Det var magisk hos Madsens ...
– »HOLD DA OP en vild påske«, udtaler en meget træt Jeanett Exner, tirsdag formiddag efter en succesfuld åbning af
Madsens Malerier påskelørdag.
–»Det var virkelig magisk, der strømmede til med mennesker, mellem 800-1000 gæster, og folk blev ved med at besøge
os både søndag og mandag helt til sent hver aften.
Det vælter ind med tilkendegivelser, støtte og opbakning.
Vores mailbox og telefonsvarer er fulde, ligesom både baghuset og Realen har været fyldt til bristepunktet. Vi er vildt
glade, trætte og overvældede. Mange mennesker er gået forgæves fordi der simpelthen hverken var plads på Realen eller
i baghuset, hvor Madsens Malerier hænger«, udtaler Jeanett Åbningen var et kæmpe tilløbsstykke påskelørdag, der var mellem
Exner.
800 og 1000 besøgende og »chilli-gryden« blev tømt.
–»KÆMPE TAK til hele øen for opbakning og gaver fra 20
trætte, frivillige på REALEN og Madsens Malerier. Når vi
lige har sovet og hvilet lidt, vender vi tilbage med en plan
for åbningstider og rundvisninger både i Madsens Malerier
og på Realen. Og stor, stor tak til alle de frivillige«, slutter
Jeanett«.

Thim-familiens kæmpe ...

Se evt. flere billeder på Realens Facebook side, der bliver løbende
lagt flere billeder ind.

Der var en fantastisk stemning i både de gamle, og de nye lokaler.
Fanø Ugeblad 20. april 2017

Fam. Thim opfandt den 7. april en kæmpe famileburger – den blev
Historien begynder med Odysseus og hans rejser. Her får vi næsten spist op!
hele hans historie, men denne gang fortalt fra en noget anden
Myter, afsavn og erotik i sømandens verden.
Redigeret af museumsinspektør Morten Tinning. Udgivet af farverig synsvinkel, end den jeg husker fra min egen tid i
gymnasiet.
M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Herfra føres vi til antikkens prostitution og bordeller, viAnmeldt af Per Hofman Hansen
dere til vikingerne, hvis tvivlsomme ry som bekendt var, at
Sømandens liv på
de voldtog og bortførte kvinder, hvor de end kom frem.
havet og fjerne deOppe i historisk tid deles fortællingen nu i to: 1) Sømændene
stinationer er på
på havet, om sex og homoseksualitet og voldtægt som midmange måder veldel til magt og frygt om bord. Om de til tider voldsomme ribeskrevet. Som det
tualer og ceremonier, som når skibet passerede Ækvator. 2)
nok vil være de fleOm sømændene på land, på havneknejperne, i horekasserne,
ste på Fanø beom kønssygdomme, »pikbestik« og meget andet.
kendt, findes der
Havet, kvinden og sømanden
utallige skildringer
Livet om bord har gennem alle tider været ekstremt mandsi form af breve,
domineret, men ikke desto mindre var kvinden altid til stede,
dagbøger og erindet
være sig om bord på skibet, i havnene, i hjemmet, i tandringer om både
ken,
i køjen og på overarmen!
eventyrlige, fareMen
at have hende om bord kunne både bringe ulykke og
fulde og eksotiske
være
livsfarligt.
Derfor har sømænd alle dage nægtet at have
rejser. Mange er
dem
om
bord.
Det
var imidlertid ikke så meget deres fysiske
nøgterne og rimelig
tilstedeværelse,
som
det var deres forbindelse med og magt
sandfærdige, mens
over
havet.
andre har fået en tand mere end sandheden har kunnet bære,
Men med tiden »sneg« kvinderne sig som kaptajnshunår fantasien har taget overhånd. Man skulle derfor umidstruer
imidlertid om bord. Det skete især efter midten af
delbart tro, at alle aspekter af sejladsen på de syv have ville
1800-tallet,
da mange skibsførere overgik til at blive parthavære dækket ind. Men var der ikke sider af livet om bord og
vere
og
dermed
kaptajn på eget skib, som vi også kender det
i fremmede havne, som mangen en sømand havde det bedst
Andrea på 7 år tager kampen med kæmpeburgeren op!
fra
Fanø.
med at tage med sig i graven?
At være sejlskibssømand var aldrig let eller ligetil. Han le- Havnens »Bermudatrekant«
vede uden for samfundet, men var som andre mænd opvok- Havneområderne var generelt indrettet til »aktiviteter«, der
Cykelmyggen Egon
set med de almindelige begreber om moral og samvittighed kunne tiltrække søfolk med penge på lommen. Ikke så få lod
kom forbi Fanø Hallen og så den geniale genog om, hvad man skal og bør. Men »han havde, som de andre, sig forføre i en »Bermudatrekant« udstukket mellem barer,
brugsreol, find en bog betal 5 eller 10 kroner.
fået naturens gaver eller snarere dens stærke krav om slægtens for- bordeller og tatovører. De havde alle samme fokus: at blanke
Når bogen er læst, returnere den til reolen, en
plantning, en drift, der måske var større end selvopholdelsesdriften, sømænd af til skindet. Når skibet lå i havn, blev der drukket
god
måde
at
lade
hallen få en lille ekstra skilling.
og som forøgedes til en plage, hvis den ikke blev tilfredsstillet. massivt, og der var næsten ingen arbejdskraft, fordi store
Havde han da ikke efter uger på havet også krav på forståelse og til- dele af mandskabet forblev i land, hvor de boede og overgivelse?«, spurgte sømanden Ejnar Juel-Hansen i sine erin- nattede på bordeller og hoteller.
dringer fra sin tid som sejlskibssømand i 1890’erne.
At blive tatoveret hørte med til sømandslivet, men hvorMon ikke Morten Tinning ved læsning af Ejnars ganske for? Derpå gives der mange svar, herunder fælleskabsfølelse,
åbenhjertige erindringer er blevet grebet af tanken om, at det gruppepres, væddemål, forelskelse, manddomsprøve, overBlandet løvtræ, god kvalitet. Savet, kløvet og leveret.
var på tide at få klarhed over, hvad der har været myter, for- tro og sex. Blandt mange vidt forskellige motiver var især det Kr. 575 pr. skov m. + færgebillet ved køb af min. 10 m.
domme og fakta om sømandens lyst og længsel? Efter om- yndede – måske selvironiske – »Mandens ruin« symboliseret
fattende studier med Morten Tinning som redaktør og i »den falske kvinde«, der som regel var komponeret over en Brdr. Pedersens brændesalg · Tlf. 30 71 64 88
medforfatter har en række historikere med hver deres speSe også vores hjemmeside: www.9LLE.dk
ciale nu skrevet en meget vellykket og læseværdig bog.
Fortsættes på side 3
Boganmeldelse:

