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FAABORG I 1:10
PÅ BESØG I MINIBYEN

GULDET I MULDEN
SMAGEN AF FORÅR PÅ 

KNABEGAARDEN

LÆRERE, PRÆSTEPAR  
OG KUNSTHANDLERE 

JYTTE OG OLE VIL  
UDFORDRES HELE LIVET

ET LIV MED CAMPING
GITTE OG PER ER VÆRTER FOR 

TUSINDVIS AF CAMPISTER



Goe' gamle Faaborg...
 
I denne måned kan du tage med på opdagelse i  
Mellemgade i Faaborg.

En gade der har ændret sig markant gennem årene, 
med den største forandring i 1964, da man lavede det 
store gennembrud af gaden.

Vi markerer også Danmarks befrielse med et historisk 
nedslag fra Horne.

Olaf Jensen & Søn på hjørnet af Mellemgade og Grønnegade

Ubudne gæster hos byens guldsmede er desværre ikke noget nyt fæno-
men. Her ses DUUS´s butik efter indbrud i Mellemgade 7 i 1954

Mellemgades forlængelse - 1964 - Gl. bygninger der nedrives til fordel 
for Administrationsbygning til Faaborg Kommune - Bygning nedrives for 
at give plads til Lægehuset

Kiosk i Mellemgade 2 i 1925

Frihedskæmpere fra Horne. Tømrermester Johs. Pedersen og svogeren Henry  
Jacobsen. I midten Henry Bertelsen, Hvedholm
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Nyhederne lokker i vinduerne hos Radiomagasinet i Mellemgade 8 i 1952

Der er nærmest lidt Matador-stemning over Faaborg Kontante Manufaktur-
handel på billedet her fra 1912

Så er der hul igennem, og Mellemgade ligner noget, vi kender fra i dag

Butikken ligger der stadig - sådan så Sølvhjelm Foto ud i 1965
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SPAR HORNE
HORNELANDEVEJ 25A 
ÅBEN ALLE DAGE KL. 06-21  
...OGSÅ HELLIGDAGE

TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. MAJ TIL OG MED 31. MAJ 2021

 1/2 PRIS
PÅ FRØ

HELT I BUND

In Me 
Negroamaro 
Zinfandel
Mesteren bag Tator og 
Gran AppasO laver også 
InMe. 15% alkohol er 
smukt integreret i den 
kraftfulde frugt, hvor 
mørke bær og krydderier 
er i front. Nyd til BBQ, 
stegt gris, lam, oste og  
det røde kød. 

1 flaske 99,95

6 flasker
29995

18 stk. Tuborg, 
Tuborg Classic
el. 20 stk. Carlsberg

7995

Pringles 
Flere varianter, 165 g.
Per rulle

10.-
Pepsi Max el. 
Faxe Kondi 
20 x 33 cl.
Per ramme

65.- Rynkeby  
God Morgen  
Økologisk Juice 
Flere varianter, 850 ml
Per flaske

15.-SPAR OP TIL 299.75

+PANT

+PANT

+PANT



Brugsens rekordår smitter af
Den 21. april fik blandt andet restauranter, caféer og barer lov til at få kunder i sæderne igen.
Det skete som bekendt efter måneders nedlukning, hvor både gæster og omsætning blev væk.
Jeg tror ikke, nogen er i tvivl om, hvor vigtige de mange spisesteder og beværtninger er for Fa-
aborg, og især de mange turister, der indtager området om lidt.

Derfor er jeg også glad for, at Superbrugsen i Faaborg er klar med en håndsrækning til de hårdt 
prøvede værter. Uddeler Flemming Munkesø der for nylig præsenterede det flotteste regnskab i 
årevis, har tilbudt at købe annoncer i vores magasin til de ramte erhverv, hvis de samtidig er med-
lem af foreningen Vores Faaborg & Egn. Det letter jeg på hatten for.

Med den flotte gestus følger også en opfordring til dig.

Spis, drik - gå ud, nyd og støt.
Der er brug for det.

God læselyst.

Henrik Poulsen
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TAK OG TILLYKKE 
Tusind tak for jeres mange besvarelser i konkurrencen om en fladskærm

 

Stort tillykke til Kirsten og Kurt på Kirketoften i Diernæs, der  
forleden fik leveret og monteret præmien af Emil. Det var  

egentlig deres datter, der vandt præmien, men hun  
sendte den straks videre til forældrene.

Her er vejledning altid gratis

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



Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

HOTELOPHOLD 
SOMMERBADER 

FRA  895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE

 

PAKKEN INDEHOLDER 

MORGENKÅBE  SORTIMENT
 OG P ICNIC  KURV

3-RETTERS  GOURMET-MENU 
(EFTER  SÆSONENS FR ISKE 

RÅVARER)

OVERNATNING INKL . 
MORGENCOMPLET

PRISEN  ER  PER  PERSON 
I  DOBBELTVÆRELSE

GÆLDER BÅDE  WEEKENDER
 OG HVERDAGE

T ILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 
ER  KR .  300 ,00

HOTELOPHOLD 
ØHAVS

FRA 895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE

PAKKEN INDEHOLDER

KAFFE  &  SØDT

3-RETTERS  GOURMET-MENU 
(EFTER  SÆSONENS FR ISKE 

RÅVARER)

OVERNATNING INKL . 
MORGENCOMPLET

PRISEN  ER  PER  PERSON 
I  DOBBELTVÆRELSE

GÆLDER BÅDE  WEEKENDER
 OG HVERDAGE

T ILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 
ER  KR .  300 ,00

HOTELOPHOLD 
KULTUR 

FRA  895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE

PAKKEN INDEHOLDER

FRI  ENTRE  T IL  ÉN  AF  BYENS 
MANGE  MUSEER ELLER  KUL-

TURINST ITUT IONER

3-RETTERS  GOURMET-MENU 
(EFTER  SÆSONENS FR ISKE 

RÅVARER)

OVERNATNING INKL . 
MORGENCOMPLET

PRISEN  ER  PER  PERSON 
I  DOBBELTVÆRELSE

GÆLDER BÅDE  WEEKENDER  
OG  HVERDAGE

T ILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 
ER  KR .  300 ,00

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 FaaborgBook et 
helt specielt 

hotelophold



FAABORG 
I     HJERTET

CAFÉKULTUR 
KAFFERISTERI

NY SOMMER LOUNGE

SOZE er hele byens café
og lokale kafferisteri,
placeret i hjertet af
Faaborg: Helios Film-
og Kulturhus over for
Havnebadet

Vi glæder sådan til at åbne fuldt op 
og se jer igen inde og ude!

Tak til alle, der har bakket op om
kafferisteriet og take-away under 
de sidste mange måneder! 

Endelig kan vi være mere sammen igen! 
For at fejre det åbner vi nu også et nyt
udekoncept i den stille, solrige baggård: 
SOZE SOMMER LOUNGE

@SOZEKAFFE
TLF: 35 14 00 04

 VI TILBYDER 
 TØMNING AF TAGNEDLØBSBRØNDE

 SPULING AF KLOAKLEDNING

 SPULING AF DRÆN

 SLAMSUGNING

 TØRRENSNING AF FALDSTAMME

 GENNEMSYN AF KLOAK, BRØNDE OG RØR 

 ROTTESPÆRER

RØRTEKNIK

Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23 / E-mail: srbyg@live.dk

www.rasmussenogco.dk

VI STÅR KLAR 

DØGNET RUNDT 

MED VORES NYE 

SLAMSUGER OG 

SPULER



Overnatning centralt i Faaborg

Vi har værelser fra 1 - 5 personer...
adgang til mindre gæstekøkken, 
Tv stue og dejlig have...

Køkkenet kan, ved bestilling, tilbyde 
morgenmad, madpakker, frokost, 
kaffe/kage eller aftensmad.

Vi afholder Spis-sammen hver mandag  
efter gældende Covid-19 regler...
Kan tilbyde Take Away hver mandag og på bestilling
og kan levere mad ud af huset til en 
hyggelig aften ( fra 1 - 30 personer).

Ring for mere information eller få et godt tilbud på  
tlf 31270980

Glæder os til at se jer
Mange venlige hilsner
Eva Hviid

Husk vi 
laver dobbelt

kugler

ÅBENT

ALLE DAGE

TIL KL. 21

37 år med hjemmebagte vafler

Torvegade 25, 5600 Faaborg, Tlf. 62610031



PÅ BESØG I MINIBYEN

Faaborg i 1:10 

Målsætningen lyder på 300 miniature-udgaver af huse fra Faaborgs gamle 
bymidte, og med 165 huse er byggelauget godt og vel halvvejs i mål. Denne 
sommer kan besøgende tilmed følge med i sidste etape af byggeriet af Hel-

ligåndskirken, samt betragte de senest ankomne huse: Det Gamle Apotek og 
bygningen, der husede café Frøken Jensen. Læs med og få historien bag Byg-

gelauget for Faaborg Miniby og de entusiastiske medlemmer, der står bag.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Som ved et tilfælde startede idéen om en miniby i Faaborg tilbage 
i 1990. Her kiggede et par beboere på Tømmergården i avisen, 
hvor de kunne læse om Varde Miniby, der fejrede deres 25-års 
jubilæum. Sådan en, mente de også, at Faaborg skulle have, og i 
samarbejde med en pædagog fra Tømmergården blev der indgået 
samarbejdsaftaler med Assens Miniby om materialeindkøb, og 
snart tårnede de første huse sig op: Klokkerens hus og nabohuset.

De driftige idémagere fik hjælp af bl.a. arkitekt Aage Larsen, kræm-
mer Erik Birgersted og murermester Verner Brændeholm, der i 
1992 stiftede Byggelauget for Faaborg Miniby.

Faaborg anno 1890
Målet for lauget var - og er fortsat - at vise Faaborg, som byen så 
ud i 1890. Hartvig Fritzen sluttede sig til byggelauget, kort efter de 
første vedtægter var nedfældet, og i dag er han formand for lauget, 
der tæller cirka 25 medlemmer.

- Der blev lavet 300 arkitekt-tegninger af huse fra den periode, og 

dem har vi endnu. Der står omkring 165 huse i vores miniby i dag, 
og vores mål er, at der hvert år bliver bygget fire-fem nye, fortæller 
Hartvig Fritzen.

