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Kom med på Sundet
I dag er vi trukket i det gode fodtøj, og har sam-
men med Faaborg Byhistoriske Arkiv taget turen til 
Sundet i Faaborg. Den lavvandede sø på 55 hektar 
har oprindeligt været en havbugt, men allerede i 
1500-tallet  blev den inddæmmet og omdannet til 
mølledam.

I år 2000 blev Sundet genetableret som 31 hek-
tar sø, og er i dag en del af Danmarks Smukkeste 
Motionsrute.

En simpel mølle der blev brugt til at pumpe vand fra engområdet omkring sundet

Overlæge Otto Helms fra Nakkebølle med sin søn Adam i båd på 
Sundsøen i cirka 1915

En Deutz traktor på arbejde ved Sundet omkring 1935. I baggrunden skimtes Sundbak-
kerne
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Sundrenden eller Mølledammen som den hed. Her fotograferet ved Østerbrogade i 
1910



Med Berlin som mål styrtede en Lancaster den 15. februar 1944 ned ganske tæt ved 
Faaborg. Vraget splintredes i større og mindre dele over et to kvadratkilometer stort område 
på "Sundet" og "Grevens Eng"

Smukt ser det ud med en båd fortøjret på Sundet og Faaborg i baggrunden i 1915

Lancasterens bomber sprængtes med et vældigt brag, og cirka 100 store butiksruder i byen blev sprængt - her ved Monopol
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Den flotte Sundmølle som den tog sig ud i 1915



Vælg danbolig Faaborg når du skal sælge!

SOLGT ELLER 0 KR.! 

Landsdækkende køberkartotek!

Med undtagelse af udgiften til rapporter

I 2021 solgte vi over 41% af alle vores ejendomme via vores køberkartotek

Vi er den eneste Premium Mægler i dit område

Hos os får du troværdighed, engagement og høj service!
Vi tilbyder desuden:

Boligsalg uden binding! Typisk er der 6 mdr binding på formidlingsaftalen

Vi er 2 butikker der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt os allerede i dag på tlf. 6261 0450



Faaborg-området gjorde det igen
Selvom om sommeren heldigvis ikke er slut endnu, vil jeg tillade mig
at konstatere, at vi gjorde det igen. Fik vist Faaborg frem på allerbedste vis.

Jeg kan ikke huske en sommer, hvor oplevelserne har stået i kø i
lighed med i år.

Koncerter, fællessang, strandbar, skaldyrsfestival, bordfodbold i
gaderne, vægterture, hestevognskørsel..., ja fortsæt selv.

Måske har turisterne ikke været her i lige så stort antal som i
"corona-somrene", men de mange der har lagt vejen forbi byen og øerne,
må være vendt hjem med MINDST en lille forelskelse i hjertet.

Tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til en
fantastisk sommer i området.

God læselyst

NR. 63 - AUGUST 2022  
DET RIGTIGE FAABORG 
 
UDGIVES AF  
Det Rigtige Faaborg ApS 
Oplag: 8.200 stk.
 
ANSVARSHAVENDE  
REDAKTØR 
Henrik Poulsen 
 
JOURNALISTER 
Henrik Poulsen
Pernille Pedersen

FOTOGRAFER 
Mads Holdgaard 
Henrik Poulsen 
 
GRAFIK, LAYOUT 
Det Rigtige Faaborg ApS
 
TRYK  
PR OFFSET 
 
SALG 
Mads Holdgaard 
Henrik Poulsen

KONTAKT 
Det Rigtige Faaborg ApS 
Bryggergården 4-6 
5600 Faaborg 
 
info@detrigtigefaaborg.dk 
Tlf.: 93 96 80 10

Henrik Poulsen 
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard 
Salg / Partner

Pernille Pedersen 
Journalist

Janne Schwartz  
Salg og kontor

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg

2 DET GAMLE FAABORG

8 ERLING TOFTEMANN

16 BROHOLM

26 STEEN OUTZEN

34 KRISTIANNA HAMMER

5



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

VVaarr  ssoommmmeerreenn
hhåårrdd  vveedd  

ttæænnddeerrnnee??

-  og fik du ikke helt smilet frem?
 

Så er vi lige her og hjælper smilet tilbage...

Tandlæger og tandplejere står klar til,  
at holde dit smil og og din 
tandsundhed i topform!

Smilet og tænderne er ofte på ”hårdt arbejde” i ferietiden...



FAABORG
WINE WEEK

 Program opdateres løbende www.faaborg.dk/aktiviteter

8. - 10. 

September

Vinquiz, smagninger, vinvandring, vinmesse, winemakers dinner mm.
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Fra ilden til asken
I januar 1981 ankom Erling Toftemann til en stilling som kriminalaf-
delingen i Faaborg efter ti år i København. Her havde han arbejdet 
seks år i ordenspolitiet, inden han tog et års turnus i kriminalpoli-
tiet og dernæst ansættelse på Politigården.

I København havde kriminalpolitiet flere afdelinger. En afdeling til 
tyveri og røveri. En afdeling til smugleri. En afdeling til personfar-
lige sager. Her var mere end 30 personer ansat, både jurister og 
efterforskere, og kontrasten var stor, da Erling landede i afdelingen 
på Østergade i Faaborg.

- Afdelingen bestod af tre kriminalbetjente, og vi havde sager lige 
fra butikstyverier og cykeltyverier til meget større sager. Men efter 
ti år i København var det på tide at komme ud i provinsen, og det 
var som at komme fra ilden til asken, siger Erling Toftemann.

Men det provinsielle havde også sine præventive potentialer.

- Vi lærte hurtigt klientellet at kende. Der var fx mange narkoma-
ner, men det var primært de milde stoffer, som de selv dyrkede 
på solbeskinnede marker - så kvaliteten var i top, forklarer Erling 
Toftemann. 

