Nyt kulturtiltag er dukket op på Fanø:

Det hedder »Smag på Kulturen«
Måske har du set en flyer med den titel for nylig, for Smag
på Kulturen har netop trykt flyer nr. 2 med arrangementer i
påskeferien. Den kan bl.a. findes på Fanø Turistbureau.
Tiltaget er startet i samarbejde med FET i starten af 2012
og tilbyder en platform for synliggørelse til brug for Fanøs
kulturaktører, beboere og turister. Foreløbigt som en netside
og som flyers, der trykkes fire-fem gange om året.
Udover at arbejde for at styrke synligheden af Fanøs kulturarrangementer, arbejder Smag på Kulturen også for at
styrke det tværgående samarbejde blandt øens kulturaktører (inkl. gastronomien) som fx i påskens arrangementer
»Klein«: et udstillingsprojekt med 2 kunstnere og en delikatesseforretning på Galleri Enggaard d. 6/4 samt
»Naturforedrag og kaffebord med duft af Fanø« på
Ambassaden d. 5/4. Der bliver også løbende eksperimenteret med nye former og tiltag ud fra et ønske om at styrke
Fanøs kulturliv bredt set. Både med hensyn til store og små
virksomheder og private aktører.
Alle former for kulturarrangementer (også de arrangementer, der allerede er tradition for) fra stand-up, rockkoncerter og kreative workshops til den mere eksklusive finkultur rummes i Smag på Kulturen, så længe der er tale om
event-typer, altså ikke fx løbende kurser.
Interesserede, nysgerrige og idémennesker opfordres
til at følge med på vores facebookside www.facebook.dk/
smagpaakulturenfanoe (kan besøges uden medlemskab af
facebook), hvor man også kan købe billetter til »KLEIN«på
Galleri
Enggaard
samt
til
arrangementet
Naturforedraget. Billetter til disse to arrangementer kan
også købes på Fanø Turistbureau.

Snedker-/tømrerfirmaet HUUS Fernisering med stor tilstrømning
v/Svend Ole Sørensen, Dagmarsvej 4, Nordby, tlf. 40 10 39 49

40 års erfaring i renovering og bevaringsværdigt arbejde
Specialopgaver • Trapper • Koblingsvinduer
Vindues- og dør-reparationer • Alt andet arbejde

Forrygende fernisering i Rundetårn
Lørdag den 24/3 åbnede kunstudstillingen »Under en Sort
Sol« i Rundetårn. Udstillingen består af værker fra udvalgte kunstnere fra Sydvestjylland, deriblandt Margit
Enggaard Poulsen. Prins Joachim åbnede udstillingen på
elegant vis og sagde blandt andet. »Vi, der lever tæt på
Vadehavet, ved hvor omskifteligt et udtryk det kan
have.Det flade landskab og rige fugleliv, gør det til en unik
egn i Danmark ... Rundetårn blev bygget for at se langt, det
kan vi også i Vestjylland«.

Udstillingen kan ses til d. 13. maj.

Fanø Ejendomsservice
V/Jette og Danny

Tilsluttet Hjemmeserviceordningen
Rengøring · vinduespolering · haveservice
vedligeholdelsesopgaver · tilsyn
Kontakt os på tlf. 28 83 84 90/ 60 71 35 78