I Faaborg står mange af bygningerne fortsat og er ganske velbe-
varede, så der er også en stor grad af genkendelighed, når man 
bevæger sig fra bymidten og ud til miniudgaven, der ligger på 
Diernæsvej 2 - lige i rundkørslen ved Jem & Fix.

- Alle husene er bygget i forholdet 1:10, og mange kan godt kende 
byen. Dog forvirrer det billedet lidt for nogle, at der på Torvet ligger 
to store, hvide huse - Faaborg Spare- og Lånekasse, men de var der 
altså dengang, forklarer næstformand Felix Pedersen.

Der har været tale om, at en miniature-udgave af Ymerbrønden 
kunne afhjælpe forvirringen og hjælpe gæsterne med at orientere 
sig i bybilledet, men diskussionen er udfordret af, at Ymerbrønden 
først kom til Torvet i 1913.



Helligåndskirken forventes færdig i år 2022. Den er bygget direkte på pladsen, hvor det ned-
satte mini-menighedsråd har arbejdet i læ under et overdækningstelt

Minibyens frivillige arbejder med præcision og fingersnilde hver uge i kælderen under byskolen

Formand Hartvig Fritzen ser frem til inden længe at slå dørerne op til en ny sæson

Tager man et billede i den rette vinkel, ligner det næsten, at man rent faktisk befinder sig i Faaborgs bymidte



Byggeteknisk snilde - for alle
Mange af medlemmerne i lauget kommer med håndværks-
mæssige erfaringer som tømrer, bygningskonstruktør eller 
blikkenslager, mens andre er gået ind i projektet uden egentlige 
kompetencer.

- Det kræver ingen særlige kvalifikationer at blive medlem, vi 
kræver intet håndværkerbevis - bare man har fingrene skruet 
rigtigt på. Vi har medlemmer, der tidligere har været portør 
eller landmand, og jeg har selv en baggrund som købmand, 
forklarer Hartvig Fritzen.

Nye medlemmer får som regel lov at starte med at bygge noget 
overskueligt, som fx et udhus eller et skur. 

Hver tirsdag og torsdag formiddag mellem klokken 9 og 12 
arbejder medlemmerne på deres byggeprojekter i kælderen 
under Byskolen. De fleste er pensionister, og de fleste er mænd, 
men der er skam også kvinder i lauget. De varetager som regel 
malerarbejdet, og blandt dem findes sågar en kongelig porce-
lænsmaler.

- Ja, der er en enkelt professionel, men langt de fleste af os er 
en flok fuskere, griner kasserer Erling Møllerhøj.

Blandt de igangværende byggeprojekter er Det Gamle Apotek, 
der er et større projekt, som må samles af tre afdelinger, der 
sættes sammen ude på udstillingen. Apoteket er netop nu ved 
at få lagt et skiffertag, bestående af 6.000 små skifferplader, 
samt tagrender og nedløbsrør i kobber.

En del af medlemmerne har fulgt opbygningen af minibyen 
gennem mange år, mens andre er kommet til for nyligt. For fem 
år siden flyttede Felix Pedersen til Falsled, hvor han opsøgte nye 
bekendtskaber og et fællesskab.

- Jeg syntes, det var spændende. Jeg har arbejdet med byggeri 
i 50 år, og her kunne jeg bruge min faglig viden, samtidigt med 
at jeg havde det sociale. Og hvad jeg har fået ud af det, spør-
ger du - jo, ser du, en masse arbejde, fortæller Felix Pedersen 
grinende.

Tidligere huse har fået lagt tag af små blyplader, men på det se-
neste har Felix Pedersen, der nu også er næstformand i lauget, 
fundet på at lave skiffertage. Han bruger mange timer i kælde-
ren på at kløve skifferpladerne, men det er al det hårde arbejde 
værd, påpeger han, for der er langt mere spil i det naturlige 
materiale.

Mini-menighedsråd
I mange år holdt var laugets huse udstillet på forskellige steder 
omkring i Faaborg, men i 2009 fik de mulighed for at samle 
husene og tilmed placere dem på en grund, der i konturer 
afspejler virkeligheden.

- Vi flyttede alle husene herud på Diernæsvej i løbet af to dage. 
Forinden havde vi forvandlet en sump med ukrudt til en korrekt 
gengivet byggegrund - opmålt af landmålere. Det er vi vist den 
eneste miniby, der har, fortæller Hartvig Fritzen.

Den nye lokation gjorde det også muligt for Erling Møllerhøj 
at brygge videre på en tanke, der var opstået ovenpå besøg i 
andre minibyer, nemlig en kirke.

- Jeg forslog det i lauget, men de sagde nej! Så kom jeg selv i 
bestyrelsen, og så gik arbejdet igang. Vi er en lille flok på tre, 
der arbejder på kirken, en slags mini-menighedsråd, men det er 
mig, der bestemmer, fortæller Erling Møllerhøj grinende.

Kirkeprojektet var så omfattende, at det måtte bygges direkte 
på pladsen. Efter nogle tovtrækkende og bureaukratiske finur-
ligheder med kommunen fik lauget både en byggetilladelse 
og en landzonetilladelse, så de nu kan bygge på kirken i ly fra 
vinden under et telt.

Som selvbestaltet menighedsformand går Erling i kirke så ofte 
som aldrig før - han tager af og til turen til Helligåndskirken med 
et kamera om halsen for at sikre, at alle detaljer er på plads. 
Mini-udgaven får nemlig, i modsætning til de øvrige huse, rig-
tige vinduer, hvor igennem gæsterne kan kigge ind og betragte 
både miniature-udgaver af bænkerækker og et kirkeskib.

- Hele vinteren har vi skåret tagsten, og der skal lægges 27.000 
tagsten på kirken. Jeg tror, der går to år mere, inden kirken er 
helt færdig, selvom vi vist på planchen skriver ‘forventet færdigt 
i 2021’. Det bliver nok nærmere 2022, men så holder vi også et 
ordentlig gilde, fastslår Erling Møllerhøj.

Lauget har arbejdet på kirkeprojektet siden 2012.
 
Den kommende sæson varsler godt, for turisterne har virkelig 
fået øjnene op minibyen som seværdighed, og sidste år satte de 
rekord med 5.000 besøgende.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Danmarks minibyer
Der findes 22 minibyer i landet, heraf tre på Fyn - Assens, 
Munkebo og Faaborg. Entusiasterne fra de forskellige byer 
tager ofte på ture rundt til andre minibyer for at samle erfa-
ringer og inspiration.

Byggelauget for Faaborg Miniby har tilføjet et par ting til øn-
skelisten efter et besøg i Kolding, hvor de producerer døre og 
vinduer til miniature-husene på en 3D-printer og tilmed har 
en moderne ‘betonkanon’, der er en væsentlig opgradering 
fra Faaborgs ‘ler-kødhakker-maskine’.

Danmarks ældste miniby findes i Varde, hvor mere end 300 
huse gengiver byen i 1:10, som den så ud i 1866. Minibyen i 
Varde har til juli eksisteret i 55 år.

Byggelauget i Faaborg ønsker at tiltrække flere medlemmer, 
som kunne tænke sig at passe billetsalget i sommerperioden. 
Det kræver ikke noget særligt kendskab, og man melder sig 
for tre timer ad gangen. Kunne du tænke dig at lægge nogle 
frivillige timer, så kontakt formanden.
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Helligåndskirken

2012: Idéen opstår
2015: Grunden støbes
2016: Første grundsten sættes 
2021: Kirken forventes færdig
2022: Kirken er - realistisk set - færdig

Antal tagsten: 27.000
Antal mursten: 100.000 
Antal frivillige timer: et utal!!!

Kirken bliver forsynet med rigtige ruder 
og elektrisk lys, så gæster kan kigge ind 
på hvælvinger, ottekantede søjler, kirke-
bænke og en mini-udgave af kirkeskibet.

Faaborg Miniby åbner i år på kristihimmelfartsdag, hvor der er åbent torsdag til søndag mellem kl. 10-16. Fra som-
merferien og frem til 3. oktober er der åbent hver dag i samme tidsrum. De seneste år har minibyen holdt åbent i 
efterårsferien, hvor børn og andre interesserede kan komme og prøve kræfter med at bygge deres egne huse

Byggelauget for Faaborg Miniby består af cirka 25 medlemmer, primært pensionister, og de bygger hver tirsdag og torsdag formiddag i kælderen under Byskolen.  
På billedet står formand Hartvig Fritzen, næstformand Felix Pedersen og kasserer Erling Møllerhøj



En af de næste bygninger der placeres i Minibyen, er Mellemgade 10, der lige nu er under opførelse i foreningens lokaler



FAABORG 
 Smedemestervej 2 - Tlf.: 62 61 95 88 Kaj Josefsen Tony Wahl

SPAR 20.000,-  
KAMPAGNE
GÆLDENDE VED KØB AF TOYOTA COROLLA ST. OG TOYOTA CHR 
I UGERNE 18, 19 OG 20 OG SÅ LÆNGE LAGER HAVES 

DER ER HYBRID  - OG SÅ ER DER TOYOTA HYBRID



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

VI SØGER EN MURER - KONTAKT KASPER PÅ Tlf. 21 41 74 74

Haarby  Bøgevej 1                           tlf. 64 73 13 90 
Faaborg Raadhusgaarden 5            tlf. 62 61 34 02
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12   tlf. 62 21 46 84

Besøg os og bestil tid på 
www.clinics.dk • facebook.com/clinics.dk

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 66 -8 C
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90

Bud på 
tilpasset 
logotype

”tænder for livet” har dybe 
rødder - i Faaborgklinikker-
nes DNA,  - et empatisk og 
sympatisk budskab som 
rejser berettigede forvent-
ninger om sublim tandbe-
handling. 
Og ved at bruge ordet  
”TANDLÆGERNE” - sætter 
vi os ligesom automatisk 
på ”tronen”

Når man skal lave lokal 
segmenteret markedsfø-
ring-  på trøjer,  brevlinie,  
annoncer. online bannere, 
Google adwords m.m. så 
kan man gøre brug af de  
respektive enheders  
tilpassede logo.

Jeg har prøvet efter bedste 
evne at tænke på hvad der  
giver det bedste billede af 
hvem i  er, og hvad I står for   
både i Faaborg,  Haarby og 
Svendborg - og lander 
altså her...

Kig på det med åbne øjne 
og varme hjerter...

Vi skal videre.....

DDAANNMMAARRKK  ÅÅBBNNEERR  OOPP

Har du smilet klar?
- for nu bliver der endelig brug for det igen!