Kriminalbetjentene vidste, at de ‘små’ stofmisbrugere gjorde sig 
skyldige i butikstyverier, men også, at de kunne være interessante 
ved større sager. Var der indbrud i området, så vidste kriminalbe-
tjentene instinktivt, hvem af ‘vennerne’ de skulle besøge, og ofte 
fandt de da også tyvekosterne ved besøgene.

De kriminelle vidste også, hvem kriminalbetjentene var, og engang 
kom én af dem uforvarende til at bestjæle Erling.

- Det var én, vi kendte særdeles godt. Jeg var ude at handle og 
havde stillet min cykel udenfor butikken og ladet lygterne sidde på. 
Jeg mødte ham på vej ind i butikken, og vi hilste på hinanden. Da 
jeg kom ud, var lygterne væk, både for og bag. Jeg opsøgte ham 
og sagde: ‘Du skal ikke stjæle mine lygter.’ Han tog straks lygterne 
op af lommen og udbrød: ‘Undskyld, jeg vidste ikke, det var dine,’ 
fortæller Erling Toftemann. 

Sådan findes der en lang perlerække af mange uheldige episoder 
for de lokale kriminelle, og Erling fortsætter med endnu en anek-
dote.

- Der var også en godt kendt kriminel, som var aktiv med tyverier. 
Vi skulle hente ham i hjemmet, og vi vidste, at han var hjemme. 
Forældrene lukkede op, og de vidste ikke, at han var hjemme. Men 
så så vi hunden og sagde: ‘Find Anders (fiktivt navn, red.),’ og hun-
den løb op på førstesalen og gøede foran et klædeskab. Og derinde 
sad han så. Den var nok ikke gået i dag, griner Erling Toftemann.

God tid og lokalkendskab
Den tidligere kriminalbetjent mener ikke, at der i dag, på bagkant 
af politireformen, er det samme kendskab til de lokale klienteller, 
og at det nu mere er tilfældigheder, der afgør udfaldet i en sag.

- Vi fik mange oplysninger fra lokale beboere, fordi vi var lokale, 
og folk vidste, hvem vi var. Vi samarbejdede med SSP, og vi var 
synlige på skolerne og kendt ude i sportsklubberne. Vi kendte de 
forskellige grupper og vidste ofte, hvem der havde gjort det, ud 
fra modus, siger Erling Toftemann.

Det var også en tid, hvor politiet stort set havde tid til alle de 
sager, de fik ind.

NY SERIE MED FAABORGS TIDLIGERE BETJENTE

I lovens navn 
I de kommende tre magasiner kan du læse med om nogle af de allermest opsigtsvæk-

kende kriminalsager i Faaborg og omegn, når tre tidligere kriminalbetjente fortæller om 
deres tid på den lokale politistation i Faaborg. I denne udgave er det Erling Toftemann, 

der tager dig med tilbage til tiden, hvor betjentene kendte det lokale klientel særdeles 
godt. Du kan bl.a. læse om narkotikasmugling, ildspåsættelse og drab på Langelinje.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN/PRIVAT



Erling Toftemann fik efter endt uddannelse udleveret et forstørrelses-
glas og sit politiskilt, betjent nummer 3585. Skiltet skulle afleveres, da 
han gik på pension, men efter reformen, hvor der kom nye skilte, fik de 
tidligere betjente deres gamle skilte tilbage

I slut 80’erne, start 90’erne boede der flygtninge af mange nationa-
liteter i Nakkebølle. Politiet fik en henvendelse fra postkontoret om 
mærkelige, store ugentlige pakker fra en bestemt familie, der skulle 
sendes til hjemlandet. De undersøgte pakken, og der lå bl.a. varer med 
prismærker - og nogle dukker. Da de rystede dukkerne, raslede de, og 
inde i dukkerne fandt de smykker fra guldsmedeforretninger

Én af de uopklarede sager fra Erling Toftemanns tid som kriminalbe-
tjent var en påsat brand i april 2003. Hele garagen ved politistationen 
brændte ned, ligesom Erlings cykel, der stod parkeret derinde. Politiet 
regnede med, at branden måtte være en eller anden form for hævn-
aktion



- De grovere sager blev naturligvis prioriteret, og de sager, der 
skulle gøres klar til retten; voldssager, værtshusslagsmål, vold-
tægter, grovere røverier og drab, forklarer Erling Toftemann.

Netop drab vækker minder fra en voldsom sag, som Erling var 
med til at opklare. Et hustrudrab - med efterfølgende ildspåsæt-
telse, mere vold og en intens jagt på gerningsmanden.

- Jeg havde hjemmevagt. Vi var otte betjente, så vi var på vagt 
hver ottende dag fra klokken 16-07. Man kunne blive ringet ud 
til hele politikredsen, og denne her dag blev jeg kaldt ud til en 
ildspåsættelse. Da jeg ankom, var ilden gået ud, og hustruen 
var bragt på hospitalet. Gerningsmanden var kørt til Ringe til sin 
tidligere kæreste, og her havde han snittet hende i halsen, mens 
hendes barn så på, og derfra kørte han videre ud i en skov. Vi 
havde helikopter i luften, der lokaliserede ham, og han blev ar-
resteret. Han blev idømt forvaring i byrådssalen i Svendborg af et 
stort nævningeting, forklarer Erling Toftemann.

Mordet på Langelinje
Erling havde talent for efterforskningen, og kort efter sin ansæt-
telse i i Faaborg i 1981 fik han sin første drabssag, som skulle 
opklares i samarbejde med Rejseholdet. Her rejste Erling rundt 
med Rejseholdet i det halve år, efterforskningen tog, mens han 
blev taget ud af al anden efterforskning.