www.fanougeblad.dk

Imponerende bogudgivelse om Europas fuglekøjer
Fanø Ugeblad 4. april 2012

De frisiske øer og Flandern har som bekendt gennem
århundreder haft stor indflydelse på Fanøs udvikling. Det
være sig på søfarten, bygningskulturen, madkulturen, klædedragten, men også på kunsten at anlægge fuglekøjer. I
Flandern peger de ældste skriftlige spor af fuglekøjer helt tilbage på 1300-tallet. Det har sin helt naturlige forklaring: Det
flade landskabets vandrige karakter både langs vadehavskysten med de mange frisiske øer og indlandets søer og vidtstrakte vådområder har virket som magnet på efterårstrækkenes hundredtusinde af ænder på flugt sydpå mod varmere
himmelstrøg.
Mere end 1000 fuglekøjer i Holland
Som al anden høst bidrog denne fangst i væsentlig grad til
det daglige udkomme og fangstmetoden var så effektiv, at
der var mere end 1000 fuglekøjer i Holland, da der var flest.
Metoden bredte sig gennem århundrederne langs Vadehavet
og Nordsøens kyster til Belgien (26 køjer), Frankrig (4),
Tyskland og de tyske frisiske øer (41), men også til England
(193), Irland (71) og Danmark. Danmark? Vi bør rettelig sige
Fanø, for kun på Fanø ved vi med sikkerhed, at der har været
anlagt fuglekøjer. (To tilløb til anlæg fandt sted i ældre tid
ved Gavnø Slot og på Amager, hvor hollandske bønder
muligvis anlagde en fuglekøje).
Ny storslået bog om et enestående stykke kulturhistorie
Hollænderne er sig dette stykke enestående kulturhistorie
meget bevidst, hvorfor de værner meget om de omkring 130
køjer, der i dag er tilbage. Adskillige har åbent for publikum
og en meget aktiv forening Eendenkooi Stichting gør et stort
arbejde for at bevare, restaurere og udbrede kendskabet til
fuglekøjerne. Således har foreningen netop her i vinter udgivet en stor og meget smuk bog om fuglekøjer i Flandern,
Nederlandene og 7 andre europæiske lande (Eendenkooien in
Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen). Den er
skrevet af André Verstraeten, Arnout Zwaenepoel og Désiré
Karelse, hvor sidstnævnte er europæisk specialist i fuglekøjer
og ved flere lejligheder også har både besøgt og skrevet om
Fanøs fuglekøjer.
Her får man svar på næsten hvert tænkeligt spørgsmål:
Fuglekøjernes oprindelse, uddrag af historiske kilder, fangstmetoder og fangstmængder, økonomien, udbredelse i
Europa på kort og i tabeller, indretning af dam og fangarme,
de forskellige typer fuglekøjer, arbejdet i fuglekøjen, brug af
køjehunde (kooikerhunde – i dag også en populær familiehund), fuglekøjer som statussymbol(!), hvilke typer ænder
blev fanget, senere tiders ringmærkning, fuglekøjerne som
motiv i ældre tiders kunst og meget meget mere.
En billedmæssig nydelse
Alle kapitler er illustreret med et fantastisk flot billedmateriale lige fra gengivelse af spændende dokumenter og fornemme malerier og stik til moderne kort, tabeller og store farvefotografier.
Desværre for os danskere er bogen på hollandsk, men dog
med resumé på engelsk, tysk og fransk. Men med lidt tålmodighed skal man nu ikke læse længe i bogen, før det er rimelig let at forstå det allermeste – slægtskabet via frisiske forbindelser til en blanding af vestjysk, plattysk, tysk og dansk
fornægter sig ikke. Så har du interesse for dette særlige styk-

