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RUS OG 
RILLER

VINYL-CAFÈ I
MUSIKRUS

SKAANING
SKABER DE
STORE BILLEDER 

MOTORSAVS- 

KUNST
PER SAVER SIG TIL 

STOR KUNST

TRINE FINDER FORTIDEN
I DEN FYNSKE MULD 

DETEKTORJAGT PÅ MARKERNE OMKRING KORINTH



DET GAMLE  
FAABORG!
Du har måske allerede opdaget det.
Det er ikke alle billederne på disse sider, der i denne måned er 
sort/hvide.
Vi savnede simpelthen "rigtigt" vintervejr så meget, at vi fik 
lov at låne en læsers fine billeder fra isvinteren 1995-96. 
Vinteren, hvor der for alvor blev skruet op for hyggen og gåtu-
rene, da frk. Frost skruede ned for varmen.

De sort/hvide billeder er lånt hos Faaborg Byhistoriske Arkiv. 

Mange benyttede isvinteren til en gåtur til Blørnø,  
1995, foto Carsten Hjelholt

Karavane på vej over isen, 1995, foto Carsten Hjelholt

Geltingfærgen før en tur i det isfyldte farvand, 1995, foto Carsten HjelholtVoigts Minde, 1905

Stormfloden 13./11., Faaborg havn, 1941

På øen var man hurtig til at tage imod de mange gæster, 1995, foto Carsten Hjelholt
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Isbryderen "Absolon" bryder isen til Faaborg havn, 1912

Isvinter - Lillestrand, 1947 Isbåd-sejlads på fjorden, ca. 1940

Istransport til Bjørnø udgik fra Sct. Hansgade, 1940
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OPEL OUTLET
STORE BESPARELSER

OUTLET MED STORE BESPARELSER 
Lige nu kan du spare op til 54.000 på udvalgte demomodeller, som 
fås til omgående levering! Læs mere under nyheder på Faaborg-bilcenter.dk
Bilerne er vist med ekstraudstyr. Besparelsen gælder kun udvalgte demomodeller så længe lager haves.   Der tages forbehold for trykfejl.

HOS FAABORG BIL-CENTER

Byens bilhus

      STÆRKT

Flere muligheder

Priserne starter fra kun 134.990,-

begrænset antal

Aut. gear
Stationcar
Udstyrsbombe
Høj indstigning 



Hvis du har brug for et energiboost her i den mørke vintertid, så er dette 
magasin lige noget for dig. I hvert fald hvis du har det lige som mig. 

Når jeg møder mennesker, der virkelig brænder for noget, så smitter det 
af. Den ild, der brænder i dem, tænder også noget i mig og giver mig lyst 
til at være lige så passioneret omkring noget, som de er. 

Derfor glæder det mig også at kunne præsentere dig for fire stærke hi-
storier med særdeles passionerede og engagerede mennesker. Trine der 
jagter fortiden i den fynske muld, Per der på imponerende vis tryller de 
flotteste kunstværker frem med sin motorsav, Connie og Bent der er gået 
all-in for deres store drøm, og Lars der tvinger mindeværdige billeder ud 
af sit kamera.

Jeg håber, de også smitter dig.

Rigtig god læselyst

Henrik Poulsen

Holdet bag Det er ikke kun influenza, der smitter

nr. 34 februar 2020
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VI ER ALTID KLAR MED GODE 
RÅD OG VEJLEDNING 

OG DEN BEDTE SERVICE

ZensiZone kontinental
160/180 x 200 cm

 NU 9.999,-
    SPAR 9.999    

ZensiZone boxelevationsseng
180 x 200 cm

 NU 19.998,-
 SPAR 19.998  

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Prag lænestol  
med fodskammel

 NU 3.999,-
    SPAR 3.999 
Normalpris 7.998,-

Normalpris 27.996,-
Ekskl. ben og gavl

Global Comfort  
New York lænestol  
med fodskammel

 NU 6.999,-
    SPAR 6.999 
Normalpris 13.998,-

Skovby SM63 
spisebordsstol

Normalpris 39.995,-
Ekskl. ben og gavl

Normalpris 13.996,-
Ekskl. ben og gavl

ZensiZoneboxmadras 1200
160/180 x 200 cm

 NU 6.998,-
  SPAR 6.998    

ZensiZone elevationsseng
160/180 x 200 cm

 NU 13.998,-
    SPAR 13.998  

Ekskl. ben og gavl.  
Normalpris 19.998,-

VI MATCHER 

LAVESTE 
PRIS

Både i butik 
og online

BUTIKKEN ER FYLDT MED MANGE FLERE UDSALGSTILBUD

Vinter udsalg med vilde tilbud



Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

MASSER AF GODE 
TILBUD I BUTIKKEN

HUSK! Altid at tjekke
 vores tilbud online 

SHOP DØGNET RUNDT 
PÅ MØBLER.DK

Jens Lars

Normalpris 27.996,-
Ekskl. ben og gavl

 NU 6.999,-

Skovby SM63  
spisebordsstol

 2.999,-
     SPAR 800    
Normalpris 3.799,- 

Normalpris 7.445,-

Sonet armstol

 NU 5.999,-
    SPAR 1.446     

Sofabord

 FRA 2.499,- Normalpris 19.045,-

Columbia sofa 
3 + 2 pers.

 NU 13.999,-
    SPAR 5.046     

Fås i flere farver og træsorter.
Monteret med ren uld.

Fås i flere farver og træsorter.
Monteret med ren uld. Normalpris 21.590,-

Fås i flere farver. Normalpris 29.698,-

DANSK
PRODUCERET

DANSK
PRODUCERET

Normalpris 29.195,-

Chicago 3+2 monteret  
med semianilin læder

 NU 17.999,-
    SPAR 11.699    

Tunis CL 600 sofa 
3 + 2 pers.

 NU 19.999,-
    SPAR 9.846     

Normalpris 29.845,-

Stonelook top  og 
 hvidoleret eg. Normalpris 19.999,- 

Spar
20% 
PÅ SPISEBORD

Sæde og  
ryg i 
læder

inkl. 3 stk. 
tillægs-
plader

Kan 
udtrækkes 
til 358 cm

Skovby Edition SM27 
spisebord L205 cm

 NU 15.999,-
     SPAR 4.000    

Skovby SM75 spisebord 
og 4 SM66 stole

 NU 14.999,-
    SPAR 14.196     

Columbia hjørnesofa

 NU 15.999,-
    SPAR 5.591     

KIG IND OG BLIV FRISTET - GØR ET KUP!

med vilde tilbud



Den 17. januar åbnede Faaborgs nyeste café. Med rene toner 
fra pladespilleren i ørerne, en duft af kaffe i næseborene, og 
omgivet af de mere end 10.000 plader finder man journalist-
parret Bent Warncke og Connie Mikkelsen. 

Plader som statement og identitet 
Vis mig din pladesamling, og jeg skal fortælle dig, hvem du 
er, sagde man engang. For op gennem 60’erne og 70’erne var 
pladesamlingen og musikstilen en stor del af de unges identitet 
- både selve musikken, men også som et mere helstøbt look: 
Man var enten rocker, mod, punker, hippie, folkie eller disker.

Connie Mikkelsen er født i ’62 og hendes ungdoms pladesam-
ling indeholdt bl.a. The Sweet, Thin Lizzie og Gnags, mens der 
hos Bent, som er fra ’58, kunne findes de mere ikoniske 60’er-
bands som Creedence Clearwater Revival, The Doors, Pink Floyd 
og The Beatles.

I det mere nutidige repertoire mødes parret om bands som 
Muse, Metallica og Rammstein.

- Musik har altid været en stor del af vores liv, og vi nyder at 
tage til koncerter sammen. Uanset hvilket humør, man er i, så 
kan vi altid mødes om musikken, forklarer Connie Mikkelsen.

I vinyl-caféen finder man således et bredt udvalg af genrer, lige 
fra børnemusik til jazz og folk. Det eneste, der ikke er at finde 
på hylderne, er klassisk musik, som indtil videre ligger i pipeline.

Passion og panik
Parret har netop solgt deres hus i Horne og er flyttet i lejlighed 
i Faaborg, ligesom børnene er flyttet hjemmefra. Det er således 
en blanding af deres passion for musik og en lettere grad af ny-
æra-panik, der har ledt til opstarten af vinyl-caféen.

- Vi ville have noget sjovt at lave sammen, og det var ikke helt 
nok at købe en ny sofa. Det er fedt at arbejde sammen, selvom 
det slår gnister til tider  - men så tager vi til en reparationskon-
cert sammen, fortæller Bent Warncke.

De to journalister er gået ind i projektet med deres to vidt 
forskellige temperamenter, men deres force er, at de finder 
kompromiserne, og dét er der kommet noget godt ud af.