Ad flere omgange fik Erling tildelt særlige sager eller kom med 
i en særlig efterforskningsgruppe, men ifølge den beskedne 
kriminalbetjent selv besidder han ikke særlige talenter indenfor 
efterforskningen.

- Jeg er nok en meget all round-efterforsker. Men jeg har en 
brand-uddannelse fra svensk brandskole, så jeg kan hjælpe med 
at opklare mærkelige brande. Som kriminalbetjent har man in-
gen efterforskningsmæssig baggrund for opklaring af brande, og 
uddannelsen gav en god baggrundsviden. Det er vigtigt at sikre 
spor og oplysninger fra starten i samarbejde med brandvæsenet, 
fx er det vigtigt ikke at vælte mure, da der kan være effekter, der 
er vigtigt for at finde brandårsagen. Dem skal teknikerne kunne 
finde og sikre efter slukningen og sende videre til os, siger Erling 
Toftemann.
 
I oktober 1981 blev en ung mand fundet død i Faaborg fjord, ud 
for roklubben ved Langelinje. En nærmere undersøgelse viste, 
at mandens kønsdele var skåret af. Sådan et drab ses kun yderst 
sjældent i Danmark, og der blev derfor iværksat en meget omfat-
tende efterforskning, hvor Erling Toftemann var med i truppen. I 
den indledende fase havde politiet blikket rettet mod narkomil-
jøet i Faaborg. 

- Efter seks måneder med masser af afhøringer var vi ikke kom-
met nogle vegne, men så var der én, der meldte sig selv. Det 
passede bare ikke sammen. Han måtte have læst sig til det. Til 
gengæld kom det frem, at han havde begået berigelseskriminali-
tet, fortæller Erling Toftemann.

Først fire år senere var der gennembrud i sagen. Politiet fik en 

henvendelse fra Interpol i Tyskland. En mand fra Mönchenglad-
bach var arresteret for andre drab. Han havde tegnet en havn og 
skrevet om drabet, og det passede med Faaborg. Rejseholdet, 
inklusiv Erling, rejste til Tyskland, hvor de afhørte den mistænkte 
og kiggede materialerne igennem fra de øvrige sager.

- Det viste sig, at der var sejlet et tysk skib med adfærdsvanske-
lige unge forbi på gerningstidspunktet. Nogle fra skibet havde 
kontakt med den dræbte, men de blev trætte af ham, da han var 
meget kontaktsøgende. De besluttede sig for at afstraffe ham på 
en meget grov måde. Men om natten står én af dem op og går 
tilbage, trækker ham ud til vandet og skærer kønsdelene af ham, 
fortæller Erling Toftemann.

Gerningsmanden blev dømt for i alt fem drab, hvoraf han havde 
parteret nogle af ligene.

Selvom Erling har deltaget i mange dramatiske episoder, så er 
han i dag glad for, at han aldrig har været involveret i skyderi eller 
voldsomme episoder.
- Jeg har trukket min pistol, men aldrig affyret skud. Deri-
mod har jeg brugt min knippel, men kun til at smadre ruder med, 
siger Erling Toftemann. 
Ved politireformen i 2007 blev lokalafdelingen i Faaborg nedlagt. 
Her blev Erling ansat i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, 
hvor han var, indtil han gik på pension i 2015 - efter 43 års tjene-
ste.
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Selvom Erling Toftemann har stået ansigt til ansigt med mange kriminelle og 
voldspersoner, så har han formået at bevare troen på det gode i mennesker. ‘Jeg 
er god til at lægge det fra mig, og så har jeg gode fritidsinteresser, så jeg har 
ikke lagt mange spekulationer i det,’ siger Erling Toftemann

I starten af 1980'erne var fiskerne så utilfredse med
fiskeripolitikken, at Faaborg oplevede en decideret havneblokade

Smuglersagen i Helnæsbugten
Søndag den 3. april 1994 ankom coasteren Hela 
fra en kyst i Marokko til dansk territorium. Politiet 
havde længe fulgt coasteren hele vejen op gennem 
europæiske farvande, da den var under mistanke for 
at smugle hash til landet. Politiet vidste ikke præcis, 
hvor den ville ligge til, og den havde et stykke tid lig-
get for svaj på grund af en storm. 

Efterforskningen havde omfattet mere end 200 timers 
telefonaflytninger og rumaflytninger af de formodede 
smuglere. Samtidig skyggede politiet i månedsvis de 
mistænkte og overvågede hver eneste sømil, Hela 
sejlede.
Erling Toftemann havde vagt den aften, de forven-
tede, at coasteren ville sejle gennem Lillebælt, og han 
skulle støde til kollegerne i Assens og holde øje med 
et hus, som én fra besætningen havde tilknytning til.

Coasteren sejlede dog videre - helt ud til Bøjden, hvor 
politiet forsøgte at standse den. Besætningen på coa-
steren havde desværre nået at læsse hashen ned i tre 
gummibåde og forsøgte nu at dumpe det i Helnæs-
bugten, hvorefter de forsøgte at flygte fra politiet.

Men ordensmagten var massivt tilstede med heli-
kopter, flådeskibe og frømandskorpset, og smuglerne 
blev pågrebet på Helnæs. Det lykkedes dermed ikke 
smuglerne at bringe hashen ind til det modtagerhold, 
der var kommet kørende på Damsbo Strand.

Mens en toldkrydser og en helikopter fik besætnin-
gen arresteret, slog politiet til inde på stranden mod 
de ankomne modtagerhold.

De følgende dage ledte politiet med en minestryger 
fra Søværnet og dykkere fra Frømandskorpset efter 
hashen, så det ikke skulle lykkedes de pludseligt 
mange interesserede fritidsdykkere at finde det.