ke kulturhistorie, som Fanø er en del af, skal du ikke lade dig
afskrække af sproget. Som sagt er bogen dertil en billedmæssig nydelse. Det hører i øvrigt med, at Fanøs fuglekøjer naturligvis også er beskrevet fyldestgørende med fine fotos og
kort, så man må sige, at dette hovedværk om europæiske
fuglekøjer når godt omkring.
Fanøs fuglekøjer som perler på en snor
På Fanø har der været og er der stadig fire køjer: Fra nord ligger de som perler på en snor ud til Vadehavet: Ternedal
Patentfuglekøje, Albue eller Nordby Fuglekøje, Sønderho
Gamle Fuglekøje og Sønderho Fuglekøje (kaldes også til tider
Kaptajn Knudsens Fuglekøje eller Annas Køje). En femte har
sandsynligvis i øvrigt været anlagt som forsøgskøje inde på
heden bag Knudtoft Bjerge.
Tag på naturtur til Fanøs fuglekøjer i påsken
Sønderho Gamle Fuglekøje
Har du fået lyst til at se, hvordan fuglekøjerne har fungeret,
kan jeg stærkt anbefale en tur dertil i påsken. Du kan begynde med at besøge den bedst bevarede Sønderho Gamle
Fuglekøje, der i dag fremstår som et lille frilandsmuseum, og
som kan nås fra parkeringspladsen ved landevejen midt mellem Sønderho og Nordby. Herfra er der en smuk gåtur på
omkring 20 minutter ind over heden, og lige før du når frem,
er der en fin udsigt over Vadehavet. Inde i fuglekøjen, hvortil der er gratis adgang, findes der en inspirerende og lettilgængelig udstilling, ligesom der også er et udkigstårn, hvorfra du kan iagttage Vadehavet og fuglelivet. Er vejret klart,
kan du se Ribe Domkirke og langt ind over Jylland.
Sønderho Fuglekøje. Har du mod på en lidt mere »vild«, men
meget smuk tur, hvor du næppe møder andre på din vej,
skulle du besøge Sønderho Fuglekøje. Ca. 50 m syd for indkørslen til skovvæsenets assistentbolig går en markvej mod øst
ind over heden, som du har på din venstre hånd og på din
højre mark, skov og eng. Følg vejen mod øst til du står foran
de store engarealer og
følg herefter vejen mod
nord i en bue langs
vandet. Du skal kigge
dig lidt for, for der er
ingen skiltning. Men
tag skovvæsenets vandretursfolder (nr. 82)
om Fanø med. Her er
begge fuglekøjer og stierne dertil markeret.
Her finder du alle
oplysninger
For nemheds skyld kan
du finde praktiske
oplysninger med links
om den nyudgivne
bog, om Fanøs fuglekøjer, kort og udflugtsmuligheder på dette link
www.aldus.dk/fanoe/kojelinks.html
God læselyst, god tur og god påske.
Per Hofman Hansen

Fanø Kunstmuseum fik en flot sæsonstart med over 130
gæster til sæsonstarten i lørdags. Det var Anne-Marie
Frandsen, der på museets vegne bød velkommen til en ny
udstillingssæson, der lagde ud med udstillingen
Landskabet kurateret sf Sønderho-kunstneren Marie-Louise
Exner.
Der var samtidig fernisering på sæsonudstillingen i
museets stue-etage, hvor et rum helt er domineret af værker
udført af Familien Nøbbe. I de øvrige tre udstillingsrum
vises værker skænket af museets støtter Alice og Tage
Sørensen gennem årene.
Marie-Louise Exner præsenterede udstillingen med bla.
andre maleren Peter Martensen og fotografen Jane Klerk,
der begge var til stede ved ferniseringen. Jane Klerk deltager Langfredag kl. 17 i en Artists Talk med Marie-Louise
Exner på kunstmuseet, der også byder på Landskabsmusik
med Sønderho-komponisten Hans Peter Stubbe Teglbjerg. I
museumsbutikken kunne gæsterne studere tegningerne til
museets udvidelsesplaner i korrekte størrelsesangivelser.
TM