Bliv klar til sommerens strabadser med en sund 
mund og et dejligt smil. 

På vores 3 klinikker står tandlæger og 
tandplejere klar til at behandle og pleje 

dine tænder.  



Sydfynske Syrendage
3. weekend i maj

SYRENLANDSYRENLAND

Foråret er allerdejligst, når syrenerne blomstrer på Sydfyn.

Tag familien eller en god ven under armen, og kom ud og 
oplev, når vores smukke natur går i lilla. Du kan også opleve 
syrenerne tæt på i en af de åbne haver. 

Se programmet – og find forslag til ture ud i syrenlandet på 
visitfaaborg.dk

3. weekend i maj 15.-16. maj 2021

Vi har lavet en guide med 10 fantastiske ture i 
det sydfynske syrenland. Find den på 

visitfaaborg.dk

VisitFaaborg

Kom til

Syrenannonce Vores Faaborg.indd   1Syrenannonce Vores Faaborg.indd   1 16.04.2021   10.0916.04.2021   10.09



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

SKAL DIN BIL TIL SERVICE? 

VI LAVER SERVICE 
PÅ ALLE MÆRKER 
OG MODELLER.

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil service nu!



Daniel

Stine SofieThomas

Thejs

For et år siden overtog ejendomsmæglerne 
Daniel Qvist Brodersen og Thejs Lund Davidsen 
home-forretningen i Faaborg, og siden har de 
ikke set sig tilbage.

”Vi har fået en rigtig god start og en helt 
fantastisk modtagelse af kunder og lokale 
samarbejdspartnere,” fortæller 30-årige Daniel 
Qvist Brodersen.

Resultaterne taler deres eget 
tydelige sprog

I 2020 solgte home Faaborg 30 % flere boliger 
end året før, og i de første tre måneder af 2021 
er salget hævet med hele 137 % i forhold til 
samme måneder sidste år. Og tendensen ser ud 
til at fortsætte.

”Der er ingen tvivl om, at corona trods de triste 
omstændigheder har haft en positiv effekt på 
boligsalget, og givet os medvind i vores første 
år. Men samtidig har vi styrket vores position 

betydeligt,” siger Daniel Qvist Brodersen.
Sammen med kollegaen og vennen Thejs Lund 
Davidsen, som han kender tilbage fra deres helt 
unge år i ejendomsmæglerbranchen, er han også 
indehaver af home i Ringe.

Men rollefordelingen er klar; Daniel koncentrer 
sig om home-butikken på Mellemgade 13 i 
Faaborg, mens Thejs har fokus på home i Ringe.

”Vi dækker hele kommunen og gør meget ud af 
samarbejdet mellem vores to butikker, som er 
til kundernes fordel, fordi de har glæde af vores 
mange fælles kontakter til købere på boligjagt,” 
forklarer Daniel.

De to er enige om, hvordan tingene skal gøres, 
og deres opskrift ser ud til at virke:

”Vi møder kunderne i øjenhøjde, som man siger, 
og gør meget ud fra at ’strikke’ et salgsforløb 
sammen, der matcher den enkelte kunde og 
deres ejendom,” fortæller Daniel Qvist Brodersen 
og uddyber:

”Vi giver os tid til kunderne og tager løbende 
temperaturen på, hvordan det går med salget 
ved løbende at holde statusmøder – noget som 
både kunderne og vi selv sætter stor pris på.”

Han understreger dog, at der for tiden ikke 
holdes helt så mange opfølgningsmøder:

”Forklaringen er ganske enkel; boligerne bliver 
solgt hurtigere end for et år siden,” lyder det fra 
den lokale home-mægler.
Ifølge Boligsiden er den gennemsnitlige salgstid 
for huse faldet med næsten 18 % i forhold til for 
et år siden.

Det skyldes blandt andet, at udbuddet af huse 
til salg også har været nedadgående, så køberne 
har færre boliger at vælge imellem, forklarer 
Daniel.

Han både håber og tror på, at endnu flere købere 
og sælgere vil komme godt hjem til ’det rigtige 
Faaborg’ med home i det kommende år.
”Det er det, vi knokler for hver dag,” slutter han.

Forrygende (for)år for home Faaborg
Nyt, ungt team har hævet handlerne med 137 %

home Faaborg
Daniel Q. Brodersen og Thejs L. Davidsen
Mellemgade 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 63212700



MØD BLADTEGNER OG KUNSTNER, HELLE SCHEFFMANN

Lars Løkke er 
yndlingsofferet

I denne artikel kan du møde bladtegner og kunstner, Helle Scheffmann, der sidste år 
valgte at flytte fra hovedstaden til Faaborg. I byens gågade kan lokale og turister denne 

sommer opleve et arbejdende værksted, hvor kunstneren hellere end gerne fortæller om 
tankerne bag sine malerier. Og er du heldig, får du måske en fortælling om hendes ynd-

lingsoffer som karikeret bladtegning, Lars Løkke Rasmussen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POUSLEN / HELLE SCHEFFMANN
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Da bopælen på Vesterbro skulle skiftes ud, havde Helle Scheff-
mann tre krav til sin nye by: det skulle være en havneby, der 
skulle være en svømmehal og et kunstmuseum.

- Min far bor i Odense, så jeg kiggede på Fyn og med de krav, var 
udvalget af byer jo begrænset. Jeg fandt et godt hus i Faaborg, 
og byen har et godt kunstmuseum og flere andre kunsthandlere 
med stor kvalitet, fx GaleRiget og Skitsehandlen, forklarer Helle 
Scheffmann.

Både kunstmuseet og svømmehallen har været lukket, siden 
Helle Scheffmann ankom til Faaborg sidste sommer, men det har 
til gengæld givet hende tid til at komme på hesteryg i bakkerne, 
og til sommer har hun planer om at prøve kræfter med roning i 
det sydfynske øhav.

Karriere som kunstner
Som 7-8-årig vidste Helle præcis, hvad hun ville være som vok-
sen. Eller næsten. Valget stod mellem pilot, ridelærer og kunst-
ner.

- Jeg har faktisk opnået alle tre ønsker, for jeg arbejdede i mange 
år som ridelærer sideløbende med min uddannelse, og for nogle 
år siden tog jeg flyvetimer, fortæller Helle Scheffmann smilende.

Men det er kunsten og arbejdet som bladtegner, der har fyldt 
det meste af hendes arbejdsliv, og de seneste seks år har hun 

arbejdet som bladtegner for Nordjyske Medier og sideløbende 
arbejdet med sine malerier.

- Jeg er som kunstner meget allround. Jeg kan undervise i bil-
ledkunst, male og tegne bladtegninger. Men jeg skal gerne have 
gang i et maleri, hvor jeg kan fordybe mig mere. Både i bladteg-
ningerne og malerierne fortolker jeg, men som bladtegner skal 
jeg være up-to-date med alle nyheder, fortæller Helle Scheff-
mann.

Bladtegningerne skal ikke blot være up-to-date, de skal også 
blande forskellige set-ups, tendenser og symboler for at være 
morsomme. De gode tegne-evner bruger Helle Scheffmann også 
i sine malerier.

- Der er ofte kunsthistorie i mine malerier. Jeg er en god tegner, 
og det bruger jeg i malerierne. Men det kan faktisk være en 
ulempe, for jeg synes ikke, det skal være for korrekt. Så derfor 
skitserer jeg motiverne på malerierne efter hukommelsen og 
bruger altid spartel, ikke pensel - ellers bliver det for pænt, forkla-
rer Helle Scheffmann.

Under corona-krisen har Helle Scheffmann mistet sit job som 
bladtegner, så nu øjner hun mulighed for at kunne fordybe sig i 
malerierne og det arbejdende galleri, som hun åbner til sommer 
på gågaden.



På en kedelig baggrund, nemlig efter skyderiet på avisen Charlie Hebdo i 2015, startede bogen SPOT. Her var Helle Scheffmann gennem nogle år med til at pro-
ducere indhold. Arbejdet var særdeles underholdende, og hun arbejdede sammen med både tekstforfattere, andre bladtegnere og stand up—komikere

Helle Scheffmann er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. Herudover har hun en bachelor i kunsthistorie og en diplom-uddannelse i visuel kommunikation. 
Hun har gennem årene arbejdet med undervisning i billedkunst, maleri, bladtegning, udsmykning og illustrationer



Provokatør i en krænkelseskultur
Som bladtegner har Helle Scheffmann leveret tre-fire tegninger 
om ugen. Nogle lavet på baggrund af et samlet tema, andre blot 
på baggrund af et enkelt ord. Andre igen er udarbejdet i sam-
arbejdet med tekstforfattere. Selvom Helle Scheffmann nyder 
arbejdet som bladtegner, så kan det også være øretævernes 
holdeplads.

- Jeg har oplevet, at min redaktør måtte ud og forsvare en af 
mine forsidetegninger, jeg havde lavet til Berlingske. Og så er der 
jo flere af mine kollegaer, dem, der tegnede Muhammed, der må 
leve med politibeskyttelse. Flere aviser skærer ned på bladteg-
nere, for det kan være giftigt at bringe tegninger - det kan give 
meget ballade og bøvl i den nuværende krænkelseskultur, fortæl-
ler Helle Scheffmann.

Helle Scheffmanns yndlingsoffer til de ofte satiriske tegninger er 
tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har gjort det 
let at more sig på hans bekostning, da han evigt og altid kvajer 
sig, mener bladtegneren, der i en professionel henseende ærgrer 
sig over, at der er kommet en ny statsminister til.

Som bladtegner har Helle Scheffmann for nyligt fået en ny ordre 
på tegninger, og de skal opstå ud fra et enkelt ord, nemlig rema-
terialisering. Her går bladtegner-hjernen i selvsving, og der opstår 
mange flere idéer, end der kan være på de fire tegninger, ordren 
skal ende med. Yndlingsofferet er naturligvis inddraget i tænke-
tankerne.

- Rematerialisering. Jeg skulle lige lære at udtale det først. Men 
det kunne være noget med en genfødsel. Havde Lars Løkke været 
statsminister, kunne jeg have smidt ham i havet og ladet ham 
komme op - genopstå eller rematerialisere som fx et helt nyt 
parti. Jeg har altid nydt at lave grin med ham, det er ikke så let 
med Mette Frederiksen, hun dummer sig ikke på samme måde, 
forklarer Helle Scheffmann.