Hashen blev fragtet op fra bunden af havet og læsset 
på en lastbil i Bøjden. Her endte de 25 tons hash pak-
ket ind i presenning og tapet godt sammen til videre 
fragt.

I alt blev tolv personer blev dømt for medvirken til 
smuglingen.
15 år senere, i 2009, meldte hovedmanden bag 
smuglingen sig selv. Han fik fire års fængsel.



Lyt til 
sommeren på 

Det Rigtige Faaborg
Din lokale radio er lige nu fyldt med sommerens bedste sange
Hent vores nye gratis app i App-Store eller Google Play og lyt med

Sommerens bedste sange præsenteres af

Du kan også lytte med på www.detrigtigefaaborg.dk 
Klik på "Lyt til Det Rigtige Faaborg"

Kontor Fyn
Billums
Realmæglerne Sofie Find
Faaborg Rengøring
Faaborg Materialeudlejning
Boe Byg
Rosenberg Ventilation
Faaborg Malerfirma
Håstrup og Nab VVS
Faaborg El-service
Zejr
Dang
1-Office
Båd og Motor
Faaborg El
BDO
Faaborg Fysioterapi
Faldsled Svanninge
Kroghs Tømrerfirma

Hammer Hansen og Vinoble Faaborg
Barlebo Ost og Deli
Harald Tandlægehuset
Sparekassen Sjælland Fyn
Restaurant Klinten
Borch advokaterne
Worres
Vores Faaborg og Egn
Super Brugsen
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Faaborg Bilcenter
Yamaha MxStrik
Bog og Idé - Legekæden
Hudplejeklinikken v. Pia Vejlemark
Lingeri By Storm
Mr. Isaksen
Sølvhjelm
EDC

Centerfrisøren
Tandlægecentret Denteam
Blækhuset
Rema 1000
Faaborg Tømrerforretning
Murermester Uffe Skovlund
Svanninge Malerforretning
Depot Svendborg
Garant Faaborg
Salon Bielefeldt
Hotel Færgegården
Rekord Rens
Boutique Dorin
Café Fruens Vilje
Sydbank Faaborg
Restaurant Kompasset
Korinth Entreprenørfirma
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SKAL DU HAVE  
NOGET MED? 
Vi leverer kaffe og meget mere til andre  

virksomheder i nærheden af dig.  
Da miljø og bæredygtighed står vores hjerte 
nært, vil vi også gerne besøge dig på vejen. 

Ring til os på 65 96 18 35
 eller læs mere om os på mokkaffe.dk Mette Stokholm | Advokatfuldmægtig 

Tlf.: 28 35 42 47, msp@borch-advokater.dk

Vestergade 4a, 5600 Faaborg

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 

Vi udfører alt indenfor kloak 
og entreprenørarbejde

KONTAKT OS
Tlf.: 31176900 el. E-mail: sc@horne-entreprenor.dk
www.horne-entreprenor.dk

Ny kloakering 
Rep. af eksisterende kloak
Montering og servicering af rottespærre
Jord og anlægsarbejde



Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 
Klinteallé 1, 5600 Faaborg

restaurant@klinten-faaborg.dk

SÆSONMENU

Forret 
Mille Feuille af koldrøget laks, citrus,  

agurk, radise og ingefær 

Mellemret
Skindstegt knurhane,  

nye løg i sauce vin blanc nage

Hovedret
 Sprængt dansk Duroc svinebryst,  

cassoulet af nye jordskokker, majs, hindbær,  
fynske kartofler og sauce jus  

Ost
Tallerken med div. 

udvalg af gårdoste og sylt

Dessert
 Farmors koldskål i nye klæder, 

jordbær, sprøde havreflager,  
limesirup og koldskål iscreme

PRISER

2 retter 335,-
3 retter 420,-
4 retter 515,-
5 retter 590.-

AKTIVITETSKALENDER

Vi har frokoståbent 
hver dag  
Prøv vores  

lækre kartoffelmad!

Grill og Jazz  
3. og 10. august / Hver onsdag Pris 289,- 

(10. AUGUST ER SIDSTE GANG I ÅR)

Faaborg 
Malerfirma
Odensevej 199, 5600 Faaborg

Tlf.: 26 16 61 17
www.faaborgmalerfirma.dk

71 ÅR MED KVALITET

Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk



 

Faaborg Bil-Center investerer i fremtiden 
Stor tilgang af kunder er noget som 
kan mærkes i forretningen, hvilket 
nu får virksomheden 
til at investere yderligere.    

Toyotas lukning i Faaborg er noget som 
kan mærkes ved Faaborg Bil-Center. 
Tilgangen af nye kunder stiger markant.  
Det får nu virksomheden til at investere 
yderligere i udstyr og personale;  
Vi er meget glade for de mange nye 
kunder, som vi den seneste tid har budt 
velkommen både i salgsafdelingen og 
på værkstedet. Det er vigtigt i 
forbindelse med tilgangen af nye 
kunder, at vores mange eksisterende 
kunder ikke mærker et forringet 
serviceniveau, siger Anders Ø. 
Engelbreth, indehaver af Faaborg Bil-
Center og tilføjer: For at sikre at vi 
fortsat lever op til vores gode ry, skal vi 
have værktøj og bemanding, som er 
afstemt med efterspørgslen. Vi har nu 
over en periode konstateret, at vi har 
haft svært ved at følge med, hvilket 
falder så heldigt sammen med, at 2 af 
vores lærlinge netop er udlært. Nikolaj 
Blume er udlært Eftermarkedsassistent 
og Nikolai Bæk er udlært mekaniker.  
Vi er glade for at kunne tilbyde dem 
begge arbejde efter deres læretid.  
Vi har allerede ansat en ny lokal lærling 
på mekanisk værksted og for at gøre det 
nemt, hedder han også Nikolai. Navnet 
forpligter, for Nikolai Bæk fik Svendborg 
Erhvervsskoles flidspræmie, da han 
afsluttede sidste skoleforløb.     