Fra Kalypso til havfruen

Lyst og længsel

Brænde sælges året rundt
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Fortsat fra side 2
nøgen kvinde siddende i et cocktailglas omgivet af forskellige laster, såsom spil, druk, tobak, slagsmål og narkotika –
en variation over de syv dødssynder!

Sømandens tvedelte liv
Når alt dette er sagt, var sømanden og hans liv på mange
måder tvedelt. Tatoveringerne anskueliggjorde det i deres
billedverden mellem luderen og madonnaen. På den ene side
den frække eksotiske pinuptype ude i verden og på den
anden side den blide, sømmelige kone eller kæreste derhjemme. Ægteskabet med en sømand var derfor ikke altid
nemt, og for de sømænd, der efter giftermålet fortsatte med
at sejle, var det ofte præget af fravær og afsavn. Da Fanøskipper N.P. Petersen forliste i 1906, hed det, at han i løbet af
otte års ægteskab sammenlagt havde tilbragt tre uger med
sin hustru. Kan man fortænke en og anden sømand med det
liv – eller for den sags skyld hans hustru – i at lade sig friste?

»Sømænd er særdeles seksuelt aktive!«
Fordom eller kendsgerning?
Det er næppe nogen hemmelighed, at den generelle opfattelse af at sømænd alle dage har været mere seksuelt aktive

Michael Rasmussen

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø
Tlf. 2086 3527 · mail: torben@mahler.dk

