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I gamle dage var det meget almindeligt med ”smugkroer” ud over hele landet, også 
Fejø havde flere. Her huskes det især årene 1950-1960-erne. Det foregik gerne i 
købmandens bagbutik, hvor de unge mænd og de lidt ældre ”ungkarle” mødtes til en 
hyggesnak sidst på eftermiddagen. Det var som regel, når dagens arbejde var 
overstået, og inden det var tid til aftensmaden, som deres mødre stod for. Gutterne 
havde et behov for at mødes hen over ”et par bajere og en god hyggesnak”.  

Ungkarle-flokken var ret stor dengang.  Årsagen var jo den, at de unge Fejø-piger nu 
begyndte at ”arbejde ude”, og mange af dem forlod øen. Ungkarlene fandt så også på 
at danne en ungkarle-forening, i øvrigt landets første. Man holdt ugentlige møder, 
hvor der bl.a. blev spillet præmiewhist. Man holdt også, i lighed bl.a. med idræts- og 
jagtforeningen, årlige andespil med efterfølgende musik og dans på kroerne.  Skulle 
en ungkarl være så uheldig at blive ”indfanget og gift” med en pige, ja så måtte han 
af med en bod på 25 kroner, hvilket dengang var mange penge. 

Festlighederne kulminerede i 1956 med en større ”festival”, hvor en stor 
forlystespark kom til øen, tillige med musik, underholdning og dans på øens 2 kroer. 
Det store festprogram kan ses på Fejø Museum, samt beskrevet af Kim Hansen. 

Tilbage til smugkroerne. De mest kendte var i købmand Walthers bagbutik, og hos 
Sv. Åge. i Vesterby samt hos Almar.  Herudover var der den meget populære 
”Blikken” (hjørnet af Hjortemosevej). Her lå Tuborg-depotet i et blikskur, hvor 
Nielsine Larsen havde åbent, når købmændene havde lukket.  
 

Mange unge Fejøknægte har haft deres øl-debut her. Der var ligeledes ”en god og stor 
hygge-bænk” placeret ud til vejen, som gutterne benyttede, når vejret var godt.  
Her kunne man følge med i trafikken på Herredsvej, om hvem af øboerne, som havde 
fået: ny Ferguson traktor, en Citroen 2CW, en Velo-solex eller Puck-knallert. 

Når ungkarlene skulle afregne med købmanden ”for det gode øl”, så foregik det ved 
”gætning”. En slags lodtrækning om hvem der skulle betale, som de selv synes var 
retfærdigt.  



De fik jo en god hyggesnak, en tår øl, og gode historier og nyheder ude fra øen”. Jo, 
det var dagens højdepunkt!  

I baglokalet var der flere steder ophængt ”den gamle Tuborg-plakat”, som ses 
nedenfor. 

 

   

Senere så har ”andre modne mænd/pensionister” forsøgt sig med et dagligt møde på 
færgehavnen. Det var et kl. 16,30-møde, og det foregik i den gamle gule ”fiskerhytte” 
ude på molen.   
 
Ideen var rigtig god, men da havnen i år 2002 blev ombygget til den nye færge 
”Christine” - ja så  forsvandt hytten også.  

 

  