Fra Christiansborg til Klokketårnet
I Helle Scheffmanns malerier, der typisk er dekonstruerede gen-
givelser af ikoniske bygninger, er hovedstandens bygningsværker 
ofte at finde: Christiansborg, Rytterstatuen, Marmorkirken eller 
Erimitageslottet. Helle Scheffmann leder ofte efter dét, hun 
kalder ånden i arkitekturen.

- Jeg vil ikke menneskeliggøre bygninger, men jeg vil gerne vise 
det samme motiv igen og igen og finde ud af, hvilket udtryk man 
kan give det. Fx kan jeg lave spejlinger i vandet, så sker der noget 
andet - det går i opløsning, forklarer Helle Scheffmann.

I det arbejdende galleri har der på det seneste hængt mange 
malerier af Christiansborg, der alle for nyligt har været udstillet 
på netop Christiansborg. Her forsøger kunstneren at vise borgen 
som et symbol på magten, og på malerierne af Kongens Nytorv 
kommer bygningerne til at fremstå som en kulisse for Ryttersta-
tuen, der er placeret i midten som endnu et magtsymbol.

De nye omgivelser i Faaborg har rodet op i den kreative hjerne, 
og Helle Scheffmann har allerede et nye motiver i tankerne.

- Jeg har lavet flere små værker af fx Kunstmuseet, Turistbureauet 
og Klokketårnet. Men jeg vil have det hele samlet på ét stort lær-
red, som jeg har bestilt. 2 x 1,6 meter måler det. Det er komposi-
torisk svært, men som kunstner er det vigtigt at udfordre sig selv, 
ellers bliver det for stereotypt. Og jeg har opdaget, at når jeg er 
søgende i mine malerier, bliver de ofte de bedste, fortæller Helle 
Scheffmann.

Denne sommer, helt præcis den 1. juni, slår Helle Scheffmann 
dørene op for sit arbejdende galleri på Østergade 35, hvor hun 
glæder sig allermest til at få gode samtaler om kunst med gæ-
sterne.
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Livet i Faaborg er væsentlig anderledes end livet på Vesterbro. Især 
nyder Helle Scheffmann at blive mødt med åbenhed, venlighed og 
et ‘hej’ fra sine nye medborgere

Som bladtegner har Helle Scheffmann leveret tegninger til et utal 
af fagmagasiner og aviser, bl.a. Ugeskrift for Læger, Magisterbla-
det, Berlingske og Kristelig Dagblad

Inden Helle Scheffmann overtog huset på Østergade 35, havde det stået 
tomt i fem år. Tidligere har bl.a. Blomsterheksen haft butik på adressen. 
Her er i alt 80m2 galleri plus et 20m2 lyst glashus bagest

Lars Løkke Rasmussen har altid været Helle Scheffmanns yndlings-
offer, og han gør det så let at lave grin med ham, mener bladtegne-
ren, fordi han dummer sig gang på gang





Nyt logo, nye farver 
men samme gode kvalitet

Saga ApS Telemarken 7, DK-5600 Faaborg, Tlf. 31 13 58 33, info@saga.as, www.saga.as

Det sikre valg
til fuld desinfektion
Hos SAGA er du sikret værnemidler af god kvalitet og  
med de rette godkendelser. Det er du, fordi vi selv  
producerer vores håndsprit i vores lokaler i Faaborg  
og desuden har egen biolog tilknyttet.  
 
Hos SAGA er der altså ingen tvivl - leveringsgaranti  
og høj kvalitet - hvér gang.

Hånddesinfektion Overfladedesinfektion Øvrige værnemidler

DANG VED BRØNDEN 
THAI RESTAURANT & TAKE AWAY

Torvet 5 · Faaborg · Tlf. +45 62 61 11 35 

www.dangvedbronden.dk  
Email: thai@dangvedbronden.dk 

 
Midt i Faaborg centrum på byens gamle torv, har vi 
for- enet det historiske sted ”Ortmann’s Palæ”, som 
stammer fra 1817, med eksotisk ynde og thai gastro-
nomi i særklasse.

We have unified this historic place ”Ortmann’s 
Palace” with an exotic charm and atmosphere com-
bined with Thai cuisine in the middle of the old town 
square of Faaborg.

Åbningstider: 
Aften: Mandag-Søndag: fra kl. 17:00 
Tirsdag: Lukket
Sommersæson, køkken: 
Man-Lør: 17:00-22:00  
Søndag 17:00-22:00

DK

ENG



Tapas | Smørrebrød | Delikatesser | Specialiteter
Find os på: 

Torvet 2 
5600 Fåborg 

TLF:63 60 00 63 
www.cafefruensvilje.dk

	

Tlf. 62 61 77 95 

DYGTIGE MALERE - Vi maler for dig både ude og inde
GULVLÆGGERE - Vi leverer og monterer både gulv eller tæpper
STOR BUTIK med maling, gulve, tæpper og ALT tilbehør

Vi har mere end 55 års erfaring 

Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk / Tlf.: 62 61 77 95 
Læs mere på www.svanningemaler.dk

Kontakt os

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 10.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE





NY OPEL MOKKA 
Er landet hos Faaborg Bil-Center!

Læs mere på www.faaborg-bilenter.dk

eller kig forbi telemarken 2, 5600 Faaborg
Binzen, diesel
eller ren el -
valget er dit!



Mangler du overblik?
 
Nytænk din administration. Prøv 1-OFFICE. 

1-OFFICE er din schweitzerkniv til 5-stjernet administration
og en nøje styret økonomi – uanset om du er iværksætter,
selvstændig, producent, ejendomsbesidder eller kasserer i
en forening.

Du får hjælp til:

… og meget mere. Vi arbejder i alle økonomisystemer, og 
tilpasser os 100% dine rutiner.

Synes du – alt i alt – det lyder godt?  
Ring 63 61 31 01 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

√ Bogføring   
√ Lønadministration 
√ Fakturering 

√ Betaling af kreditorer
√ Regnskab 
√ Ejendomsadministration

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk

Vi passer din virksomhed



Mokkaffe er din lokale virksomhedsleverandør af kaffe og meget mere.  
Læs mere om os på mokkaffe.dk  - eller endnu bedre, tag en snak med os. Vi tager gerne kaffen med.  
Du er også meget velkommen til at sende os en mail på kontakt@mokkaffe.dk

Flot og elegant 
kaffeautomat 
Kaffe enten af hele bønner eller malet kaffe.
Fåes i model, som kun laver kaffe og varmt vand, men også i en model med  
mulighed for enten kakao eller mælkepulver. Brygger både i kop og kande. 

 AUTOMATEN KAN LEJES FRA 299 KR. + MOMS PR. MÅNED 
– ØNSKER DU EN KØBSPRIS, SÅ SPØRG

SPØRG OS, HVIS DU VIL VIDE LIDT MERE

Café Dalkilden  
Dalkildegaards Allé 1  

5600 Faaborg 
Tlf.: 62 61 77 43 

Svanninge Sognegaard 
Kirkegyden 3 
5642 Millinge 

Tlf.: 62 61 94 46 

Vi laver fortsat take-away 
Men med afhentning i Café Dalkilden. 

 
Åbent fra 21/4-2021 

 
Mandag til søndag fra Kl. 11.00 

Find os ved Faaborg Golfklub 
 

Lad os danne rammerne om jeres næste fest,  
vi har plads for op til 160 personer. 

Smag bl.a. vores familieburger med pommes frites. Nok 
til ca. 4-5 personer. 
Den består af: 1 kg bøf, salat, tomat, agurk, peberfrugt, 
salatmayonnaise, ost, bacon, hjemmebagt brød,  
hjemmesyltede rødløg, hjemmelavet dressing. 

KUN kr. 295,- 



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

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

fre. 30. april  Bededag 10.30: LM 09.00: LM  09.30: RG
søn.  2. maj  4. s. e. påske 10.30: HN 10.30: LM (konfirmation) 09.30: EL 
ons. 5. maj  Altergangsandagt 16.00: HN   
søn.  9. maj  5. s. e. påske 10.30: LJ 10.30: AA  
ons.  12. maj  Altergangsandagt 16.00: LM   

tors.  13. maj  Kristi himmelfart 10.30: HN 09.00: HN  

søn.  16. maj  6. s. e. påske 10.30: LM 10.30: HN  
ons.  19. maj  Altergangsandagt 16.00: LM   
søn.  23. maj  Pinsedag 10.30: HN 10.30: LJ  09.30: LM

man. 24. maj  2. pinsedag 10.30: LM 09.00: LM 09.30: LJ 

ons. 26. maj  Altergangsandagt 16.00: LJ   

søn.  30. maj  Trinitatis søndag 10.30: LJ 10.30: HN  

søn.  6. juni  1. s. e. trinitatis 10.30: LM 10.30: AA 09.30: EL 09.30: RG

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen

KirkeNyt

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

BÆNKEN
 
En af de sidste dage i november sidste år, fik kirken i 
Faaborg en uventet Adventsgave! I den dybe nat var der 
blevet opstillet en lang og flot hvidmalet kirkebænk langs 
med muren ind til Det gamle Hospital lige overfor kirken.
Under det svale løvhang vil vi snart kunne sidde og se over 
på vores dejlige kirke, som stadig er under renovering. Og så 
kan vi jo drømme og længes – både efter kirkens genåbning 
og de varme dage og lyse nætter, som snart er på vej. 

Bænken har en noget kryptisk indskrift: ”Salige er de, som 
hører og dog tror”! Det er ikke et ”rigtigt” bibelcitat, men 
en lun og tankefuld omskrivning af bibelens mange ord 
om, hvem de ”salige” er. Citatet tilskrives Johannes Møl-
lehave, digter og præst – og det er da også ham, vores 
anonyme giver har haft i tankerne. Gud elsker en glad gi-
ver, skriver Paulus i sit andet brev til menigheden i Korinth 
– altså den i Grækenland. Vi er fra menighedsrådet også 
glade for den flotte gave og gestus og håber, den vil blive 
brugt af byens unge og gamle. 

Foråret så sagte kommer … konfirmanderne kan nu gå 
til præst igen, enkelte skal også konfirmeres - udendørs 
gudstjenester med fællessang bliver en mulighed, måske 
også koncerter .. jo, der er grøde i luften! 