- Bent fortsætter i sit job på Fynske Medier, mens jeg bliver 
ansigtet udadtil i caféen. Jeg har arbejdet som journalist i 32 år, 
og jeg trængte til noget nyt, forklarer Connie Mikkelsen.

Connie Mikkelsen regner med at fortsætte som freelance-jour-
nalist i det omfang, jobbet som vinyl-café-bestyrer tillader det.

En udvidet job-beskrivelse
Med Rammstein i højttalerne i et måske ikke helt nabo-venligt 
decibel-niveau har Conni Mikkelsen i mange uger sikret, at 
indretning blev den helt rette. Med den rette kombination af hyg-
gelige kroge og plads til de mange LP’er.
Foruden indretningskonsulent kan Connie Mikkelsen også skrive 
DJ, barista og PR-ansvarlig på sin nye jobbeskrivelse.

I sin udfoldelse som indretningskonsulent kan Connie Mikkelsen 
ikke skjule sin fascination for DAD. I caféen er der nemlig indret-
tet et særligt DAD-hjørne, og kigger man godt efter, spotter man 
måske en tatovering på Connies ene underarm  - det genkende-
lige kreatur-kranium med de lange horn.

Bent Warncke indtager rollen som indkøbschef og salgschef. I 
rollen som indkøbschef tager han også imod ønsker fra kunder, 
så han på de kommende ture rundt i lopperne kan holde øje med 
bestemte titler, tryk og covers, der kunne mangle i en samling.

Vinyl-café 
skaber musik-rus 

Nogle gange må man gribe chancen, når den byder sig. 
For journalist-parret Bent Warncke og Connie Mikkelsen har musikken altid været 
en stor del af  deres hverdag og identitet, og nu befinder de sig midt i et musik-mek-
ka, de selv har skabt. Velkommen til Faaborgs første vinyl-café.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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De nye vinyl-café-indehavere Connie Mikkelsen og Bent Warncke. Navnet Rus og Riller er en afledning af 
Ris og Ruller, som er et yndet take out-sted for de unge i byen. Det er Bent Warnckes journalist-kollega 
Palle Søby, der kom på navnet. Rusen, understreger Bent Warncke, er primært rusen ved musikken
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Et samlingssted i Faaborg
Forud for åbningen har parret været rundt i andre byer for at 
finde vinylbutikker, som de kunne lide og lade sig inspirere af. 
Men det, de fandt mest af, var koncepter og kælderlokaler, de 
ikke kunne se sig selv i. Derfor måtte de opfinde deres eget - et 
sted som er hyggeligt indrettet, og hvor man har lyst til at blive 
lidt længere.

- Vi synes, at en pladebutik bidrager med noget godt til en by 
som Faaborg. For os er det et hobbyprojekt, eller et livsstils-
projekt, ikke et økonomisk projekt. Stedet her skal give os og 
kunderne glæde ved musik  - en musik-rus  - og det skal være et 
personligt sted, hvor man kan mødes på tværs af generationer, 
siger Bent Warncke.

Vinyl-udvalget i caféen er stort: 5.000 LP’er og 5.000 singler. Bent 
har længe haft en drøm om at sælge plader, og pladesamlingen 
i hjemmet bar efterhånden præg af af den mangeårige gennem-
trevling af markeder, genbrugsbutikker og pladebutikker. 

- Hele overetagen på vores hus var efterhånden fyldt op med 
plader, så det var godt, at alle fire børn er flyttet hjemmefra, 
fortæller Connie Mikkelsen.

Op til åbningen indkøbte Bent Warncke meget målrettet 1.000 
LP’er, som skal sælges i caféen. Samlingen fra hjemmet er også 
sat til salg  - blot 100 LP’er har Bent Warncke beholdt.

- Vinyl er blevet hot igen. Dét, at have et fysisk produkt frem for 
at streame tiltaler både de unge og de ældre. Så vi håber, caféen 
bliver et sted, hvor man mødes på tværs af alder. Og så kan jeg 
godt lide idéen med genbrug  - at sælge brugte plader, fortæller 
Bent Warncke.

Parret ser en stor mulighed i at skabe et anderledes samlingssted 
i Faaborg. Et sted, hvor man uforpligtende kan mødes på en stille 
måde. Måske tiltrækker stedet unge, der netop har rodet i fars 
gamle samling, eller faren kigger med, og interessen vækkes igen. 
Caféen giver mulighed for at samles om noget fælles, noget, der 
kan aktivere erindring og følelser hos kunderne.

Brætspil, musikquizzer, single-arrangementer mm.
Caféen skal blive et nyt værested, som kan supplere de eksiste-
rende. Et sted, hvor man må ose. Et sted, hvor man bare kan 
være.

- Vi spottede behovet gennem vores to yngste piger på 19 og 20, 
som stadig bor i byen. Vi forestiller os, at de unge vil bruge stedet 
som lektiecafé, eller måske et sted, hvor man spiller brætspil, og 
har de lyst til et spil skak, så stiller Bent altid op til en udfordring, 
forklarer Connie Mikkelsen.

I sommermånederne kan det også være, at der bliver planlagt ar-
rangementer  - måske noget levende, akustisk musik, eller aftener 
hvor man kan dyste i musikalsk viden i en musikquiz.

I det bageste rum står alle singlerne. Herinde kan kendere gå på 
jagt, mens blikket også kan fange et blik af den udstilling af ældre 
B&O-anlæg, som fuldender det nostalgiske udtryk, caféen bærer.

Mangler du et pusterum i hverdagen eller en særlig single til din 
samling, så står parret klar med en kop kaffe og rille-lyd til ørerne 
onsdage og torsdage 12  - 18, fredage 12  - 20 og lørdage 10  - 20. 
Fra maj bliver åbningstiderne udvidet.

Væggen bag sofa-gruppen er dekoreret af indretningskonsulenten selv 
og afspejler den alsidige musiksmag, caféen gerne vil repræsentere



Blandt Connie Mikkelsens favoritbands ligger 
DAD helt i toppen, hvilket tatoveringen på 
hendes håndled tydeligt afspejler

I et hjørne af caféen står 
et mindre udvalg af helt nye vinyler

Du får din kaffe-drinkz, 
serveret i en kop efter netop din musiksmag



EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

SCANSONIC IN320BT 
DAB+ og internetradio

Flot designradio i valnøddelook
DAB+, FM og internettuner

 
Kraftfulde højttalere 

 
Bluetooth-streaming 

Praktisk fjernbetjening 
for nem betjening

Mål (BxHxD): 280x120x195 mm

Mandag  - torsdag  kl. 10-17.30 
Fredag   kl. 10-18 
Lørdag   kl. 10-14

Her er vejledning altid gratis

1.999,-

2.499,-

Lyt til 
din lokalradio 

med disse to 
radioer

Den stilfulde Pinell Supersound 301 digitale radio er både 
kompakt og har god lyd og moderne funktioner. Ud over intuitive 

kontroller på enheden kan radioen også styres fra en medfølgende 
fjernbetjening eller med en app fra din telefon.

PINELL SUPERSOUND 301 
DAB+ og internetradio



 

 
 

Har du fået lavet en 
fremtidsfuldmagt? 

Skab tryghed for dig selv og din familie med en 
fremtidsfuldmagt. 

Vil du have afklaret, hvem der kan tage beslutninger 
på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til 
det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale. 

Mange hilsner Mette 

Mette Stokholm Pedersen 
Jurist & Indehaver 

+45 28 35 42 47 

Panorama Law ApS 
Kanalvej 11  |  5600 Faaborg |  CVR. 37 56 88 72 
www.panoramalaw.dk - msp@panoramalaw.dk 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

 Tjek og justering af lys, lygter, viskere og dyser
 Kontrol af bilens væskeniveauer 
(kølervæske, frostbeskyttelse, servoolie)
Skift af motorolie og oliefilter
 Tjek af gearkassen og dennes oliestand
 Tjek af dækstand og dæktryk  
(inkl. reservehjul/reparationskit)

Kontrol af udstødning (stand og tæthed)
 Tjek af slanger, bundkar og trækaksler
 Tjek af slør og slid i bære- og styrekugler
Sikkerhedstjek af bremsevæsken
Tjek af undervognsbeskyttelse
Bremsetjek på bremsestand
Tjek af batteriet

SERVICEEFTERSYNENE OMFATTER BL.A.