Udvikle eller afvikle 

Vi skal hele tiden udvikle os og følge med 
tiden, selv om det kun er ganske få 
måneder siden, at vi købte vores 
kompagnon ud og dermed foretog vores 
”livs investering”, så stopper det ikke 
der. ”Vi har taget de lange briller på og 
er her for at blive! 

 

Selv om det naturligvis havde været rart 
med en periode uden investeringer, så er 
det samtidig vigtigt, at vi hele tiden 
følger med. Følger med den teknologiske 
udvikling og med efterspørgslen, siger 
Anders Ø. Engelbreth.  

I den seneste tid er der investeret i nye 
og flere testere, dækapparat, løfteudstyr 
m.v. Heldigvis har de tidligere investeret 
i ladestandere til el biler og dertil knyttet 
værktøj, så de udgifter er allerede taget.  
Vi laver stort set ALT mekanisk og skades 
arbejde på alle bilmærker og modeller, 
det forpligter os også til at have det rette 
udstyr, siger Anders Ø. Engelbreth 

Vores personale er konstant på kursus og 
bliver løbende videreuddannet. Selv om 
et kursus kan være arrangeret af Opel, 
kan den viden vi tager med hjem, bruges 
på tværs af mærker og modeller. 
Eksempelvis er et klimaanlæg opbygget 
meget ens, uanset om det er en Opel eller 
eks. en Toyota, at vi arbejder med. Med 
ansættelsen af Brian Jensen fra MFA 
Biler er forretningen blevet ekstra 
opdateret med den nyeste Toyota viden 
og mange års Toyota erfaring. 

 

På billedet ses Nikolai Bæk (tv), Anders Ø. Engelbreth (midten) og Nikolaj Blume (th).  

GRATIS værkstedskonto 

Alle mærker de stigende 
priser i hverdagen og for at 
imødekomme kunderne har Faaborg 
Bil-Center lavet et værkstedskoncept, 
hvor man tilbyder kunderne gratis at 
dele regningen over 10 eller 20 
måneder, uden omkostninger, renter 
og gebyrer.   

Skadecentret har også travlt 

En øget reparation af skader, stenslag 
m.v. gør, at virksomheden faktisk 
søger endnu en kollega. 

Ny bil fra 745 kr. pr. md. 

Faaborg Bil-Center sælger, finansierer 
og leaser en bred vifte af biler, nye som 
brugte. Netop nu har man kampagne 
på leasing af en helt ny Opel Crossland 
til bare 745 kr. pr. md. Flere modeller 
tilbydes i denne kampagne med eller 
uden udbetaling. Er du mere til en god 
brugt bil, så har virksomheden p.t. 58 
stk. stående, klar til hurtig levering. Og 
hvis din drømme bil ikke står der, så 
finder virksomheden den for dig! 

Annonce.  



26-ÅRIG SØRGER FOR PLANTER 
TIL HELE SKANDINAVIEN

Emil og 
planterne

Da Anders Ploug-Sørensen i 2017 besluttede sig for at stoppe sin produktion af 
stenbedsplanter, måtte Emil Stentebjerg Frederiksen tage en hurtig beslutning. I dag 

driver Emil forretningen videre under navnet Gartneriet Broholm, hvor de mange 
typer stenbedsplanter, dyrket på de 70.000 m2 marker lige udenfor Millinge, leveres til 

retailbranchen på hele det skandinaviske marked.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO MADS HOLDGAARD
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Til en egnsfest i Horne, da Emil Stentebjerg Frederiksen var bare 
12-13 år gammel, hørte han Anders Ploug-Sørensen fortælle 
historier fra sit arbejdsliv. Hvordan han hele sommeren pottede, 
producerede og solgte planter, og hele vinteren kunne holde fri 
og gå på jagt. Et arbejdsliv, der lød besnærende for den unge 
dreng, der erklærede, at det liv ville han en dag gerne leve.

Gennem årene blev der indgået en aftale om, at den dag, Anders 
gik på pension, skulle Emil overtage gartneriet, og den dag skulle 
vise sig at komme noget tidligere end forventet.

En hurtig overtagelse
Anders og Gitte Ploug-Sørensen har boet på gården Broholm 
udenfor Horne siden 1982, hvor de i mange år producerede og 
solgte stenbedsplanter, frugt og bær under navnet Broholm Frugt 
og Bær. Gradvist gennem årene udviklede antallet og sortimentet 
af stenbedsplanter sig fra 5.000 planter årligt fordelt på tre sorter 
til to millioner planter, fordelt på 25 sorter.

Da Anders besluttede sig for at gå tidligt på pension og dermed 
stoppe produktionen af stenbedsplanterne, var det naturligt at 
høre Emil, om han var klar til at overtage. Emil var på det tids-

punkt 26 år gammel, landbrugsuddannet indenfor planteproduk-
tion og havde fast arbejde.

- Anders havde spurgt mine forældre, om de troede, jeg fort-
sat var interesseret. Min mor ringede og sagde, at hvis jeg var 
interesseret, så var det nu, som i NU! fortæller Emil Stentebjerg 
Frederiksen.

Anders havde ikke opformeret nye planter den sæson, og Emil 
måtte derfor i foråret 2017 tage en meget hurtig beslutning. Han 
ringede til banken og dernæst til Anders.