Bænken skal der nok blive god brug for. I og uden for 
kirken siges og skrives der ufatteligt meget vrøvl – på de 
sociale medier står det vist også slemt til. Så sandt er det: 

”Salige er de, som hører og dog tror”! I grunden er det jo 

forbløffende, at vi mennesker stadig kan have tro og tillid 
– både til Guds ord og til menneskers ord – når nu, de mis-
bruges og fordrejes så groft. Så tak for bænken – tak for 
ordet, som vi hver især kan sidde og filosofere over, mens 
vi tager et hvil, en snak, en tænkepause sammen og hver 
for sig, dér på den hvidmalede bænk under det grønne løv-
hang, ved den gule kirke. 

Vel mødt til kirkernes  
gudstjenester og  
udendørsarrangementer! 

Lene Matthies

Vi har stadig altergangs-andagter i Det nye Hospital 

Grundet de særlige tider og begrænsninger, vil der hver 
onsdag kl. 16 være altergang ved organist og en af sognets 
præster.

Præsterne er naturligvis altid til rådighed for hjemmebesøg/
hjemmealtergang.
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LÆRERE, PRÆSTEPAR 
OG KUNSTHANDLERE

Jytte og Ole vil 
udfordres hele 
livet
I Millinge bor Jytte og Ole Lauritzen omgivet 
af smukke ting. Her samler og sælger de alt fra 
keramik og malerier til spisestel og glas, mens 
de med taknemmelighed ser tilbage på et langt 
liv sammen. Et liv, hvor de altid har meldt sig på 
banen til nye udfordringer. Læs med om antik-
vitetshandlerne på Postludiet.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO HENRIK POULSEN
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Tilsammen har Jytte og Ole mere end 160 års rutine i livtag med 
tilværelsen. Placeret naturskønt og mellem antikviteter og kunst 
fortæller parret om deres tredelte karrierevej, der har budt på 
lærergerning på Ærø, en præstebolig i Ørsted og senest en antikvi-
tetshandel i Millinge.

Første store livsvalg
I 1978 tog Jytte og Ole en stor beslutning. De boede dengang på 
Ærø med deres fire børn og havde begge stabile jobs som skolelæ-
rere. Men samfundsstrukturen fik dem til at tænke i nye baner.

- Der var en overflod af lærere på det tidspunkt, og det var nærmest 
umuligt for de nyuddannede at finde et job. Samtidigt var der stor 
mangel på præster, og da jeg kommer fra en præstefamilie og i 
nogen tid havde tænkt på at blive præst, var det oplagt, at nu slog 
jeg til og uddannede mig til præst - og på den måde gjorde plads til 
en lærer, fortæller Ole Lauritzen.

Beslutningen betød, at Ole opsagde sin stilling og sit tillidshverv som 
lærerrådsformand for 40 lærer, for at læse til præst på en særligt 
tilrettelagt lyn-uddannelse. Da Ole var præsteuddannet i 1982, 
skiftede familien bopæl til Ørsted.
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De næste 21 år brugte parret på at skabe fællesskaber i sognet, på 
samme måde, som de altid har nydt at skabe fællesskaber og have 
mennesker omkring dem.

- Det var et rigtigt godt valgt, for vi havde det så godt som præstepar. 
Vi supplerede hinanden på en måde, der fyldte os med glæde. Da 
vi rejste, sagde en fra menighedsrådet: Vi ved godt, at det er sidste 
gang, vi har haft to ansatte til én mands løn, fortæller Jytte Lauritzen.

Selvlært er vellært
Da Ole lod sig pensionere fra præstegerningen, søgte parret væk 
fra sognet for at starte på en frisk. Valget faldt på Millinge.

Den store præstebolig rummede efterhånden en del kunst og 
brugskunst, og som et hobbyprojekt begyndte parret at sælge ud af 
det overskydende.

- Vi har altid haft glæde ved at omgive os med noget smukt, men vi 
har aldrig haft råd til at eje dyr kunst, da vi jo levede af én indtægt 
og havde fire børn. Og vi havde heller ikke tiden til det, fortæller 
Jytte Lauritzen.

Både på Ærø og i præsteboligen har parret nydt at have mennesker 
omkring sig, og de holdte ofte store sammenkomster. Vi kunne, 
anslår Ole muntert, dække kaffebord og middagsbord til næsten 
150 mennesker med deres eget service.

- Vi vidste ikke meget om antikviteter og kunst, og hvad de forskel-
lige ting var værd. Jeg satte mig til at læse en hel masse om kunst, 
både i bøger og på nettet. Jeg lærte også mig selv at html-kode, 
og så byggede jeg vores hjemmeside op fra bunden, fortæller Ole 
Lauritzen.

Trods det, at parret startede fra nul som antikvitetshandlere, 
besidder de i dag en enorm viden, om de genstande de sælger og 
opkøber. Og så har de god smag, mener deres kunder.

- Man kan godt sige, at vi to amatører er blevet et navn i branchen. 
Folk siger ofte, at vi er meget gode til at finde smukke ting, og at 
det er rart at handle her, da vi har en stor viden om tingene, fortæl-
ler Ole Lauritzen.

Det er ikke et kræmmermarked
I de fem udstillingslokaler er der et utal af varer på hylder og 
vægge. Jytte og Ole har Fyns største udvalg af stentøj og keramik, 
og væggene er prydet med et utal af malerier.

- Vi samler gerne på værker af bestemte billedkunstnere eller 
keramikere. Og vi kører med faste priser - det er ikke et kræmmer-
marked det her. Vi sælger ikke tingene, fordi vi skal af med det, og 
det gør en kæmpe forskel. Vi har gjort os umage med at finde det 
helt rigtige, og vi venter gerne 10 år på, at den helt rigtige kunde 
kommer, forklarer Ole Lauritzen.

Med både interesse og viden for de smukke genstande har de 
gjort sig umage med at sætte prisen korrekt, forklarer Ole, og den 
forhandles ikke. Dog kan kunden godt få rabat ved storkøb.

Blandt de mange varer er en del af de lokale kunstnere repræsen-
teret. Keramik fra bl.a. Seidelin, Ulf Nielsen og Randi Potter, samt 
malerier af Marius Mikkelsen, Sarus Nielsen, Ellen Krogh, Søren 
Lund, Peter Hansen og Poul Lee.

Det svære valg
Imellem de mange enkeltstående antikviteter og store samlinger 
befinder sig også værker, som har en helt særlig betydning for Jytte 
og Ole. 

- Der er et dilemma i at købe gode og fine ting, for vi vil jo gerne 
se på dem i resten af vores tid, men vi vil også gerne vise vores kun-
der, hvad vi har fundet. Og af og til sælger vi noget, hvor vi bagefter 
ærgrer os. Men generelt giver det os en glæde at sælge videre til 
andre med samme passion, forklarer Ole Lauritzen.

Huset er ofte en naturlig forlængelse af udstillingen, hvor flere 
kunder kommer ind til en kop kaffe. På væggen i køkkenet hang 
i mange år et maleri af en lille pige med en dukke - et maleri, der 
sagde parret så meget, at det ikke var til salg.

- En dag fortalte en kunde, at pigen på maleriet var hendes søster, 
og da søsteren kom og så det, fik hun lov til at købe det, men vi 
havde bestemt ikke solgt det til andre, fortæller Jytte Lauritzen.

Andre værker har deres egen historie at fortælle, fx den mærkvær-
dige, blå fisk, der pryder den ene væg i udstillingen. 

- Den har sin naturlige størrelse - 110 cm., og den har levet i mil-
lioner af år. Man troede, den var uddød, men i 1938 blev der fanget 
en. I 60’erne blev den så lavet i keramik på den kongelige porce-
lænsfabrik, i fem dele, som er blevet skruet sammen, fortæller Ole 
Lauritzen.

En lignende fisk blev tilmed foræret til den japanske kejser, da han 
i 1971 besøgte Danmark og porcelænsfabrikken, og på denne vis 
kan Ole hive anekdoter frem af ærmet om mange af genstandene i 
udstillingen, til stor glæde for kunderne.

Taknemlig for livet
Med deres hhv. 82 og 77 år er Jytte og Ole langt fra færdige med 
at samle og sælge antikviteter. Men de ved også, at de er et sted i 
livet, hvor det er acceptabelt at skue tilbage og gøre regnskab. Og 
det regnskab er de begge meget godt tilfredse med.

- Det er meget stort for os, at vi har fået lov at blive så gamle sam-
men. Det er ikke en selvfølge, og vi er meget taknemmelige over 
det. Vi er også glade for, at vi har oplevet tre så forskellige arbejds-
liv som lærere, præstefolk og antikvitetshandlere. Det ville vi ikke 
have undværet for noget i verden, selvom det kunne have været 
sjovt at være startet med antikvitetshandlen noget før - for vi ved 
jo, at det nu er på lånt tid, fortæller Ole Lauritzen.

For tiden er åbningstiderne begrænsede pga. corona-situationen, 
men det er muligt at kontakte parret og høre, hvornår der er åbent.



I Postludiet flytter Jytte og Ole Lauritzen jævnligt rundt på tingene, og 
det giver dem en stor glæde at gå rundt blandt de smukke ting sam-
men, give dem en ny placering og dermed se dem på en ny måde

Postludiet har også en stor samling af hørstoffer, som mange faste købere vender tilbage til. 
Parret kan i øvrigt også prale af at have leveret sengtøj til et par kendte danske skuespillere

Over alt i ejendommen har parret nøjsomt opbygget små udstillinger, som 
kunder kan gå på opdagelse i

Jytte og Ole Lauritzen finder smukke genstande på auktioner enten fysiske eller online. Det hænder 
naturligvis også meget ofte, at der kommer folk forbi og vil sælge en samling 





PRISER
2 retter - 295,- 
3 retter - 385,-
4 retter - 475,-

Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Kontakt os!
Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
restaurant@klinten-faaborg.dk

SÆSON-MENU
Forret

Jomfruhummer i egen bisque med kålrabi & friske urter

Grønne asparges med vadehavsrejer, rygeost & ørredrogn

Mellemret
Stegt kammusling med hvide asparges & fermenteret aspargessauce  

Konfiterede franske kyllingelår på blomkål à la grecque & fjerkræ-skum

Hovedret
Torsk med spinat-en-branche, syltede løg, pommes puré  

& sauce blanquette

Karl-johan farseret vagtel, rødbede-syltede løg, konfiterede 
 rodfrugter, pommes puré & fyldt rødvinssauce

Et udvalg fra vores steak-kort af Freygaard kød eller Spansk Iberico gris

Dessert
Mazarin med rabarbar & sauce sabayonne

Chokoladetærte med citrus-is & orange karamel-sauce

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

GRILL OG JAZZ 
 
Hver onsdag fra uge 25 til og med uge 32 
griller vi helstegt pattegris og lytter til bløde jazz- 
toner på terassen med plads til fællessang. 