 þ  
 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

AUTORISEREDE SERVICE EFTERSYN TIL DIN 
BIL, DER ER FYLDT 5 ÅR ELLER 10 ÅR

VI HOLDER DIG GODT KØRENDE                            Faaborg-bilcenter.dk

SERVICE GARANTEREDE MAX. PRISER

1.398 1.198

       Ring
       62 61 90 60



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter 

FORUM FAABORG | SUNDVÆNGET 4-8 | 62 61 06 06 | WWW.FORUMFAABORG.DK

FLEXMOTION – MOTION TIL DIG

SVØMMEHALLEN 
HAR MANGE GODE TILBUD

Fra vandbasser til senior 
varmvandstræning

Vipper, svingtove, øvebassin, 
varmvandsbassin 

– svømmehal for hele familien

MANDAG

09.30-10.30 
Senior-Yoga

16.00-17.00 
Personlig fitness

18.00-19.00 
Personlig fitness

18.15-19.00 
Aqua aerobic 

TIRSDAG

14.30-15.30 
Træn med din 
sygeplejerske 

16.30-17.30 
Fysio. træning

17.00-17.55 
Vandbasserne

17.30-18.30 
Core & Mobility

17.00-18.00 
Bodybike

17.45-18.40 
Just Dance by Q

18.45-19.45 
Jumping

ONSDAG

16.30-17.30 
Personlig fitness

17.30-18.30 
Bodycontrol

19.00-20.00 
Vibe cykling

TORSDAG

17.00-18.30 
Yoga

17.00-18.00 
Personlig fitness

18.00-19.00 
Med fyssen 
i vandet

18.30-19.30 
Just Dance by Q

FREDAG

16.30-17.30 
Personlig fitness

SØNDAG

09:00 -10:00
Søndagsbike

LØRDAG

14.30-15.30 
Personlig fitness

Motionscentret har mange gode aftenhold 
– også et tilbud til dig

Derudover har vi mange 

bikehold med instruktør
Derudover har vi mange hold formiddag/eftermiddag

NYHED!! 
Ekstra yogahold mandag formiddag 



SKOVUDSTYR 

GGTTMM  PPrrooffeessssiioonnaall
7T brændekløver til 230V

Model GTL7000
 kr. 7.995,00 inkl. moms 

SSiikkkkeerrhheeddssssttøøvvlleerr          
Fra kr. 828,  inkl.moms

HHjjeellmm  mm//vviissiirr  oogg  hhøørreevvæærrnn
Fra kr. 249,  inkl.moms

EECCHHOO  MMOOTTOORRSSAAVV
Bredt udvalg på lager        
klar  til levering
Fra kr. 1.995,  inkl.moms

Vi tager os af alt DIT

• Ét firma - fire håndværksfag!
• Din erfarne samarbejdspartner
• Kompetent rådgivning og projektledelse
• Kvalitet til skarpe priser
• Vi klarer alt lige fra små
   serviceopgaver til store
   byggeprojekter
   - både til private 
     og erhverv

Se endnu mere på www.dit.as

Vi dækker hele Fyn  •  tlf. 62 63 22 90  •  www.dit.as  •  info@dit.as 

- indenfor VVS, Ventilation, EL og Blik

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi glæder 

os til 

forår!

Fradrag forrengøring oghaveserviceFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk
se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på



Festmenuer
Landslagteren Faaborg

Landslagteren Faaborg ApS
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · tlf. 62 61 06 30

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Bedre råvarer, bedre smag. Knivskarp kvalitet går aldrig af mode

Konfirmationsmenu
Forret (vælg 1 slags)
• Tunmousse med rejer på bund af spæde salater.  

Hertil sauceverte, kuvertflutes samt smørbrik.
• Fransk kyllingesalat i hjertesalat med frisk ananas og 

bacon.  
Hertil kuvertflutes samt smørbrik.

Hovedret (vælg mellem menu 1 eller 2)

Menu 1
Rosastegt oksefilet ”drysset med tryllestøv” svinefilet i 
barbecue, små stegte kartofler, skysauce, broccolisalat 
med slagterbacon og pinjekerner samt spidskålssalat.

Menu 2
Rosastegt kalveculotte ”drysset med tryllestøv”,  
krydderstegt svinemørbrad, flødekartofler, cremet  
æblesalat samt sprød salat med friske asparges.

Dessert (vælg 1 slags)
• Hjemmelavet brownie med vaniljeis
• Hjemmelavet islagkage med vafler

Pr. person  . . . . Kr. 22500
Minimum 20 personer.

Studentermenu “Pitstop”
• Blinis med spicy rejesalat og koldrøget laks
• Fingersandwich med blandet fyld
• Kyllingespyd med aioli
• Panna Cotta med citruscullis i ”glas”

Pr. person  . . . . Kr. 10000
Minimum 15 personer.

Studentermenu
• Vitello Tunado (kogt kalvekød med tunsauce)
• Øhavsskinke med rygeostcreme. Anrettet i bambusbåd 

med frissésalat
• Små kalvefrikadeller med tzatizki
• Krydderstegt kalveculotte (kold) med blommechutney
• Mini croissant med fransk kyllingesalat
• Udskåret frugt
• Hjemmelavet brownie med mousse

Pr. person  . . . . Kr. 16000
Minimum 15 personer.



Gavekort 

500 KR
Gælder alle mærker

Når du vælger vores værksted og har en skade,
giver vi dig et gavekort på 500 kr. til Volkswagen Service Faaborg. 

KLIP GAVEKORTET UD OG GEM DET, HVIS UHELDET SKULLE SKE

Forhandler

Kør vinteren trygt i møde og nyd turen med ro i sindet.
Du kan med fordel vælge at lade din Volkswagen gennemgå et Vintertjek,
inden årstiden for alvor sætter ind. Når du vælger Vintertjek, så gennemgår
vi din bil på 18 vigtige punkter, så hele din familie kan komme trygt af sted,
uanset vind og vejr.

Book hos Volkswagen XXX for kr. 149,- inkl. 
1 liter original Volkswagen top-op olie.

      Volkswagen Service
Faaborg

Volkswagen Service Faaborg v/ Brian Holm - L. Frandsensvej 8 - 5600 Faaborg - 62 61 70 69 - www.vw-faaborg.dk

Book hos Volkswagen Service Faaborg for kr. 149,- inkl.
1 liter original Volkswagen top-op olie.



Et udstyrsstykke
Foran Brahetrolleborgs tidligere lægebolig gør Trine sig parat til 
dagens tur. Det varme, praktiske tøj er fundet frem. Vesten med 
de mange lommer, hvor fundposer, kuglepen, batterier mm. 
opbevares, placeres yderst. Om livet spænder Trine et bælte, 
hvor hun placerer den håndholdte GPS til nøjagtig lokation af 
eventuelle fund, den lille pinpointer, der gør det nemmere at 
finde små metalgenstande i det mørke jord, og allervigtigst  - en 
affaldspose, eller en fundtaske som den hedder i de kredse. 
Heri stopper Trine alle de fund, der ikke har historisk værdi - 
dåser, folie, stumper fra landbrugsmaskiner. Amatørarkæologer 
gør en dyd ud af at hjælpe naturen på deres lange traveture på 
kryds og tværs af markerne.

Bagi bilen læsser Trine også den lange detektor og en letvægts-
spade. Udstyret er klar, og hun sætter kursen mod dagens mark.

Trine har altid interesseret sig for naturen og historien. Som 
barn tog hun med sin far på jagt og kiggede efter flinteøkser på 
turen, og gik turen til stranden, kiggede Trine efter søpindsvin 
og vettelys. Da hun for 16 år siden flyttede til Korinth, mødte 
hun lokalhistorikeren Leif Rasmussen, der i mere end 35 år hav-
de arbejdet på Brahetrolleborg, og som pensionist nu bruger 
meget af sin tid på at forske i godsets historie og på amatørar-
kæologi. Sammen med Leif og den øvrige del af flintegruppen 
tog hun med ud på jagt efter flint i jordoverfladen ved Arreskov 
sø. Senere blev hun optaget af at lede lidt dybere i jorden med 
metaldetektor.

- Det er jo på en måde min egen historie, jeg er på jagt efter. 
Vores lokalområdes historie og samfunds historie. Samfundet er 
formet af noget før os. Omkring Korinth er der jo fx en enormt 
spændende historie helt fra stenalderen, op gennem bronzeal-
deren, jernalderen, middelalderen og igen, når oplysningstiden 
rammer Danmark i midten af 1700-tallet. Lige her er der gjort 
fund af væsentlig betydning. Ikke kun betydning for lokalom-
rådet, men for hele landet. Herfra skriver vi noget af vores 
skolehistorie, skovhistorie og landbrugshistorie.

I dag er Trine én af cirka 4.000 danske amatørarkæologer, der 
jævnligt leder efter vores alle sammens fortid. I foreningen 
Harja deler hun fund, viden og information om gode marker 
med andre amatørarkæologer.