Hedeafbrænding og en rigere natur

Her i det tidligere forår ryddede Esbjerg/Fanø Kommune en
del af hedearealerne syd for klitplantagen for træer. Forleden
gik det så løs med afbrænding af den gamle lyng. Røgen
kunne man se i miles omkreds, og vidste man ikke bedre,
kunne man tro, at en katastrofe var under opsejling. Men de
har prøvet det før, folkene derude. Og hele det umiddelbart
dramatiske optrin er med et klart formål for øje: besarelse af
heden som karakteristisk landskab på Fanø. Med alt hvad der
til hører af superspecialiserede arter af dyr, fugle og planter,
der kort og godt forsvinder, når det åbne landskab gror til og
langsomt, men sikkert, forandrer naturtypen. De åbne vider,
den evindelige blæst og de store temperaturforskelle hen over
døgnet, i det åbne landskab lyder som det rene helvede for dyr
og planter. Det er det sådan set også for de fleste arter. Men
netop det ekstreme miljø gør, at nogle arter har tilpasset sig
forholdene og dermed får et sådan område »for sig selv«.
Når landskabet lukkes med selvsåede eller plantede buske
og træer, rykker nye arter ind, og udkonkurrerer hedens
oprindelige arter. Resultatet er en artsfattig »gennemsnitsnatur«. De såkaldte lysåbne naturtyper lider i disse år voldsomt
under de forandringer, vi direkte eller inddirekte, påfører
dem. Det er velkendt, at den jyske hede er en saga blot, men
på Vadehavets øer finder man endnu i dag meget værdifulde
hedelandskaber – endda skabt af naturen selv. Men med plantningen af klitplantager og en i dag kun begrænset græsning
med husdyr, er f.eks. Fanøs hede alvorligt truet af tilgroning.
Mange af træerne er endda fremmede fyrretræer, der ikke
huser et insekt-, svampe- og fugleliv, som de oprindelige danske træsorter.
Fanø Kommune har i tråd med Danmarks tiltrædelse af biodiversitetskonventionen erkendt, at en indsats for naturen
koster. Desværre er den danske natur paradoksalt nok afhængig af en vis indblanding, hvis vi ikke, som i dag, fortsat skal
miste flere arter end vi får. Kurven er ikke knækket, så nu er
der sat en ny international deadline i 2020. Internationale aftaler skal følges op af lokal handling, og i den forbindelse er
hedeplejeprojektet på Fanø et meget positivt skridt. Det er vel
at mærke ikke natur for nørder. Ved at brænde heden bevarer
man den lyng, som Fanø er kendt og elsket for, og kommende
generationer vil kunne opleve klitlandskabet »live« og ikke
bare på fotos. At så visse planter på heden har et kompliceret
samspil med en lang række andre arter, kan man leve lykkeligt
uden af vide. F.eks. at den almindelige kællingetand tiltrækker
op mod 130 forskellige insektarter, hvoraf 30 er helt afhængige af netop denne plante. Men det er sådanne arter, der resulterer i, at børnene og vi andre kan glædes over f.eks. et væld af
forskellige sommerfugle, der igen tiltrækker fugle osv. Den
særlige åbne natur resulterer i arter, der for længst er forsvundet fra andre egne af landet, hvorfor Fanøs bidrag til kampen
mod forarmelsen af den biologiske mangfoldighed er helt
åbenlys positiv. Der kan sagtens være interesser i landskabet,
der taler for, at hedeplejen skal foregå på bestemte måder.
Jagtlige interesser taler for, at man lader visse grupper af træer
stå, så vildtet kan skjule sig. Jeg selv har argumenteret for, at
skovbrynene med delvist tilgroede arealer også tilgodeser
visse arter af både det ene og det andet.
Det er alt sammen relevant og legitimt i et såkaldt multifunktionelt landskab, og det må man så diskutere, som det har
været gjort i Det Grønne Råd på Fanø. En faktuel ting fra et
læserindlæg i ugebladet i sidste uge vil jeg slutteligt kommentere, blot til understregning af min pointe. At rovfugle som
hedehøg, rørhøg og blå kærhøg er kede af, at deres udkigsposter på heden fældes, er ikke korrekt. Det forholder sig
omvendt. Disse fine repræsentanter for rovfuglene findes og
fandtes netop på Fanø, fordi de er afhængige af åbne landskaber. End ikke reden bygges i træer, og byttet spottes og jages i
flugten. Tilgroningen truer også disse arter. Så skal vi gøre
noget effektivt og forholdvis billigt på Fanø, er hedepleje et
endog rigtig godt bud.

Marco Brodde, Tværvej 1, 6720 Fanø