    Vi slutter aftenen med at trutte solen ned. 

 Kun 289 kr. pr. person
 Vi starter kl 18:00!

ASPARGES OG RABARBER
Knabegaarden & Restaurant Klinten inviterer til bords 
18. maj, 25. maj, 1. juni og 8. juni. 

Knabegaarden og Klinten er gået sammen om at lave et 
spændende og anderledes  arrangement.
I starter med en rundvisning på Knabegaarden kl 17. 
Derefter kommer I til bords på Klinten. Her har køkkenet 
kræset om detaljerne og sammensat en skøn menu 
med asparges og rabarber fra Knabegaarden.

Pris: 500,- pr. person inkl:  
Rundvisning, bobler og 3 retters menu.  

CHAMPAGNESMAGNING
Vi åbner med et knald! 

21. maj kl. 19. holder vi champagne-smagning på 
Klinten. Vi skal i løbet af aftenen igennem 7 forskellige 
champagner og 7 tapas-serveringer som køkkenet har 
skræddersyet til champagnerne.

Lucas Dupond vil være jeres vært for aftenen og vil 
fortælle om champagnes finurlige verden. 

Pris pr. person 650,-
Max. 40 deltagere.



Mette Stokholm | Advokatfuldmægtig 
Tlf.: 28 35 42 47, msp@borch-advokater.dk

Havnegade 19, 5600 Faaborg

Er du på vej til at købe ny bolig? 

Vi er din lokale køberrådgiver og hjælper dig 
trygt og sikkert igennem handlen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

DU SER 
FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET

Odensevej 199, 5600 Faaborg

Tlf.: 26 16 61 17

FØR FØR

EFTER EFTER



Kan du klare boligkøbet 
uden en advokat?
Møder i Faaborg efter forudgående telefonisk aftale 
på 70 10 11 99. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen 

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

Klar til 
forår 

og som
mer?

LINGERI BY STORM 
Østergade 28 - 5600 Faaborg - www.lingeribystorm.dk - Tlf.: 42 53 25 41

Områdets største udvalg i 

lingeri, nattøj, strømper 

og badetøj



Kontakt Henrik Poulsen for  
en rundvisning på Tlf.: 93 96 80 10  
eller mail: henrik@detrigtigefaaborg.dk

Vi sørger selvfølgelig for nyt gulv  
og maling, inden du flytter ind.

KOM PÅ TOPPEN I 
BRYGGERGÅRDEN TIL LEJE

120 m2 kontorlokale 
med thekøkken, depot 
samt bad og toilet.



 
 

 
  

  

Bliv klar til foråret!

Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8 | 5600 Faaborg | 62 61 70 69 | www.vw-faaborg.dk

Komplet bilpleje
kr. 2.295,-

Bestil tid nu!



VÆRTER FOR TUSINDVIS AF CAMPISTER

 Et liv med 
camping
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Campingblodet har suset i årerne på Per og Gitte Blaabjerg, 
lige siden de i 1992 startede Løgismose camping i Haarby som 
landets yngste lejrchefer.

- Dengang var Per 22 år, og jeg var 24 år. Vi kan godt lide, at 
man altid har travlt, og at man kan være sammen om camping-
livet som familie. Vi drev pladsen i Haarby indtil 2003, hvor vi 
overtog Bøjden camping efter Pers forældre, fortæller Gitte 
Blaabjerg.

Et omsiggribende projekt
Campingpladsen i Bøjden undergik hurtigt både udvikling og 
udvidelse, men Per og Gitte er entreprenante og visionære - og 
rastløse. Så snart opkøbte parret flere pladser.

- Vi er iværksættere, Per og jeg. Vi synes hurtigt, det at drifte 
kan blive lidt for monotont. Vi føler meget mere, at vi lever, når 
vi sætter projekter i støbeskeen og ser det færdige resultat. Per 
synes, det er fantastisk at lave nye, vilde og spændende tiltag 
på CampOnes campingpladser, det kan være pools, servicebyg-
ninger, legepladser m.m., og samtidig gøre en masser gæster 
glade og forventningsfulde. 

De købte en campingplads i Skagen i 2009, en plads i Assens i 
2012. Senere, i 2017, købte de deres første plads på Sjælland, 

nemlig i Holbæk, og året efter - i marts 2018 overtog de en 
plads i Ajstrup ved Aarhus.

- Lige nu er det slut med at købe flere, men vi må se, om der 
kommer flere til, som passer ind i vores kæde, for vi er bestemt 
ikke færdige med at udvikle, forklarer Gitte Blaabjerg.

I begyndelsen var arbejdet meget sæsonbetonet, hvor langt de 
fleste arbejdstimer lå om sommeren. Men i dag er der arbejde 
året rundt, da to af pladserne er helårsåbne. Derfor glæder det 
også Per og Gitte, at deres ene datter og svigersøn har overta-
get driften af pladsen i Assens.

- Det har været et håb, at vores børn ville være gå med i vores 
projekt og være med til at videreudvikle, men det kan man jo 
ikke forvente. Selvom alle vores børn snildt ville kunne gå ind og 
drive en campingplads. Louise og Christian (datter og svigersøn, 
red.) har heldigvis gerne villet. De har været med på sidelinjen 
hele tiden, og Christian er entreprenør og har været i familien, 
siden han har 14 år. Og det tegner godt for dem i Assens. Det 
er jo ikke sikkert, de bliver ved, for det er en livsstil, og man 
kan ikke gå hjem klokken 16. Det skal man være indstillet på 
som par og som familie. Men omvendt, så er campingbranchen 
nok ikke så meget anderledes and andre selvstændige erhverv, 
forklarer Gitte Blaabjerg.

For mange lokale rimer familien Blaabjerg på camping. Per og Gitte Blaabjerg har drevet 
campingplads siden 1992, og de nyder at udvikle og udvide - faktisk kan de slet ikke lade 

være. I dag er campinglivet blevet et familieanliggende, hvor de driver en kæde af top-
moderne pladser fordelt rundt i hele landet. Her kan du få et indblik i livet som driftig 

iværksætter indenfor campingbranchen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I dag er Per og Gitte Blaabjerg hhv. 51 og 53 år. De har drevet camping-
pladser siden 1992, og de har ikke tænkt sig at stoppe foreløbigt

Per og Gitte Blaabjerg har fire børn, der alle har hjulpet til under deres opvækst. 'De ville alle kunne gå ind og drive en campingplads, 
men de skal ud og prøve kræfter andre steder', forklarer Gitte Blaabjerg



En topmoderne campingkæde
Per og Gitte Blaabjerg ved alt om, hvad en moderne campist for-
venter af en campingplads - og især en campingplads i CampO-
ne-kæden, som deres fem pladser i kæden kaldes.
 
- En god campingplads er én, der kan tilbyde alt det, mine gæ-
ster gerne vil have. En moderne gæst vil faktisk have det hele, 
men de forventer især, at de bliver mødt af flinke lejrchefer og 
gode værter, og derfor prioriterer vi altid, at vi har det rigtige 
personale, og det har vi heldigvis. Derudover skal faciliteterne 
som toilet og køkken være i orden og rene. På alle pladser. 
For med fem pladser i CampOne-kæden, så duer det ikke, at 
en plads ikke er i top, for det går ud de andre. fortæller Gitte 
Blaabjerg.

Selvom Per og Gitte Blaabjerg har erfaringer med rollen som 
lejrchefer, optræder de ikke længere i den rolle. For med mange 
idéer og jern i ilden, kan man have svært ved at give, hver enkelt 
gæst den service og opmærksomhed, som de ønsker.

- Gæsterne vil gerne møde værter, der har god tid, og som er 
søde, lyttende og hjælpsomme, og det kan indimellem være en 
stor udfordring for os, da vi kan stå i en situation, hvor vi skal 
tage en stor og afgørende beslutning, der kræver, at vi holder 
fokus på dette. Så det er bestemt ikke fordi, vi ikke gerne vil have 
kontakten til gæster, men det er desværre en svær balancegang, 
samtidig med at hverken Per eller jeg har roen til at give os hen 
til alt det hyggelige ved campinglivet - i hvert fald ikke, når vi er 
på arbejde. Vi lægger vores kræfter i udvikling og forsøger at 
overlade andre de opgaver, vi selv er dårligst til, fortæller Gitte 
Blaabjerg.

Det kan virke uoverskuelig med fem pladser fordelt geografisk 
på hele landet, men det har også sine fordele.

- Det er stordrift, der skal til i dag, og det gælder i alle brancher, 
hvis man skal blive set og hørt. Det er en kæmpe fordel for os - 
især for markedsføringen: besøger gæsterne én af vores pladser, 
så vælger de ofte også vores pladser, næste gang de skal på 
ferie, fx i Skagen eller Aarhus. Vi tilbyder VIP-status indenfor 
kæden, så gæsterne motiveres til at vælge os. På alle vores 
pladser er der en rød tråd igennem med fx samme standarder 
på faciliteter mm., forklarer Gitte Blaabjerg.

Tilbage til naturen
I tidens trend bevæger campingsegmentet sig også nærmere 
naturen og det simple udeliv. Alligevel ser indehaverne ikke 
mange campister, der vælger at ligge i små spidstelte som i 
80’erne. Men de noget større og mere bekvemmelige tunnel-
telte er i stigende fremmarch.

- Vi ser flere og flere, der også vælger teltet . Måske skyldes det 
den situation, vi har været i det sidste års tid. Måske er folk ble-
vet mindre materialistiske. De nyder naturen og de gode værdier 
med højt til loftet. Naturligvis er man mere afhængig af vejret, 
når man vælger teltet. Der er også flere, der benytter de mindre 
luksuriøse vogne, måske har folk i denne periode opdaget, at 
det er hyggeligt at være sammen som familie, forklarer Gitte 
Blaabjerg.

De driftige indehavere når sjældent selv på ferie, men når de 
gør, er det i campingvogn. Enten på en af deres egne pladser, 
eller også som en slags studietur på andre pladser. 