- Med de historiske fund kan vi fx få svar på, hvorfor vi har et 
demokrati i dag, og hvorfor samfundet ser ud, som det gør. Fx 
var lensgreve Johan Ludvig Reventlow med til at sætte fokus 
på omsorg for samfundets svageste og danne vores sociale sik-
kerhedsnet, da fattighjælpen blev indført. Og selvom det ikke er 
så mange år siden, set i forhold til oldtidens historie, så bliver 
jeg alligevel ret begejstret, når jeg finder mønter eller andre 
genstande, der netop stammer fra denne periode af Korinths 
fantastiske historie.

Trine  
finder 

fortiden 
 
For fem år siden tog Trine Jensen med en flintegruppe på jagt efter fortidsfund. Da hun 
senere fik fingrene i en metaldetektor, var hun solgt. I dag går Trine gerne timelange ture på 
markerne omkring hjemmet i Korinth, og selvom det meste, hun finder, er skrald, giver hun 
ikke op. For en gang imellem er der gevinst, og fortiden giver lyd fra sig.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO JØRN UNGSTRUP & PRIVAT
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På markerne omkring Korinth finder man ofte 
Trine - bevæbnet med detektor og spade - på 
jagt efter fortidens fortællinger. Den optimale 
mark er nyharvet, så det er let at svinge 
detektoren nær overfladen

I 2016 fandt Trine denne blå glasperle på en mark i Korinth. Den er ca. 4-5 mm. I diame-
ter og fortæller noget om den status, ejeren af perlen havde. Perler kan bl.a. findes fra 
vikingetiden, romersk jernalder eller germansk jernalder

Alle steder, hvor der har været mennesker, kan man gøre 
fund fra fortiden. I en kasse i hjemmet har Trine et lille 
udvalgt af sine fund, der ikke er afleveret til museet: Knap-
per, bronze- og kobberlegeringer, bæltespænder, hønse-
ringe, mønter, projektiler, skospænder, et stykker fra en 
merskumspibe fra 1800-tallet, små optræk til lommeure, 
ildskørnet flint mm.



En tur på marken
Trine parkerer bilen, lyner op for den kolde vind, der blæser 
denne dag, og med den ene hånd tager hun fat om detekto-
ren, og med den anden griber hun om spaden. Et sæt høre-
telefoner skærmer for vinden, samtidigt med at små biplyde 
lader Trine vide, om jorden under hende indeholder metal. 
Efterhånden skelner Trine med lethed de forskellige lyde, og 
allerede inden spaden bryder jordskorpen ved Trine som regel, 
om der venter hende et stykke jern, bly eller andet metal. 
Over det rette bip jokker hun spaden i og vender jorden rundt. 
Fra bæltet tager hun sin pinpointer, falder ned på knæ og un-
dersøger jorden. Uden en pinpointer er det stort set umuligt 
at finde de til tider bitte små metalgenstande, som falder i ét 
med jorden. Pinpointeren giver en vedvarende lyd fra sig, og 
Trine gør sit fund. En øldåse. Dåsen placerer hun bagpå i fund-
posen og går videre, mens detektoren svinger foran hende fra 
side til side.

- I en travl hverdag foran computeren, så nyder jeg at komme 
ud i naturen. Her går jeg gerne i fem timer, og det er med til at 
rense tankerne. Jeg kan ikke tænke på noget, mens jeg går, jeg 
skal bare koncentrere mig om det, jeg leder efter. Det er også 
en god måde at få motion og frisk luft på, og for hver tredje 
meter skal jeg jo bukke mig ned.

Trine går enten selv eller sammen med andre fra Harja. Det 
giver nogle gode oplevelser at dele turene med andre, hvor 
man kan vise sine fund og snakke om dem.
De ting, som ikke ryger direkte i fundtasken, er ting af arkæo-
logisk interesse. Hver enkelt stump forhistorisk metal registre-
res med GSP-position og kommer i en mindre fundpose med 
en seddel med oplysninger om tid, sted og navnet på finderen.

Evig historiejagt
Dagens tur på marken er slut. Men lige inden Trine er tilbage 
ved bilen, lyder der et velkendt bip i høretelefonerne. Trine 
vender rutineret jorden med spaden og griber pinpointe-
ren. Efter at have rodet jorden igennem efter anvisning fra 
pinpointerens hylelyde, gør Trine et fund, der ikke skal i den 
store pose med skrald. Usynligt for andre end amatørarkæo-
logens øjne ligger der en lille klump bly. En smelteklump. En 
lille stemme fra fortiden. Trine noterer sig GPS-positionen på 
en lille seddel, som kommer ned i fundposen sammen med 
smelteklumpen. Et beskeden fund for dagens tur, men Trine er 
tilfreds. Selv de små stemmer bidrager til den store fortælling.
Detektor og spade ryger ind bag i bilen, og Trine sætter sig bag 
rattet og styrer mod hjemmet.

På tredje år går Trine på den samme mark. Leif har tidligere 
fundet mørke pletter, der kunne indikere, at der har ligget ko-
gestensgruber, ligesom potteskår og sort jord indikerer, at der 
har været jernalderaktivitet på stedet, måske en boplads. 

- Leif er ikke i tvivl, der skal ligge en romersk sølvmønt på den 
mark - det kan ikke passe andet. Og i 2016 gjorde jeg et fund 
på marken, som svarer til at finde en nål i en høstak.

Det var en romersk sølvdinar, der stammer fra den romerske 
jernalder, som Trine fandt på marken. En tidsperiode, der lige 
på den mark ikke tidligere var gjort mange fund fra. Fundet 
af dinaren gjorde, at marken nu er undersøgt minutiøst, og 
der er gjort flere fund. Fund, der med Øhavsmuseets hjælp vil 
bidrage til at fortælle en ny historie for området.

- Det har været vigtige fund i en lokal kontekst. Det er vildt 
spændende, når man kommer i kontakt med fortiden, og den 
taler direkte til dig. Nu mangler vi lidt at finde flere spor af 
vikingerne. De må også have boet her, så jeg kunne rigtig godt 
tænke mig at finde flere genstande, der kan dokumentere det.

Trine har en enkelt gang gjort et fund med runer. En halv 
amulet af bly dukkede en dag op af jorden, og på den var 
der tre rækker med runer. Måske har det været en besvær-
gelse, forestiller Trine sig, men hun får først endelig besked, 
når Nationalmuseets runekyndige har tydet tegnene. Det er 
nemlig fast kutyme, at finderen får besked tilbage, når et fund 
er vurderet.

Gode råd til begyndere
Amatørarkæologi er blevet et hit, og mange mennesker fik 
denne jul en detektor under træet. Trine og de øvrige amatør-
arkæologer stiller sig gerne til rådighed for nye jægere, men 
de appellerer til, at folk ikke bare kaster sig ud på markerne. 
Der er mange regler at sætte sig ind i, ligesom det er vigtigt, at 
fund bliver håndteret korrekt, når de dukker op.

- Det er dejligt, at flere får interessen. Og jo mere man ved, jo 
sjovere bliver det. I Harja hjælper vi gerne med sidemandsop-
læring eller begynderkursus, så man kan gå til denne hobby 
med stor respekt. For det er jo vores kulturarv, og vi har 
ansvaret for den. Og tingene ligger udsat på vores marker. Der 
kommer flere landbrugsmaskiner med stenknuser, og mange 
historiske genstande bliver ødelagt.

20

Om Trine Jensen
Bor i Korinth med mand og to børn
Er uddannet journalist
Arbejder som byplanlægger i Faaborg-Midtfyn kommune
Amatørarkæolog siden 2015
Medlem af foreningen Harja
Med i redaktionen på magasinet Fynboer og arkæologi

Oversigt over tidsperioderne
Ældre bronzealder 1.700 f. Kr.  - 1.100 f.kr.
Yngre bronzealder 1.100 f. Kr.  - 500 f.kr.

Førromersk jernalder 500 f.kr.  - 10 e.kr
Ældre romersk jernalder 10 e.kr.  - 160 e.kr.
Yngre romersk jernalder 160 e.kr.  - 375

Germansk jernalder 375  - 750
Vikingetiden 750  - 1.050

Middelalderen 1.050  - 1536

Infoboks om Danefæ
Fund, der ligger under betegnelsen Danefæ, skal afleveres til sta-
ten. Danefæ er forarbejdet ædelt metal eller fund af kulturhistorisk 
værdi og kan bl.a. være:

- Guld, runer, mønter fra før 1565, møntskatte (når mere end tre 
mønter ligger samlet), bearbejdede smykker, fabler i bronze, de-
potfund (en samling af flere genstande) af økser, sværdklinger eller 
andre våben fra jernalderen.



Da Trine Jensen skulle vælge uddannelse, stod valget mellem journalistik og arkæologi. Optagelsesprøven 
til journalisthøjskolen lå tidligst på året, og da Trine blev optaget her, var det den vej, hun valgte

Trine Jensen har senere investeret i sin egen detektor - en letvægtsmodel, 
hun kan holde til at gå med i mange timer.