- Jeg mødtes med Anders og sagde, han skulle give mig en uge. 
Jeg lejede folk ind, og vi priklede alle de planter, vi kunne. Det 
blev til 500.000 på en uge, og så tog jeg tilbage til mit almindelige 
arbejde, forklarer Emil Stentebjerg Frederiksen.

Emil havde intet kendskab til planter, men han indgik en aftale 
med Anders, om at han arbejdede som konsulent for virksomhe-
den de første tre år, og så gik Emil ellers all in og sagde sit job op 
den 1. maj.



Emil Stentebjerg Frederiksens mor, Hanne Stentebjerg, og morbror, Niels Stentebjerg, driver i fællesskab et svinelandbrug med tilhørende planteproduktion. 
Planen er på sigt, at Emil, der er landbrugsuddannet indenfor planteavl, skal overtage familiegården



Et kendt brand
Ved at overtage et kendt brand havde Emil nogle fordele frem 
for at starte en helt ny virksomhed op.

- Ved at videreføre Broholm havde jeg et kundekartotek og et 
brand, og med Anders som konsulent havde jeg også know 
how, ellers havde det taget langt tid at bygge en forretning 
op, siger Emil Stentebjerg Frederiksen.

I den kommende salgssæson, der typisk løber fra uge 10 til 
26, solgte den nye unge ejer planter fra markerne omkring 
Broholm på Tåstebjerg, men samme sæson købte han en 
ejendom på Hornegyden lige udenfor Millinge og begyndte 
en ny produktion fra de 70.000m2 marker.

- Grunden herude har den fordel, at der er vandboring på, og 
hver vinter siden 2018 har vi udvidet med haller, produktion 
af nye planter og andre nye projekter. De tre år med Anders 
som konsulent er gået, men jeg har suget al viden ud af ham. 
Heldigvis kommer han stadig forbi af og til, siger Emil Stente-
bjerg Frederiksen.

Selvom Emil ikke er uddannet indenfor planter, så er der en 
høj grad af overførbar viden fra uddannelsen indenfor plante-
produktion, fx ligner svampesygdomme hinanden, uanset om 
de rammer korn eller planter.

En barsk opvækst
Mange steder vokser stenbedsplanter i koldhuse (uopvarme-
de drivhuse). Men i Millinge står planterne udenfor på mar-
kerne året rundt, og det giver nogle særligt hårdføre planter, 
som er en del af brandet for Broholm.

- Selvom de står under dug i vintermånederne, så giver det 
robuste planter, når de står udenfor på friland. Vi sender plan-
ter helt op til toppen af Norge, og også her kan vores planter 
holde til klimaet, forklarer Emil Stentebjerg Frederiksen.
På markerne er der fortsat mange planter, selvom højsæso-
nen for salg er ved at være slut, og Emil regner med, at der 
i år er solgt omkring 1.000.000 planter. Nu er det næste års 
planter, der er i fokus, og der er utallige potter placeret på 
sorte ukrudtsduge, for med stenbedsplanter skal man tænke 
langt frem i tiden. 

- En salgsklar plante er halvandet år undervejs. De planter, vi 
har solgt i foråret i år, blev plantet i oktober 2020. Lige nu er 
vi ved at sælge det sidste ud, som vi plantede i 2020, og nu 
har vi stiklinger i potter, der skal sælges næste år, forklarer 
Emil Stentebjerg Frederiksen.

Hele oktober måned bruges på at opformere nye stiklinger i 
bakker og potter, så når nytåret nærmer sig, står der således 
planter til to sæsoner på markerne. 

En stor spiller på stenbedsmarkedet
Engelsk græs, spindelvæv, blåpuder, krybetimian, der dufter 
fantastisk, otte forskellige slags husløg i et væld af forskel-
lige farver og planten serum sexangulare, der fx bruges på 
grønne, miljørigtige tage. Udvalget er enormt - og naturligvis 

tilpasset den aktuelle og kommende havemode.

- Vi regulerer hele tiden, hvilke blomster og stauder vi skal 
lave. Hvor vil markedet hen af, vi skal hele tiden kigge på indi-
katorer år for år, siger Emil Stentebjerg Frederiksen.
Tre gange om dagen i salgssæsonen kommer lastbiler rullende 
og henter stenbedsplanter, så de kan ende hos de haveglade 
købere. Broholm sælger planterne til alle de store forhandlere 
som fx Coop og plantecentre i hele Skandinavien.

- Jeg ved ikke, om vi er de største, men vi er én af de stør-
ste i Skandinavien på det her område. Og måske det største 
frilandsgartneri med det her segment, siger Emil Stentebjerg 
Frederiksen.

I alt producerer Broholm nu 55 forskellige sorter fordelt på 
seks kulturer af stenbedsplanter, som de betegner som deres 
speciale. Men foruden stenbedsplanter, så er Emil også ved at 
starte op med frugtbuske, som de plantede sidste år.
Tid til jagt - engang

Selvom det var tanken om en hel vinter med tid til jagt, der 
drev den 10 år gamle Emil, så er den del af drømme ikke gået 
i opfyldelse endnu, her fem år efter overtagelsen af Broholm. 
Men Emil er fortsat håbefuld.

- Stedet her skulle gerne blive så stort, at jeg kan ansætte en 
mellemleder til at aflaste mig, så jeg mere skal have heli-
kopterblikket. Men det har nok lidt lange udsigter, og så er 
det jo godt, at jeg ikke er arbejdssky, griner Emil Stentebjerg 
Frederiksen.