- Vi har en campingvogn, der står på de forskellige pladser, så 

kan vi overnatte, når vi arbejder rundt på de forskellige steder. 
Det nyder vi rigtig meget, for det er jo næsten som at være på 
ferie, siger Gitte Blaabjerg.

Udvikling, udvikling og udvikling
Der er udvikling og nytænkning i gang på alle parrets fem cam-
pingpladser. Der skal bygges nye servicebygninger, legepladser 
skal bygges og tematiseres, og der skal hele tiden tænkes nyt. 
Alligevel er parret opmærksomme på deres manglende evne til 
at udholde stilstand.

- Vi ser ikke selv antallet af pladser eller udviklingsprojekterne 
som særligt vildt eller stort. Vi brænder for jobbet, og vi ønsker 
os fortsat forskellige destinationer i Danmark, så vi kan tilbyde 
vores gæster endnu flere steder indenfor kæden. Men lige nu 
er fokus på Assens - pladsen skal udvikles og spille på CampOne-
niveau. Når det så er færdigt, så kommer vi nok til at kede os. 
Så ved vi ikke, hvad der sker. Vi er begge impulsive og dårlige til 
at planlægge, men når noget føles som det rigtige, så gør vi det, 
fortæller Gitte Blaabjerg.

Impulsiviteten betyder logisk nok, at parret ikke ved, hvad 
fremtiden bringer, men som det ser ud nu, så mangler kæden 
en plads mere på Sjælland, som et supplement til pladsen i 
Holbæk.

Faaborg er hjertebarnet
Pladsen i Bøjden kan noget helt særligt, og Per og Gitte Bla-
abjerg ser gode muligheder for, at campingpladsen og det øvrige 
turist- og butikserhverv kunne drage fordel af hinanden.

- Ud over, at det er et sindsygt smukt område, så er her mange 
udflugtsmuligheder. Fx har vi i Faaborg mulighed for at tilbyde 
øhop - det findes ikke andre steder. Faaborg tilbyder generelt 
mange ting, og byen har et kæmpe potentiale. Jeg synes faktisk, 
det er ærgerligt, at udvidelsen i Bøjden blev begrænset, for vi 
ville kunne sende mange turister ind og handle i butikker og på 
caféerne.

Med begrænsningen i Bøjden henviser Gitte Blaabjerg til deres 
forgæves indsats for at kunne udvide campingområdet.

-  Vi har kæmpet siden 2003 for at få flere pladser i Bøjden. Men 
faktisk har vi fået færre, da pladserne i dag skal være større pga. 
de store vogne. Flere enheder i Bøjden ville betyde flere turister, 
og det ville være godt for hele området, da der ikke er én eneste 
af vores gæster, der ikke handler lokalt og bruger byens caféer 
og butikker, forklarer Gitte Blaabjerg. 

Udover de mange turister, er der også en del lokale, der benyt-
ter campingpladsen. Enten som restaurant, svømmehal, lege-
plads, selskabslokaler eller hundelufterområde.

- Vi har mange lokale på pladsen - og de er meget velkomne. 
Uden lokalbefolkningens opbakning, var der ingen campingplads 
- de lokale skal synes, det er en god idé, vi er her, og de fleste er 
glade for, at det giver liv i byen, fortæller Gitte Blaabjerg.

Det, der gør den store indsats det hele værd, er de mange glade 
gæster. Per og Gitte finder nemlig deres arbejdsglæde i gæster-
nes tilfredshed, og når campisterne slapper af og hygger sig, så 
har parret gjort den forskel, som bringer dem hele arbejdsglæ-
den. 
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Når værtsparret bevæger sig rundt på campingpladsen, falder de uundgåeligt i snak med gæsterne. Nogle er kommet på pladsen gennem et helt liv

Gitte på sin vante plads i receptionen hvor hun håndterer og koordinerer det store puslespil med at opfylde alle ønsker fra de tusindvis af gæster, der hvert år besøger dem



Selvom campingpladsen i Bøjden er fem-stjernet luksus, 
er der naturligvis plads til campingvogne i alle størrelser

Hvert et solstrejf bliver udnyttet til hyggeligt samvær rundt om på pladsen



499,-
Quaziti  

60x60 cm.

Normalpris 699,- 
pr. m2

Quarziti udendørsflise er en gennem-
farvet italiensk porcellanato flise, som 
er brændt ved 1.240 grader, hvilket 
giver en ekstra høj slid- og brudstyrke. 
Fås i flere farver.

Spar 

200,- 

Kassettemarkise med Somfy® motor  
og fjernbetjening. Laves på individuelle 
mål. Frit valg af dugfarve.

15.995,-

Nordic Shades® 
Markise M5030

Pris fra

299,-
Eco Home

Normalpris 329,- 
pr. m2 

Et dansk produceret væg-til-væg tæppe lavet af 
100% genbrugsmaterialer, også kaldet EcoNyl 
garner. ECONYL® garner har indbygget smudsafvis-
ning og påvirkes derfor ikke af slitage.

Spar 

30,- 

FAST  
LAV  
PRIS

GULV- ELLER  
GARDINEKSPERT

helt GRATIS og uforpligtende!

Bestil en

Tid til sommer
i hjemmet

Åbn dine vinduer 
og døre uden at 
bekymre dig om 
at få insekter ind.  
Diskret og tætslut-
tende løsning, der 
er nem at integrere i 
vinduesrammen og 
montere bag dine 
gardiner. Pris eks. 
str. 120 x 120 cm  
Før 2.571,- Nu 2.071,-

SuperNova  
Insektnet

SPAR

 500,-  
pr. stk.

5 års garanti

Håndvævet kelim. De er i en naturlig farveskala 
med geometriske mønstre og alle tæpper er  
unikke. Fremstillet i 100% uld.

2.845,-

Afghan kelim 
multicolour

F.eks. str. 150x186 cm

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 
FREDAG: 10.00 - 18.00 · LØRDAG: 10.00 - 13.00

GARANT FAABORG
Tæppehuset
Svendborgvej 77 · 5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 00 24 · www.garant.nu



13. maj  Bøjden Camping
4-5-6 juni  ”Kystens Parlement”
30. juni  Bøjden Camping
7. juli Bøjden Camping
10. juli  Loppemarked
14. juli Bøjden Camping
15. juli Nab Camping

21. juli Bøjden Camping
27. juli Nab Camping
28. juli Bøjden Camping
4. august Bøjden Camping
11. august Bøjden Camping
18. august Sundsøen
20. august Sundsøen 

29. august Øhavets dag
20. oktober Bøjden Camping
25. oktober, start på vodbinding

Sommerens aktiviteter 2021

Hver lørdag i ugerne 26-27-29 og 30

Musik og fællessang kl. 11.00 – 15.00

ØHAVSCENTER FAABORG, MUNKHOLM 4B, 5600 FAABORG, WWW.OHAVSCENTERFAABORG.DK, TLF.: 20 16 74 37

er også levende billeder
Vi laver video med interviews, reportager og lokalt nærvær.

Se med på vores facebookside: Det Rigtige Faaborg

Videoerne på Det Rigtige Faaborg præsenteres i samarbejde med:

VOLKSWAGEN 
SERVICE FAABORG



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 AFRAP 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

- To stykker smeltet aluminum fra en 
allieret flyvemaskine nedstyrtet i Fa-
aborg 15/2 1945, fortæller Tissel Lund 
Jacobsen fra museet. Frihedskæm-
perarmbindet er afleveret af Torben 
Brønner. Brønner-familien ejede Fiona, 
tapetfabrikken. Hother Brønner, direk-
tør på Fiona, var frihedskæmper og sad 
en overgang i Frøslev-lejren (5.marts 
1945-24.april 1945). Jeg siger ikke at 
det er hans armbind, jeg siger heller 
ikke at det ikke er, siger Tissel.

Foto: Jørn Ungstrup

Øhavsmuseet har  
tusindvis af  effekter 
fra Faaborgs fortid 
Derfor kan alle naturligvis ikke være 
udstillet.
I en kommende serie har vi fået lov at 
kigge ind på hylderne i museets store 
magasin, og få historien om nogle af de 
spændende genstande.

KOM MED I ARKIVET





PÅ KNABEGAARDEN  
LEVER DE FOR ASPARGES 

Guldet  
i mulden
I fire generationer har slægten på Knabegaarden 
drevet landbrug. Afgrøderne har gennem tiden 
varieret, afhængigt af markedet og efterspørgs-
len, og det passer det nuværende landmandspar 
ganske godt. Lars og Sandra Andersen holder 
nemlig meget af at eksperimentere med forskel-
lige afgrøder og produkter, og senest har de for-
søgt sig med gedekød. Men allermest holder de 
af asparges. Grønne, hvide, violette. Helst tykke, 
flotte og holdbare. Med passion og erfaring dyr-
ker de i dag nogle af landets bedste asparges.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT 
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På de kuperede marker nord for Svanninge Bakker kan man for 
tiden spotte kilometervis af plastikovertrukne jordvolde på mar-
kerne omkring Knabegaarden. Plastikdugen gemmer sæsonens 
høst af hvide asparges, mens rækkerne af grønne asparges, hvor 
hovederne netop nu har brudt jordskorpen, ligger udækket hen 
og venter på endnu flere solstråler og varmegrader.

Nyd den, mens du kan!
Knabegaarden har i alt 15 hektar jord, der er plantet til med 
asparges. 20.000 planter pr. hektar. Landmandsparret Lars og 
Sandra Andersen har valgt de tidlige sorter, da markerne egentlig 
ligger på den nordlige grænse for dyrkning af asparges. Her i 
starten af maj sætter sæsonen for alvor ind, og der høstes dag-
ligt tusindvis af asparges - helt frem til sankthans, som er sidste 
høstdag.  

- Om lidt starter asparges-sæsonen, og vi glæder os, for vi har 
en stor passion for asparges, og vi er gode til at dyrke dem. Fra 
sæsonstart kører vi to måneder for fuldt tryk, og så kan vi jo tage 
den mere med ro i de næste ti måneder, forklarer Lars Andersen.
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Der er en enorm interesse for asparges - især for de gode af 
slagsen. I de seneste par uger har telefonen ringet i ét væk, for 
kunderne er utålmodige efter de allerførste asparges. Sædvanligvis 
er det omkring første maj, men vejret dette forår har betydet, at de 
første asparges først kan høstes lidt senere i år.