Trine Jensen har også fundet en klippet romersk siliqua - et ikke så 
almindeligt fund på Fyn - hvis man ser bort fra et stort skattefund i 
Gudme. Møntstykket er mindre end en lillefingernegl



Kontakt os!

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk

www.klinten-faaborg.dk
Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSONMENU

FORRET 
Saltede kammuslinger med nordisk 

cous cous lavet på blomkål og soyamandler, hertil sauce nage

MELLEMRET
Gravad inderlår med syltede løg, urteolie, rødløgsgelé, 

peberrods-emulsion og capers.

HOVEDRET
Farseret kalvemørbrad, variation af jordskokker, 

svampe, sprød grønkål og sauce epice 

DESSERT 
Kirsebær med yoghurt, chokolade, honning og hasselnødder

PRISER
2 retter - 280,- 
3 retter - 360,-
4 retter - 435,-

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

2. febrUar Åben hus
Gratis kaffe, kagebord, live-musik.
Se alle vores festopdækninger, 
samt vores ”bryllups-hjørne”. Vivi´s blomster 
viser, hvordan borddekorationer laves, 
og brudebuketten bindes.

13. februar 
Gurli Gris i Forum Faaborg

14. februar 
Valentinsmiddag / Pris 595,- for to

4. april 
Forårsfest i Svanninge Hallen / Pris 350,-

24. april 
Sushi-aften - All you can eat / Pris 289,-

10. maj
Morsdag 595,- for to m/blomster

5. juni
Farsdag 595,- for to m/whiskey

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

FOREBYG 
MOTORPROBLEMER 
UNDGÅ DYRE 
REPARATIONER

FÅ DIN MOTOR RENSET, NÅR DIN 
BIL ALLIGEVEL ER TIL SERVICE

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil en motor-rens! Giv en gave 
med 1000-vis af 

muligheder
Et elektronisk gavekort til 

Vores Faaborg & Egn kan bruges 
i en lang række af byens butikker.

Køb gavekortet i Superbrugsen Faaborg 
eller på turistkontoret.

Læs mere på www.faaborg.dk

GAVEKORT 
www.faaborg.dk



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

VIBEKE HAMMERUM 
VIKAR FOR HENRIK NEDERGAARD 

Hjerteligt velkommen til Vibeke Hammerum, som skal være 
vikar for Henrik Nedergaard. 

Hun udtaler i den forbindelse: "Fra den 15. januar og otte måneder 
frem har jeg fået lov til at tage vare på Henrik Nedergaards embede, 
mens han er udsendt til Afghanistan. Det er jeg meget taknemmelig 
for! Nogle af jer har måske mødt mig i forbindelse med kirkelige 
handlinger i et sogn ikke langt herfra, men siden foråret 2019 er det 
et afsluttet kapitel. Dog var jeg endnu ikke mentalt klar til pensio-
nisttilværelsen og har siden haft to korte vikariater i hhv. Næsby og 
Rudkøbing-Simmerbølle pastorater.  Nu glæder jeg mig til at favne 
mine opgaver i Faaborg-Diernæs-Lyø- Avernakø pastorat i de næste 
mange måneder og til samarbejdet med kolleger, personale og 
menighedsråd!"  

TORSDAG 30. JANUAR KL. 14.30 I FAABORG KIRKE
HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
Sygeplejerske Maja Castor Andersen vil denne eftermiddag fortælle 
om det at arbejde som sygeplejerske i Grønland.

SØNDAG 2. FEBRUAR KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE 
Ved sognepræst Vibeke Hammerum. Efter gudstjenesten samles vi i 
Kirkeladen, hvor der vil være varm suppe, og vi vil synge sammen.

ONSDAG 5. FEBRUAR 
KL. 17.30 I FAABORG KIRKE
SALMESANG OG SUPPE 
Ved sognepræst Vibeke Hammerum.  
Efter en kort gudstjeneste serveres der suppe.

TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE
MUSIK, FORTÆLLING OG FÆLLESSANG  
Ved organist Jakob Hedegaard fra Ollerup Kirke og violinist, tidligere 
højskoleforstander og medlem af højskolesangbogsudvalget Jens Grøn.
De vil spille sammen, Jens Grøn vil fortælle om ”Højskolesang i mit liv”.
Og der vil blive rig lejlighed til at synge højskolesange sammen.

TORSDAG 5. MARTS KL. 14.30 I FAABORG KIRKE
HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
Vi har inviteret salmedigter og forhenværende præst og højskolelærer 
Holger Lissner til en sangeftermiddag.

SØNDAG 8. MARTS SOGNEINDSAMLING 
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Meld dig som indsamler til  
indsamlingsleder Lis Kamilla Andersen, tlf. 6261 8906

Sognepræst Vibeke Hammerum 2087 6112
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

Kirkebilen er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

  2. feb.  Sidste s. e. H3k. 19.00: LM (Kyndelmisse) 10.30: VH (Suppe) 09.30: EL 09.30: LM
  5. feb.  Salmesang Og Suppe 17.30: VH   
  9. feb.  Septuagesima 10.30: VH 10.30: AA  

15. feb.      11.15: EL (Dåb)
16. feb.  Seksagesima 10.30: LJ 09.00: LJ  
23. feb.  Fastelavn 10.30: LM 19.00: VH (Musikgudstjeneste)  15.15: LM
  1. mar.  1. s. i fasten 10.30: VH 10.30: LM  
  4. mar.  Salmesang Og Suppe 17.30: LM   

 LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, VH: Vibeke Hammerum, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged

KirkeNyt
SØNDAG 23. FEB. 
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE 
Den lokale vokaltrio Tribus  
Vocem medvirker med et  
udvalg af årstidens sange.  
Trioen består af organist 
Anette Haahr Jørgensen, 
kirkesanger Louise Elmelund-
Præstekær og kirkesanger 
Anne-Kirsten Jensen. 

www.faaborg-kirke.dk       www.diernaes-kirke.dk       www.lyoe-kirke.dk       www.avernakoe-kirke.dk        f  Øhavskirkerne

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag 19. febr. kl. 19.00 i Det gamle Hospital, Faaborg



www.askholmbegravelse.dk

Sinebjergvej 41, 5600 Faaborg

Lokal bedemand  
     42 40 44 41 

LARS HØRKILD 
ASKHOLM

SUSAN HØRKILD 
ASKHOLM

Askholm Begravelse 
FAABORG • BROBY • RINGE 

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

Faldsled/Svanninge S G & I

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder 
ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26. februar 2020 
kl. 19.30 i Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægterne

Faldsled/Svanninge S.G. & I
Bestyrelsen

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



Det er ikke bare noget, vi siger

Så vi mener det, når vi siger:
”Sydbank, hvad kan vi gøre for dig?”

Vi har netop ansat endnu en kollega og styrket Faaborg-afdelingen
Vi støtter det lokale foreningsliv via Sydbank Fonden
Vi går langt for den gode kundeoplevelse

Hos Sydbank har vi en ambition om at være din bank i Faaborg-området.

LOKAL OG TÆT PÅ DIG

Bjarne

Camilla Martin
Charlotte Stine

Morten Martin

Simon





Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

VI SER 
FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

BROLÆGNING, HAVE, HÆK,  
GRÆS, GRAVEOPGAVER, PLANTNING, 

HEGN OG EJENDOMSSERVICE 

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

fSE MERE PÅ
MEDLEM AF

RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

Ring eller mail til Michael og aftal et møde, 
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept 

nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få 
dette til at gå op i en højere enhed.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser



Skaaning skaber 
de store billeder 

Fotograf  Lars Skaaning har gennem sin karriere som fotograf  på nærmeste hold 
oplevet den digitale udvikling, fotobranchen har gennemgået. Lars Skaaning tager os 
med tilbage til 70’ernes sort/hvide billeder, til transportable mørkekamre og telefoto-
sendere, men også med ud i den natur, som han i dag færdes og fotograferer i.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & LARS SKAANING
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I huset i Dyreborg er Lars Skaaning, 70 år, omgivet af den natur, som 
er blevet omdrejningspunktet i hans fotografiske virksomhed. Efter 
mindre end fem minutters gang befinder Lars sig på Noret med 
udsigt over Knold og øerne. For fotograf Lars Skaaning repræsen-
terer naturen det nære, det smukke der omgiver os, og som vi 
hurtigt bliver blinde for. Med sine naturfotografier håber Lars at få 
beskueren til at se. Virkeligt se, og ikke bare kigge. At give naturen 
den opmærksomhed, nærvær og fordybelse, som den fortjener.

Lars Skaaning har været længe undervejs og langt omkring, inden 
han fik mulighed for at omgive sig med ro og beskæftige sig med 
naturfotografering.