Imens må den ivrige riffeljæger nøjes med kortere jagtture, 
hvor han hvert år håber at kunne nedlægge en forårsbuk, 
og der bliver da også tid til en enkelt eller to ture til Sverige i 
løbet af året.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

STENBEDSPLANTER

Denne plantegruppe inkluderer en bred vifte af 
taknemmelige og hårdføre planter, der ikke stiller de 
store krav til pasning og pleje. De pryder med deres 
smukke blomsterflor og grønne bunddækkende løv.
Emil Stentebjerg Frederiksen kalder planterne for 
‘gode sommerhusplanter’, da de er hårdføre og næ-
sten ikke kan slåes ihjel.
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I 2017 overtog Emil Stentebjerg Frederiksen stenbedsgartneriet Bro-
holm efter Anders Ploug-Sørensen. I dag er Broholm er af de største 
producenter af stenbedsplanter i Skandinavien

Sæsonen er ved at være slut, så det tynder ud i rækken af planter





Wellness  
til din bil
Komplet bilpeje
fra kr. 2.695,-

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

Har din bil brug for en kærlig hånd?
Faaborg Bilpleje kan tilbyde dig en komplet bilpleje med grundig indvendig og udvendig  
rengøring samt polering og lakforsegling

Ring og bestil til på 62 61 70 69 
eller book en tid online på 
www.vw-faaborg.dk

Tillæg for håndvask........................................ kr. 395,- 
Tillæg for maskinvask.................................... kr. 150,- 
Tillæg for sæderens med imprægnering...... kr. 395,-

Alle priser er incl. moms

Indvendig-bilpleje
Støvsugning
Højtryksrensning med luft
Rensning af måtter
Rengøring af interiør
Pudsning af ruder indvendig
Opfriskning af interiør

kr. 795,-

Sæson-bilpleje
Lak- og insektrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreparation (excl. lak)
Indvendig bilpleje 
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 1395,-

Komplet  
indvendig og  
udvendig bilpleje
Indvendig bilpleje 
Polering 
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

fra kr. 2695,-



BIKE- OG HOLDAKTIVITETER
SVØMMEHAL MED WELLNESS

FITNESS OG PADEL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Kontakt os på tlf.: 6261 0606 eller info@forumfaaborg.dk

TILMELD DIG PÅ WWW.FORUMFAABORG.DK

NYE YOGA-, PILATAS- OG BIKEHOLD



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst  Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst  Signe Bøje Sahner 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 beboere i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.   31. juli  7. s. e. trinitatis 10.30: VH 09.00: VH  09.30: HN

søn.      7. aug.  8. s. e. trinitatis 11.00: LJ + SBS (Indsættelse) 09.30: LJ + SBS (Inds.)  
søn.    14. aug.  9. s. e. trinitatis 11.00: SBS 09.30: SBS  

søn.    21. aug.  10. s. e. trinitatis 11.00: HN 09.30: HN 09.30: LJ + SBS (Inds.) 11.30: LJ + SBS (Inds.)

søn.    28. aug.  11. s. e. trinitatis 11.00: LJ   20.15: HN (Vægter) 09.30: LJ 09.30: HN 

søn.     4. sept. 12. s. e. trinitatis 11.00: HN 09.30: HN  09.30: RG

ons.    7. sept.  Salmesang og suppe 17.30: HN   
 

HN: Henrik Nedergaard, SBS: Signe Bøje Sahner, LJ: Lars Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen

KirkeNyt

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

Indsættelse af Signe Bøje Sahner 

Vores nye sognepræst, Signe Bøje Sahner, indsættes i 
Diernæs den 7. august kl. 9.30 - i Faaborg den 7. august  
kl. 11.00 - på Lyø den 21. august kl. 9.30 - på Avernakø den 
21. august kl. 11.30.

Indsættelsen foretages af provst Lars Ole Jonssen og 
finder sted mellem 2. og 3. salme - provsten forestår 
gudstjenesten frem til dette punkt - herefter tager den nye 
præst over.

Ændrede gudstjenestetider
Fra og med 1. august ændres gudstjenestetidspunkterne, 
så gudstjenesterne i Diernæs som hovedregel begynder 
kl. 9.30 - i Faaborg som hovedregel kl. 11.00.

20. august – Sogneudflugt Avernakø sogn 
Afgang med færgen 8.30 til lille udflugt til Helligåndskirken 
i Faaborg hvor vi skal se den nyrestaurerede kirke og høre 
om kirkens historie. Dernæst besøg på Faaborg Museum 
med besigtigelse og fortælling om Fynbomalerne
Efter så megen kultur får vi lidt at spise på Hotel Færg-
egården. Tilmelding senest 13/8 på tlf. 52192455

21. august - frokost efter indsættelses- 
gudstjenesten på Avernakø kl. 11.30 
Efter gudstjenesten kl. 11.30, byder vi Signe Bøje Sahner 
velkommen og er vært ved en let frokost.
Tilmelding på tlf. 52192455  

Vægterandagt den 28. august kl. 20.15
I år kan vi med en åben kirke igen vende tilbage til traditio-
nen med en vægterandagt i forbindelse med, at vægterne 
går sommerens sidste tur søndag den 28. august.
Andagten begynder i Helligåndskirken kl. 20.15 og er ved 
sognepræst Henrik Nedergaard.

Salmesang og Suppe
Onsdag den 7. september kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Henrik 
Nedergaard går vi over i Det nye Hospital og hygger os 
med suppe, samtale og sang.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!

Musik i Faaborg kirke sommeren 2022:

3. August kl. 20.00 i Faaborg kirke
Koncert med Poul Halberg og Bo Stief. De to legendariske 
musikere på henholdsvis guitar og bas, har fundet sam-
men, og spiller en stemningsfuld og jazzinspireret koncert. 
Kom og hør to danske musikere i helt deres egen klasse!

5. august kl. 17.00 i Faaborg kirke
1/2times koncert med operasanger Jesper Buhl og kirkens 
organist Programmet byder på sange og viser af den 
svenske visesanger og trobadur Evert Taube.

