
Den gang Fejø var kærlighedens ø

Det var den gang, der boede 85 ungkarle på øen.
En gang i begyndelsen af 50’erne sad der en flok mænd over et par øl på Landbolyst på Fejø. Som
altid, når der er mange mænd samlet, bliver verdenssituationen drøftet grundigt.
På et tidspunkt kommer forsamlingen ind på de mange ungkarle på Fejø.
Carl Alex Jørgensen, kaldet Lasse , overtjener og medejer af Landbolyst, udbrød pludselig ”Vi bur-
de lave en ungkarleforening!” Der blev almindelig mumlen om bordet, ja hvem mon kunne det, lød
det her og der.

Hvem ku´ - Lasse kú...
”Det kan jeg da”, sagde Carl alias Lasse. Mændene omkring bordet begyndte at grine og en sagde:
”Det tør jeg godt vædde en kasse ’øl på, at det får du da aldrig gjort”.
Der blev væddet, men der tog de gode mænd fra Fejø fejl. For Lasse gjorde noget ved det og fik sat
en annonce i et lokalt blad, som blev omdelt på Fejø Og nu tog pokker ved Ungkarleforeningen.
Der kom et hav af indmeldelser — endda også fra ungkarle i USA og Sverige!

I dansk og tyske aviser
Et par københavnske aviser havde fået færten af, hvad der skete på Fejø og begyndte at skrive om
det. En tysk avis skrev om Fejø Heiratsmarkt — og i det hele taget kom Fejø pludselig på verdens-
kortet.
En driftig forretningsmand fra København, Anders Nyborg vejrede straks økonomiske fordele og
fik arrangeret de første fester på Fejø, hvor hr. Nyborg sendte en busfuld med københavnske kvinder til fest



på Fejø endda på skuddagen 1956, så lå det jo lige for, at kvinder kunne fri, hvis de faldt over no-
get, som havde interesse.

Kvindebussen
Jeg kan se det for mig, når bussen kørte op foran Landbolyst.
Ud nærmest vælter en flok kåde københavnske kvinder godt rigget til her og der — og indenfor i
festsalen står de 85 ungkarle og tager det stille og roligt, men selvfølgelig beskuer de damerne, det
vil enhver mand vel gøre i deres situation?
Men nu er en øbo jo ikke sådan at vælte af pinden, så der har sikkert være en del overvejelser med i
ungkarlenes vurderinger: Vil sådan et bette kvindfolk mon kunne malke en ko? Ville hun kunne lu-
ge en roemark? Kan hun lave frikadeller?

Tog sig en øl
Måske rystede de fleste på hovedet og tog sig endnu en øl. Og det kommer der som bekendt ikke
noget giftemål ud af. Men ellers gik festen godt og den sluttede først, da bussen kørte af sted med
de københavnske damer ved fire tiden om natten, og ungkarle fra Fejø kunne gå hjem til deres går-
de, eller hvad de nu havde med at gøre, for ganske passende at tænke lidt over tingene. Det vides
ikke med sikkerhed, om der kom nogle giftermål mellem københavnerdamerne og en ungkarlene
fra Fejø ud af de fester, som i den periode blev holdt på Fejø.

Maiken og Jens
Min romantiske sjæl kunne ellers godt fantasere om en scene, hvor københavnske Maiken, som
stod af bussen på Fejø, fik øje på en af Fejøs ungkarle - han hed måske Jens eller måske Arne, og
”BANG” sagde det, og horisonten stod i flammer, og der blev kort efter lyst til bryllup i Fejø Kirke!



Så enkelt gik det ikke, men nogle af ungkarlene må have været blevet gift, for til sidst blev ungkar-
leforeningen opløst, fordi der ikke var nok medlemmer.

Farmer dating
Man kan sige, at Ungkarleforeningen på Fejø var datidens ”Farmer Dating”, hvor ensomme land-
mænd i dag lægger deres profil ud på nettet, med det håb, at der vil melde sig interesserede kvinder.
Om ikke andet, så blev der holdt nogle gode fester på Fejø den gang i 50’erne! Derudover er det en
kendsgerning, at Fejø blev kendt vidt omkring i det danske land — ikke så dårlig en bedrift, for det
fortjener den smukke og helt unikke ø.

