Ib Ivar Dahls maritime
indsigt virkelig kommer til sin ret i et prægtigt ramsaltet sømandssprog. Når det er bedst, nærmer vi os Thorkild Hansens
fortættede sprog, og det er nok den fortælling, jeg personligt blev
mest grebet af.
Fanø-fortællingen er naturligt nok henlagt til skibsfartens storhedstid. Men den har en overraskende anderledes vinkel, end
den vi er vant til. Vi er ikke på de syv have, men derimod på en
stille glidende nedstrøms men til tider ganske dramatisk fart
med en evert fra Varde til Sønderho. Her får vi bragt alle de til
tiden hørende historiske elementer om bord: Skippers skæbne
efter englandskrigene, sømænd i »prisonen« på Themsen, en fattig taterpige og hendes ulige vilkår, fragten af jydepotter, brænding af skælkalk, stagesejladsen på Varde å, besøg på Langli og
tidevandets »herredømme« over sejlads og navigation med sejl
og sidesværd forbi riskoste og halmviske. Fortællingens sejlads
slutter i Sønderho, men hvad der videre hændte, skal ikke røbes
her.
Med Mandø-fortællingen som den sidste, er vi nået op til besættelsestiden, hvor handlingen foregår i løbet af kun 14 dage.
Det er på én gang en både dramatisk, hjertevarm og heltemodig
fortælling om liv og død. Bag fortællingen gemmer sig en autentisk hændelse om et allieret canadisk fly, der blev skudt ned over
Mandø af tyske flyvere. To besætningsmedlemmer overlevede,
men kunne lokale redelige danskere redde dem fra tysk fangenskab? Gribende og troværdigt er det fortalt.
At Ib Ivar Dahl mestrer den gode fortælling, hersker der ikke
tvivl om. Men han kan også sin historie. Derfor har han ikke
kunnet nære sig for at bringe autentiske billeder, kort og tekster
til indledning og undervejs i sine fortællinger. Det skal han kun
have ros for, da det giver en god fornemmelse af, at vi er med
på virkelige rejser og hændelser gennem Vadehavets farverige
historie. Sluttelig kan jeg ikke lade være med at bemærke, at
Niels Knudsen har udført en række meget smukke akvareller.
En oplagt julegave til dem, der både sætter pris på Vadehavets
dramatiske historie, og som kan li’ ægte røverhistorier tilsat saltvandssprøjt, en tønde rom, et bramfrit sprog, en hørm af kolort
og en stærk duft af tran fra barske søfolk.

Per Hofman Hansen

Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker
Arbejde med fredede bygninger (Handlingsplaner)

Hør min myre …

Kan man spille musik over et nærbillede af et tusindben? Kan man
danse en blomstereng eller tegne vildgåsens kaldesignal? Naturen
har ofte været en inspirationskilde for mange kunstnere. Eleverne
i 4.B og 5.B på Nordby Skole fik i hele uge 49 lov til at udfolde deres Ved SuperBrugsens rejsegilde på Fanø den 2. december bød forkreativitet med inspiration fra både naturen og naturvidenskaben. mand for bestyrelsen, Hans Mathiasen, velkommen og holdt en fin
velkomsttale, hvor han takkede alle de involverede parter og orienI alt fire skoler fra de fire kommuner Esbjerg, Fanø, Varde og terede om det store byggeri.