- Vi er altid lidt nervøse op til sæsonstart. Bliver det gode afgrøder? 
Strømmer kunderne til igen? Kan økonomien hænge sammen? 
Kommer der fx mere hagl? Men de sidste par år har været gode, og 
der har endda været lang kø til vores gårdbutik flere gange, fortæl-
ler Sandra Andersen.

I sæsonens to måneder høster Knabegaarden i omegnen af 40.000 
kilo asparges, og høst-arbejdet kræver mange hænder, da en aspar-
ges kan vokse op til 20 cm. på et enkelt døgn.

- Vi har en fast stab af medarbejdere fra Letland, der kommer og 
høster hvert år. Den enkelte række høstes hver anden dag, for 
der er godt gang i asparges, når de først skyder. Nogle gange er 
de vokset så meget, at de løfter plastikken med op, fortæller Lars 
Andersen.

Den voldsomme interesse for asparges tilskriver landmandspar-
ret både den korte sæson, samt det at asparges er en af de første 
afgrøder, der høstes i Danmark. Og der går sjældent længe, fra de 
første asparges ligger på hylderne i gårdbutikken, til kunderne har 
opdaget det. Omkring 150 kunder finder dagligt vej til Knabegaar-
dens gårdbutik.

Forædlingens kunst
Det er ikke tilfældigt, at de på Knabegaarden er med i front i 
asparges-branchen. Lars og Sandra Andersen har gode evner til 
at se frem i tiden og tendenser, samtidigt med at de har formået 
at vælge og udvikle asparges af den helt rigtige kvalitet.

- Jeg nyder at sætte mig ind i forskellige sorter, og hvad de hver 
især kan. Det kan være mht. smag, antal afgrøder, udseende eller 
høstperiode. Vores aspargesplanter er de tidlige sorter og nogle 
mellem, da vi på den måde kan strække sæsonen lidt, forklarer 
Lars Andersen.

Asparges er en noget utraditionel afgrøde, hvilket ligger i god tråd 
med den måde, de forrige generationer har drevet Knabegaar-
den på.

- Der er altid blevet dyrket specielle ting her på gården, lige fra 
kirsebær og solbær til rabarber og asparges. Det traditionelle lig-
ger ikke rigtigt til os, fortæller Lars Andersen.

Den gode viden om sorter og dyrkning har resulteret i, at 
Knabegaarden nu leverer nogle af de allerbedste asparges, som 
endda afsættes til restauratøren, der leverer til selve Dronningen. 
Men det er ikke alene en god viden om afgrøder, der sikrer et 
levedygtigt landbrug. Det kræver også en god evne til at spå om 
fremtiden.

- Vi var på forkant med tiden, da vi begyndte at vælge sorter, 
der gav lidt kraftigere asparges. Og nu efterspørges lige netop 
de tykke. Vi leverer til hele landet, og vi er da stolte af, at vi kan 
leve af det, mens mange andre landmænd må give op, fortæller 
Sandra Andersen.

Når den næste trend skal forudsiges, og Knabegaardens asparges 
skal se rigtige ud i fremtiden, så satser Lars og Sandra Andersen 
på, at det igen bliver de tykkere asparges, der efterspørges. Så 
når de hver andet år sætter nye planter i jorden, sigter de mod at 
ramme plet på fremtidens marked.

De hvide asparges har ikke altid været en fast og stabil del af dan-
skernes madvaner, og da Knabegaarden startede produktionen af 
hvide asparges i 2005, spåede flere, at de ikke ville kunne sælges 
i Danmark. Det første år afsatte de en mindre del til københavn-
ske restauranter, og den hvide asparges havde en svær debut på 
markedet. Men herfra har efterspørgslen kun været stigende.

Asparges skal være for alle
På Knabegaarden er kvalitet i afgrøderne altafgørende, og de 
nægter pure at lægge navn til asparges, der fx ikke har den rette 
størrelse eller den rette farve. En grøn asparges skal være virkelig 
grøn, og den hvide skal ikke være grøn, hvilket den bliver, hvis 
den får sollys. Til gengæld går Lars og Sandra Andersen gerne et 
par ekstra skridt for at komme deres kunder i møde.

- Der er mange, der har en interesse i asparges, og i år skal vi af-
prøve et nyt koncept, hvor kunder kan bestille en rundvisning her 
på gården og bagefter komme ned på Klinten og spise en middag 
med asparges på menuen. Mange er ikke klar over, at man stikker 
de hvide asparges under jorden, og vi oplever, at folk efterlyser 
viden om driften. Det kan de få i år, forklarer Lars Andersen.

Herudover afprøver Knabegaarden igen i år et samarbejde med 
Thaisenhus, hvor de hvide asparges tilberedes og vakuumpakkes 
med tilbehør i form af dip og drys, som kunderne kan tage hjem 
og nyde direkte fra pakken.

FAKTA OM ASPARGES

-  Aspargesplanten sættes ca. 20 cm. nede under jorden

-  Hvide asparges giver ca. dobbelt så meget pr. hektar som grønne         
 asparges

- Grønne asparges tager farve af solen, mens de hvide dækkes til  
 for ikke at tage farve af solen

- Hver plante giver afgrøder i ca. 10 år, hvorefter den dør ud

- Asparges kan vokse op mod 20 cm. om dagen

- Aspargesplanterne danner et kæmpe rodnet under jorden

- Hvide asparges stikkes under jorden, så snart hovedet stikker op  
 af jorden

- Grønne asparges skæres af ved jorden

LARS OG SANDRAS BEDSTE ASPARGES-TIPS

- Bedste opbevaring er i et fugtigt viskestykke i køleskab, men  
 endnu bedre: spis dem med det samme!

- Er de grønne asparges blevet lidt slatne, så stil dem i vindueskar 
 men i et glas med vand i bunden, så bliver de atter spændstige -  
 og de vokser endda lidt natten over

- Hvide asparges er meget velegnet til at blive frosset ned

- Bedste serveringsforslag: dampet, hvid asparges med fjordrejer  
 og hollandaisesauce 



Parret foran de ikoniske asparges der hvert år kan ses i  
vejkanten foran Knabegaarden





LUFT TIL VAND

VARMEPUMPER

FROST VVS A/S er VE-godkendt til montering af
varmepumper

VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og

montørvirksomheder, som er blandt de bedste til at

installere vedvarende energianlæg som varmepumper

Bosch Compress
7000i AW luft til vand
varmepumpe

En af markedets
absolut bedste luft til
vand varmepumper

FROST VVS A/S - Odensevej 97 - 5600 Faaborg - Tlf. 62615200

www.frostvvs.dk

For dig er vi der altid
– svarer også i weekenden 
og på helligdage

Niels Sigh, 
Lene Kromann og  
Rasmus Hermansen

Odensevej 35, 5600 Faaborg
6261 1144 
mail@dlbg.dk
faaborgbegravelse.dk

STØT OS - VI STØTTER DEN LOKALE SPORT

Skattefradraget for private til rengøring og  
vinduespolering er hævet til 25.000 kr. pr. person

Endnu en grund til 
at lade os klare det

Svendborgvej 171, 5600 Faaborg
Telefon: 62 61 70 80 | www.jhlrengoring.dk



Har du stor kærlighed til Faaborg og kender byen

Vil du være en del af et hyggeligt fællesskab?

som din egen bukselomme?

Er du ikke bange for at tage fat, når der skal sættes stole op,
omdeles plakater/brochurer eller andet praktisk arbejde?

Din by har brug for dig!
Kunne du tænke dig

at være frivillig?
 

Vil du også være med på holdet?
 Så mød op onsdag den 26. maj kl. 16 i Bryggergården 6
Giv et kald på 53 26 63 23 eller mail: signe@faaborg.dk

 



GØR DIN NABO MISUNDELIG
SLIP FOR ALGER OG FLISEPEST RING

28148638VI GØR FLISERNE SOMMERKLAR

55 kr. 
KUN

Kontakt Mikkel Larsen - din lokale multimand
Tlf.: 28148638. 

Vi giver 15 års garanti på imprægnering. 

Hos Larsenpuds renser vi fliser skånsomt med vores
mekaniske rens. Trænger dine vinduer også til en 

omgang så tager vi altid rammerne med. 

pr. m2







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Replica Zinfandel
ZINFANDEL , PUGLIA 2017

Generøs, fuldfrugtig syditaliener på 
100% Zinfandel

Vin til enhver lejlighed ...
I DIN Supebrugsen Faaborg

Pr. flaske

Marieta Albarino
Rias Baixas, Spanien 

Denne Albariño er enormt flot i sin duft, og 
smagsmæssigt følger den op med en super 
charmerende dybde og frisk lethed på 
samme tid. De fortsætter ud i en fortryllende 
og intens eftersmag, der har en god syre, 
men først og fremmest er den blød, smuk 
og behagelig med sin markante frugt og 
spændstighed.

69,-Pr. flaske

Manz Riesling  
“Sackträeger” Trocken

Tyskland er kendt for deres kva-
litetsrige Rieslingproduktion, og 
denne er ikke en undtagelse! 

Denne Riesling tilbyder alt det bed-
ste fra Tyskland, nemlig frugtige 
smagsnoter, delikat tørhed og en 
forfriskende syrelighed.

Pr. flaske 89,-

L´Ostal Cazes Rosé 2019 GM Rosé
Blandt top 7% af alle vine i verden 
(N.V. Vintage), præsenteret i Vivinos 
2017 Wine Style Awards: Languedoc-
Roussillon Rosé (Vintage 2015) og 
næsten 4 stjerner på vivino med over 
3000 anmeldelser!

Let sødlig og frugtig aroma af roser og hindbær, 
der fortsætter ud i smagen, hvor vi også har en 
lille vingummi nuance. Tør med noget frugtsødme 
og let syre, men ikke så høj smagskoncentration. 
Noget kort i eftersmagen – men serveret iskold 
kan den fungere fint som aperitif eller tørstsluk-
ker i skyggen under markisen.

Tá 2 flasker 
Vejledende pris 119.-/flaske

Pr. stk. 

49,-

Bread & Butter
Pinot Noir eller Chardonnay
En Chardonnay er en smørfed  
californisk Chardonnay med cremet frugt  
og luksuriøse fadnoter.
En ret mørk pinot noir i en noget fyldig stil. 
Super smooth, frugtig og helt sømløs.

Pr. flaske 99,-

129,- 49,-
Ta´2

Spar 40,95
Spar 40,95

Spar 70,95

Spar 50,95 Spar 30,95