Mulighedernes tid
Året er 1969, og den nyudklækkede student Lars Skaaning befinder 
sig i mulighedernes land. Uddannelsesloftet er endnu et ukendt 
begreb, og alle uddannelser ligger åbne. Lars Skaaning shopper 
lidt rundt mellem de forskellige fag, læser idræt, læser dansk, men 
færdiggør aldrig fagene. 

Ad omveje ender han som fotografelev på Fyns Amts Avis i Svend-
borg.

- Meget af tiden gik med at spole film op. Her havde vi ruller med 
32 meter film, der skulle rulles op i tomme kassetter, vi fik hos foto-
handleren. Vi stod i timevis i mørkekammeret og lærte at fremkalde 
de sort/hvide fotografier på den hårde måde.

Den langsigtede plan var fortsat, at Lars efter elevtiden skulle tilba-
ge til universitetet og gøre dansk og idræt færdig. Men et tilfældigt 
foto fik kickstartet en helt anden karriere.

- Jeg tog et billede, som vandt én af kategorierne som årets presse-
foto i 1979. Det billede åbnede døre, og jeg blev tilbudt ansættelse 
hos Politiken i København. Jeg er lidt af en hjemmefødning og var 
helst blevet i nærheden af min hjemstavn, men det var noget af en 
stilling, de tilbød mig.

En stjerne-stilling
På Politiken var den legendariske Erik Petersen, fotografiets grand 
old man, fastslår Lars Skaaning, netop gået på pension, og planen 
var, at den nyudlærte Lars skulle overtage efter ham.

- Jeg startede min gule Golf, smed en drømmeseng og et kamera 
ind bagi og kørte derover. Jeg må virkelig have lignet en, der lige var 
kommet ind med fire-toget. Pludseligt var det slut med selv at rulle 
film op. Det var en helt anden verden, jeg mødte her. De havde alt. 
Der var ligefrem ansat en mand i en brun kittel på centrallageret, 
som vi bare kunne bestille ting ved: filmruller, papir, fremkalder,  
vaskeskind. Jeg husker min allerførste opgave - jeg skulle samme 
aften dække en fodboldlandskamp i København

Den unge pressefotograf havde ingen præstationsangst over at 
skulle overtage posten efter legenden Erik Petersen, og da denne et 
halvt år senere kom ind på avisen, fik Lars et ‘flot arbejde’ med på 
vejen.

- Det var et næsten perfekt job. Jeg var meget sportsinteresseret, 
og ingen dage var ens. Den ene dag skulle jeg dække en landskamp, 
og den næste dag fik jeg stukket en flybillet i hånden og skulle til 
VM i Spanien.

Til fodboldkampene stod pressefotograferne side ved side nede 
i gravene bag målene. Her holdt de varmen med de medbragte 
filmrulle-kassetter, som til anledningen var fyldt op med whisky. 
Opgaven var at skyde et målfoto, hvilket ofte var noget af en udfor-
dring.

- Det var før photoshop, men så havde nogle fotografer udviklet 
deres egen teknik, hvor de kunne fremkalde et foto af målet og 
derefter klistre en bold ind, så det lignede, at de havde knipset på 
det helt rigtige tidpunkt.



Med sit Leica-kamera om halsen er Lars Skaaning altid klar til 
at indfange natur og stemninger
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Med verden som legeplads
Nogle af opgaverne som pressefotograf står tydeligt frem i Lars’ 
hukommelse. Som fx dengang han var i Polen og skulle dække 
en retssag mod to danske mænd, der var tiltalt for at være spio-
ner. Landet var stolt af tiltalen, og modsat de danske forhold fik 
Lars lov til at fotografere på nærmeste hold inde i retssalen.

Eller dengang Lars rejste til Moskva sammen med Dan Türell.

- Jeg skulle dække VM i Moskva, mens Dan Türell skulle lave en 
feature om ‘dagliglivet i Moskva’. På hotelværelsets badeværel-
se stillede jeg det transportable mørkekammer op, så jeg kunne 
fremkalde billeder direkte efter kampene. Ude i stuen stod 
vores telefotosender, et ordentligt apparat, der skulle forbindes 
til telefonledningerne med to krokodillenæb, der var sådan helt 
Olsen Banden-agtigt.

Lars havde svært ved at finde telefonledningerne i væggen, og 
det endte med, at han fik splittet hotelværelset halvt ad, inden 
han fandt dem. Med krokodillenæbbene på plads kunne over- 
førelsen begynde. Syv minutter med bip-lyde. Så landede bil-
ledet på redaktionen i Danmark.

- Damen i receptionen troede, der var noget galt med telefo-
nen, så hun tog røret og sagde ‘hallo’ flere gange. Det gik ind i 
billedet, og vi måtte starte overførslen forfra.

De bedste billeder er tilfældige
Lars Skaaning har ikke ét specifikt yndlingsbillede, og det er ikke 
nødvendigvis de billeder, han selv bedst kan lide, som er blevet 
hans mest ikoniske gennem tiden.
Faktisk er de mest ikoniske billeder opstået ret spontant og 
tilfældigt.

- Vi var tilfældig ombord på en færge, der sejlede forbi den 
gigantisk ubåd i dansk farvand. Jeg skyndte mig at hente mit 
kamera nede i bilen, og fra færgen fik jeg et billede med en helt 
anden vinkel end de fotografer, der stod inde på land. Her fik 
jeg et billede, hvor en lille jollefisker ligger i vandet foran den 
store ubåd.

Det er ikke kun tilfældigheder, der spiller ind, når det gode foto 
skal knipses. Lars Skaaning har meget fokus på at påvirke perso-
nerne til at medvirke til de helt rigtige opstillinger.

- Der er meget psykologi på spil i forbindelse med fx portræt-
fotografier. Her er det også min opgave at pirke til personens 
selvbevidsthed og måske forfængelighed.

Det var netop denne psykologi, der gjorde det muligt for Lars 
Skaaning at fange et ikonisk billede af bestyrelsesformanden for 
Nordisk Fjer, Johannes Petersen.

- Vi gik forbi det her lange, blanke mahognibord, og jeg skulle 
have ham overtalt til at stille sig op for enden af bordet til et 
portrætfoto. Det krævede en del psykologi, men det lykkedes.

Portrættet af bestyrelsesformanden blev endnu mere ikonisk, 
da det var et af de sidste billeder, der blev taget af manden, der 
kort efter tog livet af sig selv.

Tilbage til naturen
Efter 10 år i København vendte Lars Skaaning og familien tilbage 

til Sydfyn, hvor Lars startede som freelance-fotograf. Med et so-
lidt netværk og et godt renommé blev det en travl tid for Lars, 
der stadig driver sin freelance-virksomhed.

I dag er Lars Skaaning vendt tilbage til naturen, hvor han er 
mere selvbestemmende over sine billeder. Naturbillederne ud-
stiller han i GaleRiget i Bøjestræde sammen med andre kunst-
nere, men han vil ikke selv kalde sine billeder for kunstværker.

- For mig er det vigtigt at gengive naturen, som jeg ser det. 
Andre ville måske have fanget nogle andre farver, eller gengivet 
naturen på en anden måde. Mine billeder er ikke kunstværk, 
det er håndværk. Og engang imellem lykkedes det så at lave 
noget, der løfter sig over det banale. Kunst er vel, når et billede 
fx kan sætte andre tanker igang, end lige netop dét, man ser.

For Lars Skaaning er det mere glæden ved processen, som han 
værdsætter. At opleve naturen, være i den, se den. Viderefor-
midle det hele i kraft af et fotografi. Lars Skaaning kigger op på 
væggen, hvor der hænger en nærmest abstrakt nærbillede af 
en snedækket hest.

- Her er det lykkedes for min egen skyld. Jeg så alle disse sne-
fnug på den sorte islænder, og der var så meget nærhed, den 
lod mig komme helt tæt på. Det er denne intimitet, som jeg 
forsøgte at videreformidle med det billede.

Et brud med digitaliseringen
Tilbage i 1995 var Lars Skaaning med i front, da de digitale 
kameraer indtog Danmark.

- Jeg købte det andet digitale kamera, der blev solgt i Danmark. 
Som freelancer skulle jeg være med på beatet. Det kostede 
125.000 kroner og vejede nærmest et ton, og der var sådan 
en floppy disk-lignende ting med på bare to megabyte. Et halvt 
år senere kostede kameraet 65.000 kroner. Det var virkeligt en 
klog investering, troede jeg, men jeg skulle have ventet, til det 
blev billigere og bedre. 

Lars Skaaning er fortsat med på den digitale mode, og han 
værdsætter den fototekniske del af digitalkameraet, skarp-
heden og farverne. Men han forstår godt den modreaktion, der 
er ved at brede sig.