SuperBrugsens rejsegilde

Tønder fik en fantastisk mulighed for at deltage i projektet »Hør
min myre ...«. Varde og Fanø har nu haft forøjelsen af det spændende projekt. I foråret »går turen« så til Esbjerg og Tønder. Forløbet varetages af kompetente fagfolk, der har erfaringer med
at koble naturvidenskab og kunst. Projektet er støttet af Kulturaftale Vadehavet, Kulturministeriet og huskunstnerordningen.
På Nordby Skole deltog eleverne fra 4. B og 5. B med klasselærerne Rikke Drensholt og Vinnie Sørensen i spidsen fra den 1.
december til den 5. december i naturvidenskabelige forsøg og
observeringer, ture og indsamlinger af materialer. Idéer blev
hentet fra den nærliggende natur, og fra undervisning af fysiker
og Ph-D i biokemi Peder Worning, der til daglig er biokemiker
og forsker på Hvidovre hospital og Marco Brodde, uddannet
lærer og naturvejleder. Marco er ansat som naturvejleder for
børn og unge i Fanø Kommune.
I løbet af ugen blev der arbejdet med scenekunst, tegning og
musik, hvilket dannede grundlag for, at eleverne kunne omdanne indtryk fra naturen og det skete via dans, musik og tegning – naturstudierne blev til kunstneriske udtryk. Men det var
ikke kun naturen, der var inspirationskilde – to lektioners daglig
fysikundervisning med udgangspunkt i noget så »nørdet« som
tiden og svingninger, pendul og bølger gav stor inspiration.
Der var »fuld sving« på workshops’ne og både lokaler på
Nordby Skole var i brug, men også bygningen, der tidligere husede »Realen«, blev anvendt som øvelokale.
Det fine forløb blev fredag den 5. december afsluttet med en
fantastisk spændende, og helt unik forestilling, på skolens
»Torv«, hvor forældre, søskende og bedsteforældre var inviteret.
En kæmpe oplevelse, hvor publikum oplevede de musikalske
og abstrakte former, der afspejlede processerne og de individuelle erfaringer, som eleverne havde gjort sig i ugens løb.
Projektet blev iværksat af projektleder og scenekunstner Gertrud Exner, der er kunstnerisk leder af TeaterBLIK. Derudover
var de medvirkende kunstnere: Jens Hørsving, komponist og
elektronmusiker og Marie-Louise Exner, billedkunstner og
koordinator på BGK, Esbjerg Kulturskole.
Et af formålene med projektet var, at give børnene indblik i
de metoder, der anvendes indenfor både naturvidenskab og
kreative processer. Den forståelsesverden de får indblik i undervejs i forløbet, kan ifølge Gertrud Exner bruges i mange andre
sammenhænge: »Omverdenen sættes i perspektiv, og man kan
lettere forholde sig til sit eget og andres liv, præsenteret i æsteLogooversigt
tiske udtryk«.
Eleverne var selv meget begejstrede for den anderledes og
meget spændende uge, hvor indlærings-formen var en hel del
anderledes end hverdagens. Der blev sat ord på oplevelerne
som: »At se med ørene«, »høre med øjnene« og »tiden kan være
smuk.

Det blev til to festlige timer, hvor ca. 500 mennesker passerede gennem det, der i forsommeren 2015, vil danne rammerne for en flot ny SpuerBrugs på et samlet byggeareal på
2400 m2 .
GV

Nillers Pølsevogn var i dagens anledning »kørt i stilling« og der
var fin forplejning til unge som gamle.
Foto: GV

Jan Schou
Poppelvej 5, 6720 Fanø

Tlf.: 24 47 97 64

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen i Rindby Forsamlingshus ønsker at takke alle
vore medlemmer, deltagere ved vore arrangementer, såvel
som sponsorer for den store opbakning I giver os og samtidig
vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at
se jer alle igen i det nye år.
I forbindelse med julen er der traditionen tro julebanko og
juletræsfest for hele familien. Se evt. vores hjemmeside for
mere info: www.rindbyforsamlingshus.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Så vil vi gerne løfte lidt af sløret til …

GV STRIEN’s 3. juledagsbal lørdag d. 27. december kl. 21.00-02.00.

Jens Hørsving, komponist og
elektronmusiker hjalp
med lydbillederne ved elevernes
forstilling.
Her sættes
pendulet i
sving.

Fanø Gulvafslibning ApS
Tlf. 26 20 29 53

GLÆD JER til dette års fantastiske 3-retters menu (for jer der ønsker at spise med fra kl. 18.00) og GLÆD JER specielt til juleballet’s 2 fyrrige bands der begge får jer godt op af stolene.
Det er ikke første gang, The Fabulous Underbergs optræder
ved det traditionsrige julearrangement, så reprisen kan i hvert
fald skyldes én ting – succes. En anden ting er, at bandet efterhånden er så rodfæstet på Fanø, bl.a. også ved Striens årlige
sommerfest, at disse »underbergere« nærmest er at betegne som
hjemmebrændte. TFU har som altid Henrik »Hank« Aarøe i
front med vocal og ind imellem rå guitar, mens Niels-Ole Solle
Frøkier og René Lender slås om at blære sig med deres leadguitarer. Bandets opkomlinge er Christian Kronborg (bas), mens
trommedynastiet Bjelke er repræsenteret med sit yngste kække
medlem, Anders Bjelke.
Det andet band, Son of Sam består af medlemmerne: Asbjørn
Nørgaard, Jacob Brinck, Jens Mouritzen, Peder »Rocky« Vind.
Bandet spiller en blanding mellem folk og country rock. Alt er
originalt materiale, med inspiration i The Byrds og Neil Young.
Med inspiration i hverdagen og tilværelsen, tager bandet publikum med på en tur ud i ingenmandsland, hvor historierne og
fortællingerne om hinanden bliver skabt. Og der plads til både
ballader og skud-fra-hoften rock. Altssammen med vægt på den
gode melodi.

F.H. & I. ønsker alle en glædelig jul

