
’Et interessant mystisk udseende’ –
Kvindeliv på Fanø i Sejlskibstiden

Lulu Anne Hansen, Louise Hauberg Lindgaard, Mette Slyngborg

Nationalparkens Forskningsdag 25.2.2022

Syddansk Universitet i Esbjerg



Fortællinger om Fanøs kvinder
– hvorfor, hvordan, og hvilke spørgsmål gemmer de på? Et kritisk perspektiv?



Om Fanøkoner og hekse …



Ved at tage hekseskikkelsen på sig dag, kan nutidens
kvinder påkalde sig den magt, tusindvis af kvinder
blev slået ihjel for under heksejagten. Magten til at 
helbrede, forbande og vælge sin egen vej. 

(Omtale af Sanne Gottliebs bog HEX, 
https://www.gucca.dk/hex-bog-p549049, 2022)

”Det er første gang, jeg er i dragt, og jeg er stolt og 
ydmyg over at være med til at repræsentere de 
stærke og selvstændige kvinder på Fanø, der har
holdt øen kørende, når manden var på havet og 
nogle gange ikke kom hjem igen,” 

(Sofie Valbjørn i Fanøposten, juli 2019)

https://www.gucca.dk/hex-bog-p549049


Køn mellem modernitet og tradition

– kampen om Fanø kvinden

• METODE: Fortælleanalytisk tilgang 

• KONTEKST: I krydsfeltet mellem 
national identitet, turisme og 
kvindesag

• KILDER: Rejsebeskrivelser, reklamer 
og postkort

• AFGRÆNSNING: Foreløbigt 1840-
1910

Fanø Nordsøbad 1897



De efterladte

"Godt! det var nu Mændene; men Enkerne: 
de mange Enker! Vi have oplevet: at een
Storm har gjort tolv Koner til Enker." – Ei
heller dette Billede har saa skummelt et 
Farvestrøg, som mangen Beskuer tykkes: thi 
Slaget rammer aldrig uventet; derfor 
nedslaaer det ikke; mister Kvinden sin 
Mand, da har hun sine Børn igjen – forhen 
jo altid hendes Trøst og Glæde i de Ni af 
Aarets Maaneder, nu i dem alle Tolv.

(Steen Steensen Blicher, 1839)



De ejendommelige

• "Fanø er vel snart den eneste danske ø, hvor 
kvinderne til daglig går i den overleverede dragt. 
Behold den! Skift den ikke om med nye moder - i 
hvert fald ikke derhjemme på fødeøen.

• Den klæder jer - det lider dog kvinden at høre. Den 
gør jer til noget for jer selv - det vil fanniken gerne 
være. Den er god i dette klima - ellers havde de 
gamle friser næppe valgt den. Men fremfor alt: den 
er karakteristisk, ejendommelig og hvorfor skal det 
ejendommelige udslettes af verden? Verden kan 
blive kedsommelig nok endda.

• (Holger Drachmann, Tilskueren 1894)



De Forstandige

Alle kræfter tages i brug. – Vi finder 
her en gennemført kvinde-
emancipation, fremtvungen af 
nødvendigheden og bærende så 
sunde frugter som udviklet 
dømmekraft og handledygtighed, 
intelligens og selvstændighed.”. 

(Iver Iversen i Ude og Hjemme, 1883)



De uspolerede

Desværre går i vore dage nationaldragten mere og 
mere af brug; det brogede skørt afløses af en grim 
købstadskjole og hovedklædet af en karakterløs 
damehat. Holger Drachmann, der opholder sig her, 
burde, som han har påtænkt, en aften kalde 
fannikerne sammen for at forklare dem, hvor meget 
smukkere og ejendommeligere den dragt, de opgiver, 
er end den, de antager i stedet. 

(Georg Brandes, Politiken, maj 1894)



De ydmyge
‘De besidder den allersjældneste moderne dyd: beskedenhed’ (Holger Drachmann, Tilskueren 1894)



Hvad tale fortællingerne 
om Fanøs kvinder ind i?

• De troløse

• De traditionsløse

• De dovne

• De fordærvede

• De hovmodige

 Fanøkvinden om 
kvindedydernes vogtere?

"Kvindemødet i 1895”, 

Blæksprutten, 1895



Spørgsmålene

• Del 1: Historien

• Hvilke virkeligheder gemmer der sig bag 
de dominerende fortællinger

• I hvor høj grad spejlede Fanøs kvinder sig 
i samtidige fortællinger om dem?

• Del 2: Historiebrugen

• Hvilken rolle spiller fortællingerne som 
identifikation og motivation for kvinder på 
Fanø i dag?

• Hvilken rolle spiller de for stedbundethed?