- Det digitale billede er knivskarpt, men det mangler dybde og 
sjæl. Jeg kan mærke en længsel efter det oprindelige, efter en 
stoflighed. Derfor arbejder jeg med print på forskellige papirty-
per, som giver forskellige udtryk, og også med fotogravure, som 
er en trykteknik, hvor fotografiet printes på en metalplads, som 
sværtes og i en kobbertrykspresse trykkes på papir.

Lars Skaaning ser det som et alderdomsfænomen, sådan at ven-
de tilbage til det oprindelige. Og hans næste projekt udspringer, 
ifølge ham selv, også fra dette fænomen.

- Jeg har gang i et projekt, hvor jeg vil lave en bog under titlen 
‘Herfra min verden går’. Her vil jeg vende tilbage til min hjem-
stavn, landsbyen, øhavet, og skildre egnen med billeder.

Lars Skaaning har slynget sit Leica om halsen, taget hunden 
Eddie i snor, og sammen tager de ud på den korte tur ned til 
Noret, hvor naturen kan bjergtage de fleste.



Sammen med hunden Eddie er Lars Skaaning dagligt på tur i naturen 
ved Noret

I 1979 vandt Lars Skaaning en kategori i 
‘Årets Pressefoto’ med dette billede

Lars Skaaning fotograferer helst uden solskin, da det giver et særligt udtryk

Et brud med de gængse kompositioner kan af og til gøre noget godt for et 
billede, her er båden på vej ud af billedet, hvilket kan pirre nysgerrigheden
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Kl. 12.00  - Udstillingen 'Tryk og tråd' har fernisering på Konservesgaarden.

Kl. 14.00  - Syng med Helios. Helios Film- & Kulturhus slår dørene op til et syng-med arrangement.

Kl. 19.00  - Årsmøde i Faldsled/Svanninge  - Fodbold i Svanninge Hallen.

kl. 16.00  - Ulvetime med kakao og boller. Kom ind i varmen på Faaborg Børnebibliotek til kakao, boller og højtlæsning.
Kl. 18.45  - Faaborg Folkeuniversitet: Einsteins relativitetsteori ved professor Ulrik Uggerhøj. Det gamle Bibliotek.
Kl. 19.00  - Årsmøde i Faldsled/Svanninge  - Badminton i Svanninge Hallen.

Kl. 14.30  - Jesper Buhl fortæller historien om sin hustru Hanne Buhls svære sygdom, Alzheimer. Det gamle bibliotek.
Kl. 19.00  - Faaborg Gospel øveaften på Øhavskolen, afd. Svanen.

Kl. 15.00  - SeniorDans i Forum Faaborg. Nyd livet  - mød nye venner -dans.
Kl. 16.00  - Tysk sprogcafe for voksne på Faaborg Bibliotek. Er dit skoletysk blevet lidt rusten?
Kl. 19.00  - Morten fra Badehotellet - et spændende foredrag om den succesfulde tv-serie. Det foregår i Katterød Forsamlingshus.
Kl. 19.00  - De forsvundne nazi-dokumenter og rigsarkivet. Foredrag v. forfatter og politimand Martin Magnussen i Faaborg Folkeuniversitet i Det gamle Bibliotek.
Kl. 19.00  - Årsmøde i Faldsled/Svanninge  - Fitness/gymnastik i Svanninge Hallen.

Kl. 15.30  - Mozart: Geni og joker. Musikere fra Concerto Copenhagen spiller i Helios Film- og Kulturhus.

Kl. 20.00  - Gypsy Jazz i verdensklasse i Dyreborg Kulturhus, når Amati Schmitt All Star går på scenen.

Kl. 10.00  - Micro:bit for børn på Faaborg Bibliotek. Har du lyst til at lege og kode med micro:bits?
Kl. 16.00  - Ulvetime med kakao og boller. Kom ind i varmen på Faaborg Børnebibliotek til kakao, boller og højtlæsning.

Kl. 14.30  - Bankospil i Efterlønsklubben for Faaborg om Omegn  - Tømmergården.

Kl. 16.00  - Ulvetime med kakao og boller. Kom ind i varmen på Faaborg Børnebibliotek til kakao, boller og højtlæsning.
Kl. 18.45  - Faaborg Folkeuniversitet: Kvantecomputeren ved professor Klaus Mølmer i Det gamle Bibliotek.

Kl. 19.00  - Krig, politik, drama! Musik! Over 4 aftener introduceres Sjostakovitjs vigtigste værker på Faaborg Bibliotek.
Kl. 19.00  - Faaborg Gospel øveaften på Øhavskolen, afd. Svanen.

Kl. 15.00  - SeniorDans i Forum Faaborg. Nyd livet  - mød nye venner-dans.
Kl. 19.00  - Faaborg Folkeuniversitet: 'Jeg kunne tale!' Hitlers vej til magten ved lektor Søren Gosvig Olesen.

Kl. 19.30  - 2. division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. division møder AGF Århus.

Kl. 10.00  - Faaborg Børnebilledskoles forårsudstilling på Faaborg Bibliotek.

Kl. 14.30  - Min sidste vilje. Bedemand Anita Grundahl fortæller om 'Min sidste vilje' på Tømmergården.

Kl. 16.00  - Ulvetime med kakao og boller. Kom ind i varmen på Faaborg Børnebibliotek til kakao, boller og højtlæsning.

Kl. 14.30  - Underholdning af Bjergbankens Cabaret i Efterlønsklubben for Faaborg og Omegn på Tømmergården.
Kl. 19.00  - Faaborg Gospel øveaften på Øhavskolen, afd. Svanen.

Kl. 09.15  - 'Under mit træ' - Teater for de 1½ - 4 årige på Kulturhuset Byskolen.
Kl. 15.00  - SeniorDans i Forum Faaborg. Nyd livet - mød nye venner -dans.
Kl. 19.00  - Faaborg Folkeuniversitet: 'Landboreformerne og landskabet, specielt omkring Brahetrolleborg' ved lektor Per Grau Møller i Gærup Skolemuseum.
Kl. 19.00  - Svanesøen - Balletkino. Se Svanesøen fra Wiener Staatopera i Helios-Teatret.

Kl. 15.00  - 2. division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. division møder Grindsted GIF.
Kl. 19.30  - Teatret i Midten præsenterer De Damer med 'Den sidste gud' i Korinth Kulturhus.

Vil du gerne have dit arrangement nævnt her, kan du selv indtaste det på vores hjemmeside 
www.detrigtigefaaborg.dk under “Det sker” inden deadline den 15. i måneden før.
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Når motorsaven
skaber kunst 

For seks måneder siden tog Per Bremer Obling en nærmest tilfældig beslutning om at 
blive selvstændig. Håbet var at kunne få lidt mere tid til at udfolde de kreative talen-
ter, men successen har været så overvældende, at Per nu ikke laver andet end kreativ 
udfoldelse. Hans eneste fortrydelse er, at han ikke blev selvstændig for ti år siden.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP, PERNILLE PEDERSEN & PRIVAT
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Hjemmearbejdsplads
Det er en almindelig hverdagsmorgen i Diernæs. Per Obling står 
i køkkenet, hvor han netop har smurt sin hustrus madpakke. Da 
Charlotte er klar til at tage ud af døren mod sit arbejde som pæ-
dagog, rækker Per hende madpakken og en termokop med te. 
Han ønsker hende en god arbejdsdag, og Charlotte returnerer 
ønsket. I den anden hånd holder Per en termokop med kaffe, 
som han tager med ud på sin nye arbejdsplads - værkstedet.

For et halvt år siden forlod Per jobbet hos Naturstyrelsen, hvor 
han efter mange års arbejde som skov- og naturtekniker, havde 
fået en stilling som konsulent og underviser i naturfag og biologi 
på Skovskolen.

- Min direktør spurgte mig en dag, om jeg egentlig trivedes med 
jobbet. Jeg svarede, at jeg faktisk kun trivedes, når jeg under-
viste i skovbrug. Men hvad kunne jeg så tænke mig, blev jeg 
spurgt.

Per havde et år forinden været på et iværksætterkursus gen-
nem Faaborg-Midtfyn Kommune, og kurset og samtalen med 
direktøren satte nye tanker i gang.

- Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være selvstændig. Men 
kurset gav et godt indblik i, hvad det vil sige at være selvstæn-
dig, og jeg sprang ud i det. Jeg troede, at jeg skulle fælde træer, 
og så bare være lidt kreativ ved siden af, men jeg har faktisk slet 
ikke nået at fælde træer endnu.

Per havde gennem årene leget lidt med sine kreative evner - 
både på Skovskolen og på messer rundt omkring, hvor han med 
motorsav skar figurer af træstykker, og for sig som selvstændig 
så han en mulighed for, at der mellem opgaverne med fældning 
blev tid tilovers til det kreative.