Elga Olgas Fejøvals
For over 50 år siden var der også fest i gaden på Fejø.
Fejøs ungkarleforening - ja, sådan en havde man dengang! - havde nemlig arrangeret en skuddags-
fest i februar 1956 og havde i den forbindelse inviteret en busfuld unge damer fra København til
fest på øen.
Historien om de giftelystne ungkarle fra den lille danske ø gik verden over i en udstrækning, ingen
havde forestillet sig. I et brev fra Lilleasien hed det, at ”næst efter H.C. Andersen og Klaksvig er
Fejø nu det, man kender mest til om Danmark”.
Herhjemme i Danmark blev Fejø så berømt, at Elga Olga samme år optrådte i Cirkusrevyen med
”Det store sus”, aka. Fejøvalsen, som er skrevet af Robert Arnold med musik af Kai Ewans.

Kilder:
Video med Carl Alex Jørgensen (Lasse) venligst udlånt af Lokalhistorisk arkiv på Fejø.
Gl Jørgens hjørne”, Fejøbladet nummer 3/2009. (Ved Jørgen F Jensen).* Fejø valsen! Smaalandsbloggen/ Kirsten Sydendal.*



Avisudklip fra søndag 23. oktober 1955.

1.
Hvis man nu li’som jeg er en go’ lille steg
der går rundt og må savne en kær’ste,
så er storbyens liv som et klamt lille piv,
det er simpelthen no’et af det værste…
Men nu er der en chance for oplagte pi’r,
hvis man ellers skal tro hvad aviserne si’r…
Det er Fejø der lokker og kalder,
og så’r det li’meg’t med hårfarv’ og alder!

Og det bli’r saftsus’me det helt store sus,
jeg må over og gi’ dem et lille knus…
Nu skal de ikke savne det længer’…
Jeg er sprængfyldt med gode desiner.
Jeg har købt en billet, jeg har stillet mit ur,
båden går klokket ét, den går ikke retur…
Før mig frem gennem storme og bølgebrus,
ja, det bli’r saftsus’me det helt store sus.

2.
Da jeg tog min beslutning, at drage af sted
og det gjord’ jeg så sent som i middags…
var jeg på en salon for at få min facon
mer i retning af Lolobrigidas…
Man massered’ min buste på tværs og på skrå,
nu’r det sgu blevet én man kan stikke sig på!
Og for hundredeseksogfirs kroner
fik jeg et glas med diverse hormoner…

Ja, det er saftsus’me det helt store sus,
der skal sørme gå ild i det gamle hus.
Jeg’r halvtreds, men jeg bli’r ud’n at lyve
som to der er fyldt femogtyve!
Og den første jeg ser, han skal få sig et kys,
hvor et helt livs tilbagetrængt lid’nskav bryd’r løs…
Så en b-bombe syns som et lille fus,
ja, det bli’r saftsus’me det helt store sus.

3.
Jeg har talt: skal, skal ikke, skal ikke, nej skal
nu, der end’lig er kommet en chance,
jeg har sagt til mig selv: Det bli’r knald eller fald,
jeg må simpelthen ha’ en revanche…
Jeg har fået en kjole fra ham, Holger Blom,
der er nedringet helt ned til paven i Rom!
Had’ den fået en tand mere forpå,
så kunne folk se min split’rnøgne storetå…

Ja, det bli’r saftsus’me det helt store sus,
den skal nok gør’ ”fejristerne” helt konfus…
Og så hænger de søreme påen
når jeg vrider mig lidt i B-H-en…
Hvert kompleks som jeg har, det skal nu kastes væk,
jeg vil ha’ en lokal lille Gregory Peck!
Jeg får sikkert mit billed’ i ”London News”
ja, det bli’r saftsus’me det helt store sus.

4.
Når jeg så går i land på den dejlige ø,
flokkes mændene om mig som bier…
Og så blæser jeg stolt på hvad Kinsey og alle
de andre små bløddyr de siger…
At gå rundt som en dækningsløs check, er nu sket.
Nu si’r jeg li’som spejderne gør: Vær beredt!
Der er sekshundred mandfolk der venter
på én der svulmer af vakse talenter…

Ja, det bli’r saftsus’me det helt store sus,
jeg vil glemme min astma og nyregrus…
Nu vil jeg ha’ min ungdom tilbage,
der er ikke en mand der skal klage
Jeg skal folde mig ud som en rose i maj,
Sku’ man ende som jomfru? Næ, gu’ ve’ jeg ej!
For nu danses der atter på Koldinghus…
og det bli’r saftsus’me det helt store sus.