Fanø Strandgalleri

April er lunefuld – og her refererer jeg ikke til temperaturerne. Mange vil have ondt ved at kalde den nuværende tilstand forår, men er det i hvert fald ifølge kalenderen. Uanset
er foråret årstiden for åbning af museer og gallerier. Det
kunne indikere at kunsten hører hjemme i sommerhalvåret,
og at vinteren dermed er mørketid, også på kunstens område. Sådan forholder det sig naturligvis ikke.
Jeg er selvfølgelig opmærksom på det forhold at vinterhalvåret næppe vil give optimal publikumssøgning til gallerier og museer. Især ikke her på vores turistafhængige ø.
Måske kunne kunsten i den mørke tid flyttes ud hvor mennesker kommer. Bare for at plante en tanke. Så må vi se om
den kan blomstre.
Kunsten hører hjemme hele året og hele tiden. Skulle man
eksempelvis have tendens til tungsind i den solfattige tid, er
kunst næppe det værste middel mod en sådan tilstand. Vi
har i det hele taget brug for kunsten. Hele tiden.
Det er videnskabeligt dokumenteret at mennesker der oplever kvalitet i deres liv, er psykisk og dermed også fysisk
sunde – og gennemsnitligt opnår de længste levetider. Kunsten skaber kvalitet i livet – hele livet.
Nok giver kvalitet i livet længere liv, men menneskelivets
længde kan dog ikke måle sig med kunsten som har et evigt
liv. Ars longa, vita brevis, som det formuleres på latin. Kunsten er lang, livet er kort.
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Torben Persson
Sdr. Nytoft 8 · 6720 Fanø · 40 91 57 11
Fax. 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

end landkrabber. Men er det en skrøne eller en kendsgerning? I 1960’erne udførte sexologen Preben Hertoft en videnskabelig undersøgelse, hvor han fandt frem til, at den
75 12 50 11
herskende opfattelse ikke ramte helt ved siden af. Han kunne
blandt andet konkludere, at alle sømænd i undersøgelsen
havde haft sex (modsat knap tre fjerdedele af andre unge
mænd) og ofte fra en ung alder, at sømænd gik fem gange så meget til prostituerede, at de tre gange så ofte havde
oplevet at gøre en pige gravid, at de var
tre-fire gange så udsat for kønssygdomme, og at tre gange så mange som
andre angav, at de havde haft mange
sexpartnere.
Her har der kun været plads til at
fremhæve nogle af bogens temaer, men
jeg kunne med rette lige såvel have berørt emner som sømænd og elskovsmidler, orlogsflådens sømænd og
deres kønsliv, »landgangsfeber« i danske sømandsfilm og kvinder som sømænd.
»Lyst og længsel« er blevet til en faktamættet, væsentlig, underholdende og
ikke mindst øjenåbnende bog om sømandens mere ukendte liv. Men hvad
historikerne måske ikke har kunnet
Som i så mange andre danske søfartsbyer var Staffordshirehundene også meget populære i
fravriste kilderne, får vi til gengæld som
både Sønderho og Nordby. Her ses de gengivet på Heinrich Hansens kendte maleri »Skipfinale og smæk for skillingen et bud på
perhustruen Mette Toft fra Nordby skriver brev til sin mand«. Den klassiske historie fori sexologiprofessor Christian Graugatæller, at hundene blev solgt til overpris af britiske prostituerede, der ikke måtte tage imod
ards fiktion, en »erotisk epilog« og »søpenge for deres ydelser. Sømanden vendte til gengæld hjem med en tilsyneladende uskyldig
mandsfantasi« fra »De varme lande«.
souvenir. Men måske havde konen mistanke om mandens eskapader, eller også fik hun –
Bogen, der på 295 sider, er overmåde rigt som følge af sine egne lyster – utilsigtet raffineret hævn over den svigefulde ægtemand, for
illustreret. Den koster normalt 299 kr., men det siges, at hundene blev stillet i vindueskarmen, så konen kunne signalere til sin elsker,
Fanø Boghandel har lavet en fordelagtig af- om manden var hjemme, eller om der var fri bane. Hvis hundene vendte snuden ind mod
tale med forlaget, så du kan købe den med stuen, var manden hjemme. Hvis hundene vendte ud mod gaden, var manden på havet. –
25% rabat for kun 225 kr.
Til beroligelse for eventuelle bekymrede: Der er ikke historisk belæg for historien!
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Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker
Fanø Strandgalleri holdt åbningsfernisering d. 8. april. Galleriets kunstnere havde klargjort lokalerne og hængt en helt
ny udstilling op. Som et nyt tilbud har galleriet etableret et
ravværksted. Gæsterne kan nu komme og slibe rav og fremstille ravsmykker under kyndig vejledning af Karen Schønfeldt, der er nyt medlem i galleriet. Tak til Kulturelt Samråd,
der havde støttet lanceringen af værkstedet.
Vejret viste sig fra sin bedste side og det fik knap 150 gæster til at kigge forbi, for at se kunst, ravslibning og høre Niels
Thorlund, der holdt en klog og meget flot åbningstale:

Aut. VVS-Installatør.