- Det har været stor efterspørgsel på mine figurer, og livet som 
selvstændig har været SÅ fedt helt fra begyndelsen, hvor jeg jo 

har fået lov til at tage bidder af toppen af kransekagen.

I august sidste år havde Per en stand på Brahetrolleborg Game 
Fair, hvor han skulle promovere sin nye virksomhed, som han 
kalder Woodling.

- Game Fair var anstødet til min succes. Jeg havde lavet et 
ørneshelter som blikfang og et par figurer. Til børnene, der kom 
forbi, skar jeg nogle små træstole, som de kunne tage med. På 
de dage var der en stor forespørgsel på mine figurer, og jeg fik 
helt kriller i maven.

Efter dagene på Brahetrolleborg fik Per også tilbud om en helt 
enorm opgave - et gods, der skulle have skåret 8-10 troldefigu-
rer på omkring tre meter i højden. Men Pers ordrebog var fyldt 
op allerede, og han takkede nej til den store ordre.

Lidt af det hele
Per er ikke billedhugger, understreger han. Han er bare dygtig 
med en motorsav. Siden opstarten for seks måneder siden har 
han skåret omkring tyve figurer, og de er solgt allesammen, 
ligesom der står flere ordre i bogen. Men det er ikke kun figurer, 
Per laver. Indtil nu har der været forespørgsler på både shelters 
og plankeborde.

- Foruden mine motorsave, så har jeg investeret i et lille sav-
værk, så jeg kan lave det meste. Og når folk kommer med en 
forespørgsel  - ‘kan du lave det?’ - så er udgangspunktet, at ja, 
det kan jeg godt  - når først kreativiteten får lov at udfolde sig, så 
kan jeg lave det meste.

Før jul fik Per en henvendelse fra en mand i Nordborg, der på 
Facebook havde set et træhus med lys i. Han kunne godt tænke 
sig et, og Per kastede sig over projektet og lavede et til ham. 
Træhuset blev en rigtig sellert, som Per udtrykker det, og han 
solgte på ingen tid tyve styks.



Når Per Obling begynder at skære i træstykket, ved han ikke, hvilke skatte, det gemmer. Måske er der et søm eller en 
skrue. Måske finder man stjerneskøre.
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Per bruger ikke penge på markedsføring, for rygtet om hans 
kunst og kreativitet spreder sig hurtigt på Facebook, fra mund 
til mund og gennem Pers massive netværk i skovbranchen.

- Jeg troede, jeg kunne få lov imellem opgaver til at hygge mig 
med figurerne, men nu er det det, jeg laver hele tiden. Hvis jeg 
skulle dø, mens jeg står der og saver, så ville det tage bedeman-
den mindst tre dage at få smilet af mit fjæs. 

For nyligt lavede Per et kæmpe agern på hele 78 kilo. Projektet 
startede som en lyst til at skabe noget rundt. Da Per efter noget 
tid fandt den rette teknik til at få den runde form frem, dukkede 
agernet pludseligt op.

- Jeg får altid mine idéer i processen, her har jeg slet ikke salg 
for øje, men laver bare det, jeg har lyst til at lave.

Selvom Per er i gang alle døgnets vågne timer, så er der på 
matriklen ikke mange figurer at få øje på.

- Det er faktisk mit største problem, at alt, jeg har lavet, er solgt. 
Når folk ringer og spørger, om de må komme og kigge på mine 
figurer, må jeg jo sige nej. For her står ikke noget.

Dansk træ er godt træ
Ud over at bruge sine kreative talenter, så nyder Per også, 
at træet gennem ham får nyt liv. Halvdelen af det træ, der 
fældes i Danmark, ryger i en flishugger - og det gør ondt på 
en træmand som Per.

- Som William Blake sagde om træet: Det træ, der bevæger 
nogle til glædestårer, er i andres øjne bare noget grønt, der 
står i vejen. Men i det forestillingsrige menneskes øjne er 
naturen selve forestillingen.

Det giver absolut heller ingen mening, at vi i Danmark 
henter træ i udlandet. Teak eller maghoni. Fra Afrika eller 
Sydamerika. Alt imens Holstenshusskoven er fyldt med godt 
træ.

- Den danske natur har det smukkeste træ. Jeg hentet al mit 
træ i lokalområdet, eller bare lige oppe fra mit eget hegn. 
Tag fx tjørn, som er benhårdt, eller mirabelle, som kan være 
nærmest violet. Engang lavede man hammerskafter af tjørn 
- hvem gider det i dag? Ikke engang bonderøven. Eller jo, 
denne her bonderøv, griner Per og peger på sig selv.

Per køber ikke præmissen om, at træ skal være knastfrit. 
Knaster skaber unika. Således er hvert eneste skærebræt, 
han laver af mirabelletræ fra havens hegn, smukt dekoreret 
på hver sin egen unikke måde.

- I Danmark har vi også cypresser. Det er et meget under-
kendt træ, hvis du spørger mig. Det er et let træ, som dufter 

fantastisk, og så er det nærmest ligeså holdbart som eg. Jeg 
har tænkt mig at lave nogle transportable shelters i netop 
cypres. Så kan de let løftes op på en trailer og køres hen, 
hvor der er behov.

Revisoren rynkede på panden
Ved årsskiftet sendte Per sine regninger og kvitteringer ind til 
sin revisor. Selvom Per havde investeret i savværket, så viste 
der sig et lille overskud, hvilket er ganske atypisk for nystar-
tede iværksættere.

- Han kiggede på mig og spurgte: Er du klar over, at du så 
skal betale skat? Jeg er nu meget tilfreds, og havde jeg vidst, 
at det var så let at starte selv, så havde jeg gjort det for ti år 
siden.

For Per har nemlig altid været kreativ, fx har han tegnet me-
get. Men hverdagen med fuldtidsarbejde tillod ikke tiden til 
det, og Per følte sig presset til at lægge låg på kreativiteten.

I starten regnede Per med, at der skulle en grundindtjening 
til, fx ved at være konsulent på træfældningsopgaver. Han 
følte sig godt rustet - og ganske priviligeret  - til at starte som 
selvstændig, med så mange erfaringsstrenge at slå på.

- Der er ikke meget, der overgår erfaring. Jeg er glad for, at 
de indimellem ringer efter mig, hvis der er en svær opgave, 
fx med træer, der er gået ud eller står tæt på bygninger. 
Træfældning er ikke et børnedyreskue  - der er ikke præmier 
til alle. Det er en farlig branche, og min erfaring som gammel 
rotte hjælper til med sikkerheden.

Overskuddet skyldes delvist Pers evner til at prissætte sine 
figurer korrekt, men ofte laver han omvendt tilbudsgivning. 
Har et ægtepar fx et kirsebærtræ i haven, som de gerne vil 
have forvandlet om til en figur, så spørger Per, hvor meget 
de er villige til at ofre på projektet.

Har du lyst til at se flere af Pers flotte træfigurer, så tjek hans 
Facebook-profil Woodling.

Fakta om Per Obling

- Bor i Diernæs med hustruen Charlotte
- Født i 1963
- Tilflyttet Diernæs for 11 år siden
- Uddannet skov- og naturtekniker
- Ejer 10 motorsave



Per Obling er begyndt at brænde overfladen på sine figurer, som fx her på det 75 kilo tunge agern, hvilket giver 
dem en behagelig tekstur at røre ved. Brændingen forhindrer også råd i træet og er en teknik, som også vikingeren 
benyttede. Herudover behandler Per Obling også sine figurer med linolie, trætjære og andre naturprodukter.

Til gårdbutikken Dyrenes Verden har Per Obling skåret en jagthund







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Coop havregryn

Øko Godmorgen juice

Coop bølge-frites

Cala Rey

Coop pasta

Klovborg skiveost

Yum Yum nudler

Pepsi, Faxe Kondi, 
Nikoline

1 KILO

850 ml

Finca Fella - Cala Rey Tempranillo/
Syrah 2018 er flot, dyb rubinrød i 
glasset. Meget frugtig og letdrik-
kelig og god til mad, der ikke skal 
overdøves af vinen, men følges 
pænt ad. 

Pr. flaske

Tilbudene gælder 
fra 1/2 til og med 29/2 2020

500 g.

240 g.

900 g.

20 dåser a 33 cl
ex. pant

Mellemlagret

Flere varianter

5,95

14,95

7,95

35,-

5,95

14,95

2,95

59,-

UNDER ½ PRIS

LANGT UNDER ½ PRIS

½ PRIS BILLIGT

SPAR 10,- VILD PRIS

MÅNEDENS KUPSPAR 34,-

Skarpe februar-priser 
i DIN SuperBrugsen Faaborg


