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Jonah Blacksmith
Lørdag d. 22. november spiller »Jonah Blacksmith« i Strien. Det
Alternative Folk band med rødder i Thy, spillede med stor succes
til Realen Rocker i sommer og skulle have spillet på »Realen«
samme dag i november som erstatningskoncerten er arrangeret –
havde det ikke været for nedlukningen.
Da bandet har oplevet stor efterspørgsel og har mange publikummer på Fanø ville de ikke skuffe ved helt at blive helt
væk og tog derfor selv initiativ til at at gennemføre koncerten
i Striens charmerende rammer i stedet.
De der har købt billetter til det oprindelige koncert i Realen
skal have disse refunderet herigennem. Nye billetter
kan købes på billetto.dk eller via bandets hjemmeside
www.jonahblacksmith.dk.

Om bandet:

Brødrene Alstrup forener deres fædrene og musikalske
ophav i konstellationen, Jonah Blacksmith. Sangene og deres
udtryk vokser ud af barndommens landsbysmedje på »udkanten« af Danmark, hvor bedstefar gav den musikalske arv
videre til to, lærenemme drenge. Efter en stribe live sessions,
koncerter og et utal timer brugt i studiet, har »Northern
Trail« været i trykken og er udkommet den 3. november
2014. Det er blevet til et svendestykke af betydning, som vil
bidrage til den alternative folk scene.
Simon Alstrup leverer, som sangeren i front en ung men
inderlig aggressivitet, der på dynamisk vis tager lytteren
med gennem smerte såvel som forløsning. Karakteristikken
i lydbilledet foldes ud i et eksperimenterende univers, hvor
messende indianerkor og til tider psykedeliske klangflader i
øjeblikke påkalder en trancelignende tilstand.
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Sølv-Skov er i Strien onsdag 12/11 kl. 11-17

Skubkane, dunderbøsse
og tøndejagt på Fanø
En ualmindelig, dejlig bog har netop set dagens lys. For alle
på Fanø med interesse for øens særlige kultur og livsformer,
vil det være en meget interessant bog, og har man interesse
for tidligere tiders særlige jagtformer på Fanø, er bogen et
must. I Sven Thorsens nye bog om »Strandjagt. Den danske
kystfuglejagt 1800-1950« fortælles et nu nærmest glemt
stykke kulturhistorie. Strandjagten var i modsætning til
andre »ædle« jagtformer temmelig ringeagtet; det var den
lille mands jagt, men de forskellige jagtformer vidner til gengæld om både opfindsomhed og nøjsomhed, når det gjaldt
om at skaffe sig et kærkomment supplement til ofte små indtægter.
»Strandjagt« beretter fra 14 forskellige lokaliteter rundt
omkring i Danmark, således også fra Fanø. Her berettes der
om opfindsomme jagtformer med skubkane og dunderbøsse,
som var et storkalibret gevær, som muligvis havde sin oprindelse i harpungeværer fra tidligere tiders hvalfangst på
Grønland. Skubkane og dunderbøsse blev brugt til den såkaldte veserjagt, som fandt sted på den fedtede mudderflade
»æ Veser« ude på vaden ud for Nordby og Halen. Da man
havde en uskreven regel om, at en veserbøsse ikke måtte
være mindre end kaliber 4, og da en sådan kunne være svær
at skaffe, var det kun en lille kreds, der deltog i denne jagtform. Fangsten bestod som regel af pibeænder, og når op til
14 mand deltog i jagten, kunne de en sjælden gang være heldige at komme hjem med 160 ænder.
En anden specialitet fra Vadehavet og Fanø var tøndejagten, der bestod i at man ved ebbe vadede ud til en nedgravet
tønde og vadede i land, når vandet igen steg. Tønden skulle
være så rummelig, at der var god plads til jægerens knæ, når
han sad på en spand nede i tønden. Når vejr, vind og tidevand var til det, skulle tønden øses tom for vand, hvorefter
jægeren kunne sætte sig og vente på ænderne. Passede vinden, trak ænderne langs vandkanten, og der kunne skydes
meget, men jægeren skulle forstå både at dukke sig og rejse
sig på det helt rigtige tidspunkt. Det var desuden et både
vådt, koldt og beskidt job, som omkring 30-40 jægere fra
Nordby i 1950’erne og 60’erne tog del i.
Det er et imponerende arbejde, som Sven Thorsen, der
oprindelig er arkæolog, har udført gennem et årelangt indsamlingsarbejde og her bearbejdet til et meget læseværdig
fremstilling. Godt at han fik det gjort og godt at 15. Juni Fonden, Velux Fonden og Farumgaard-Fonden har støttet udgivelsen.
Layoutet og de mange smukke naturfotografier kombineret med sjældne historiske billeder gør bogen meget indbydende. Med det omfattende materiale og og det fornemme
udstyr kan en vejledende udsalgspris på 399,95 kr. bestemt
ikke siges at være for meget. Bogen er udgivet af Gads Forlag, i stort format og 392 sider.
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A Beautiful Mind

Søndag den 16. november i Fanø Bio kan du se Russell Crowe folde
sig ud i filmen »A beautiful mind – et smukt sind« som det matematiske geni John Nash, der lider af paranoid skizofreni.

Filmen, der vandt fire Oscars, skildrer Nash’s liv, fra han begynder på Princeton i 1948, og følger ham igennem tilværelsen. Nash er et geni udover det sædvanlige, der ganske
enkelt nægter at modtage undervisning, da laverestående
mennesker kun vil bremse hans egen udvikling. Derimod arbejder han på sine egne teorier på højst uortodoks vis. Denne
facon frembringer et billede af en særling hos folk, der krydser hans vej. Kombineret med hans manglende evne og vilje
til at fungere socialt, isolerer det ham ofte i hans ungdom.
Efter filmen vil EN AF OS-ungeambassadør Tina Pedersen
fortælle om sine personlige erfaringer i forhold til at leve med
diagnosen paranoid skizofreni. Alle er velkomne til arrangementet, som finder sted i Fanø Bio, Lodsvej 3, Fanø fra kl.
14.00 - 17.00. Arrangementet er gratis, når blot man tilmelder
sig hos PsykInfo, Region Syddanmark på telefon: 99 44 45 46.
Foredraget er arrangeret af Psykiatrigruppen Fanø Kommune, Bedre Psykiatri Esbjerg/Vejen/Fanø og PsykInfo Esbjerg-Ribe.

Vinter-åbningstider

Mandag og fredag: kl. 9.30-13 og 14-17
Tirsdag: kl. 9.30-13 · Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 14-17 · Lørdag: kl. 9.30-13

Udenfor åbningstid – ring for aftale.

Malerarbejde udføres
Tlf.: 75 16 10 09
Flügger farver

Find os på: www.flugger.dk

på OK tanken i Nordby · Strandvejen 21

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres
Ib Pauli Berg fremviser her to dunderbøsser. Til højre er det den såkaldte »nuller«. Den anden er en dobbeltløbet kaliber 4 baglader.
Lidt ualmindeligt, for veserjægerne brugte for det meste enkeltløbede forladere.
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