Jeg vil lige her berette om min netop overståede tur til blandt
andet Milano med en gruppe elever fra skolen. På kunstmuseet på byens borg kom en elev og jeg ind på Michelangelo.
Han spurgte hvor gammel han egentlig er, ham Michelangelo. Da jeg fortalte at vi skal tilbage til 14- og 1500-tallet, kiggede han på mig og sagde: Hold kæft, han er godt nok
gammel! Kunsten er lang.
Der kan være mange grunde til at opsøge kunsten, men
målet må utvivlsomt, i hvert fald som hovedregel, være at
opnå en kvalitativ oplevelse som effekten af mødet med kunsten. Den kan føde tanker som føder andre tanker og således
får os til at reflektere over dagens og livets tildragelser. Refleksioner skaber under en eller anden form aktivitet, defineret som modsætningen til stilstand, og de færreste søger
vel stilstand i livet – selvom der jo nok skal være nogle. Stilstand i livet kan dog næppe afføde den store kvalitet i livet.
Ofte vil mødet med kunsten ganske enkelt blot give nydelse, og det er da sandelig også en kvalitativ oplevelse.
Det glæder mig at konstatere at både udlærte og autodidakte kunstnere er aktive og således bidrager med kvalitative oplevelser til os.
Her kan vi jo nævne debatten om hvornår amatørens forsøg bliver til kunst. Den debat er stort set ligeså lang som
kunsten, og vi ser da også ind imellem amatører med markant mangel på selverkendelse, men som altoverskyggende
hovedregel oplever vi en glædeligt stor skare af autodidakte
kunstnere som fornøjer os med deres værker. Seriøst arbejdende mennesker med noget på hjerte går aldrig galt i byen –
og vil i øvrigt have tålmodigheden til at vente til værkerne
har kvaliteten.
Lad blot debatten fortsætte, men lad os nyde værkerne fordomsfrit når vi møder dem. Så kan vi hver for sig tage stilling
til om de giver os noget eller ej. Hvis de gør, er det jo fint.
Hvis ikke, har vi dog forholdt os aktivt til dem, og det er jo
også fint. Om vi så vælger at kalde det kunst eller ej, er individuelt og vel ikke det afgørende. Produkterne af menne-

skers skabende aktiviteter vil altid have en berettigelse – og
det kan aldrig være forkert at mennesker er aktive på en
kreativ måde. Sådan er det. Basta!
I relation til kunstens positive indflydelse på menneskers
liv og helbred vil jeg gerne citere Benny Andersen fra hans
digt Musik er sundt. Han runder det af med ordene: »Musik
gør én svag på en måde så man bliver stærk«. Nok taler han
her om musik, men musik og billedkunst er i den sammenhæng principielt det samme. Det er næppe tilfældigt at arrangørerne også præsenterer os for musik i forbindelse med
dagens åbning af Strandgalleriet. Man kunne ligeså vel have
sagt: »Kunsten gør én svag på en måde så man bliver stærk.«
Med de ord vi jeg overlade jer til de udstillede værker – og
til musikken.
Tak for ordet, og tak for at I lyttede.

Gode råd til at undgå naturbrande
Opfordring fra Sydvestjysk Brandvæsen
Når solen og varmen vender tilbage efter vintermånederne, stiger
risikoen for naturbrande.
Mange begiver sig ud i naturen for at nyde det gode vejr og
er ikke opmærksomme på brandfaren. Det kan ses på tallet
for redningsberedskabets udrykninger: Fra februar til april
næsten tidobles antallet af udrykninger til naturbrande.
I de seks måneder fra og med marts til og med august
måned rykker brandvæsenet nemlig ud knap 200 gange om
måneden til brande i naturen.
Det er mere end fire gange så mange af denne type udrykninger som gennemsnittet i årets øvrige seks måneder. Stigningen er mest markant i det tidlige forår.

Gode råd til at undgå naturbrande
Du kan være med til at forhindre, at der opstår brande i naturen, hvis du følger disse råd:
• Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål
eller grill
• Efterlad aldrig et bål, der ikke er slukket helt
• Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen
• Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke
• Tænk over, hvor du bruger ukrudtsbrænderen (skure og
udhuse af træ er også brændbare)
• Ring hurtigt 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