12. august kl. 17.00 i Faaborg kirke
1/2 times orgelkoncert med kirkens organist. Kom og 
hør musik af Johan Caspar Kerll, Johann Baptist Peyer og 
Johann Sebastian Bach spillet på kirkens kororgel.



Jurist

Anstina Krogh 

Tlf: 6171 9561  
kontakt@borgerjuristen.dk
 
Borgerjuristen
Dyndbæksgyden 8
5600 Faaborg

En fremtidsfuldmagt sikrer, 
at du er i gode hænder

Fremtidsfuldmagt og juridisk rådgivning 

Kontakt Borgerjuristen 
Alle er velkomne….

	

Tlf. 62 61 77 95 

Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk 
Læs mere på www.svanningemaler.dk

Peder Find, Tlf.: 28 57 98 80 
Malermester og indehaver

ET MODERNE MALERFIRMA MED STOLTE TRADITIONER 
OG PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK
• Alt i malerarbejde - inde og ude 
 
•  Alt i gulvarbejde
 Vinyl, linolium, tæpper og slibning af trægulve

•  Stor Flygger-butik med prof. rådgivning  
 Altid masser af gode tilbud på tæpper, gardiner  
 og trægulve

Kvalitet i hvert penselstrøg

 
KONTAKT OS 
Tlf.: 62 61 77 95



 

kajak, SUP, glaskano og dykning  
 

Open water svømning, 

Det er nogle af de mange sjove ting, du kan 
opleve, når Outdoor Sydfyn inviterer hele 
familien til et vandevent ved havnebadet i 

Faaborg den 27. august. 
 Det er en dag for både store og små. 

Der er dog aldersbegrænsning og 
tilmelding ved nogle aktiviteter. Læs 

mere og tilmeld dig på: 
www.outdoorsydfyn.com 
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REDAKTØR STEEN OUTZEN HAR 
UDGIVET SINE ERINDRINGER

Anekdoter  
fra et langt liv
Journalistikken har, som mange andre fag, 
været i hastig udvikling i takt med den elektro-
niske tidsalders indtog. Som tidligere journalist 
og redaktør savner Steen J. Outzen til tider de 
gamle tiders journalistiske vilkår, og han har 
netop udgivet en erindringsbog om sin tid som 
lokalredaktør gennem 50 år.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN/PRIVAT

Der var engang, hvor journalisterne var tilstede ved enhver 
begivenhed. Med blok, pen og kamera. Festligt udklædte fa-
stelavnsbørn kom i avisen, en stemningsrapport fra det lokale 
loppemarked kunne få læseren til at føle, at de selv havde 
deltaget, og ja, selv møder i Missionshuset blev dækket af 
journalisterne og bragt i avisen. Steen J. Outzen har gennem 
mange år været redaktør på de lokale aviser i bl.a. Ringe, 
Assens og Faaborg, og han har nydt hvert eneste øjeblik af sit 
skrivende arbejdsliv. 

- Jeg har altid vidst, at jeg ville være journalist, lige siden 
jeg kunne skrive. Jeg har nydt at komme ud og tale med en 
masse spændende mennesker og skrive spændende histo-
rier, siger Steen J. Outzen.
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Kampen om lærepladsen
Allerede da Steen var 10-12 år gammel, sad han og lyt-
tede til pressens radioavis og tog noter på sin blok. Han 
lavede sin egen avis på et A4-papir, og hans største ønske 
var en rejseskrivemaskine. Men som husmandssøn var det 
i datidens øjne ikke et realistisk ønske at forfølge journalist-
drømmen. Men Steen var ustoppelig. Han begyndte at 
skrive til Faaborg Avis som 17-årig, og det gik ikke ubemær-
ket hen.

Bjarne Bekker (tidl. redaktør) lagde mærke til den unge 
rapporter ved en fodboldkamp og spurgte ham, om han 
ikke ville være sportsmeddeler, og snart dækkede den unge 
Steen stort og småt fra Hillerslev Sogn. Men Steen havde 
mod på meget mere.

Selvom der i 1960’erne var fem aviser med redaktion i 
Faaborg, så var det svært at få en elevplads som journalist. 
Steen måtte derfor gå i butikslære, indtil det i 1968 lyk-
kedes ham at få en elevplads på Nyborg Avis, hvor han fik 
dækningen af politi-stof som sit primære område.

Falck-stationen lå lige overfor avisen, og når alarmklok-
kerne lød, styrtede Steen afsted for at finde ud af, hvad det 
drejede sig om.

- Ude i de små sogne skrev vi om alting. Vi refererede fra 
lysbilledshow fra Grønland, fra generalforsamlinger og fra 
arrangementer i husmoderforeninger. Og jeg kunne lide 
det hele. Intet var for stort, intet for småt. Jeg har altid 
elsket at snakke med mennesker, mindes Steen J. Outzen. 

Datidens mesterlære indebar blot et halvt år på journa-
listhøjskolen i Aarhus, men til gengæld ingen afsluttende 
eksamen, og i 1972 var drengedrømmen endeligt opfyldt, 
og Steen var uddannet journalist.

Redaktøren 
Den færdiguddannede journalist fik en afløserstilling for 
redaktøren på Fyns Amts Avis i Ringe, og to år efter blev 
Steen tilbudt en stilling som redaktør i Assens, hvor han 
bl.a. søsatte Assens Avis under Fyns Amts Avis. Et tiltag, der 
blev taget godt imod, netop på grund af deres dækning af 
det lokale.

Den lokale avis blev droppet igen efter et par år, og her 
kunne Steen nu se frem til at starte i sin drømmestilling, 
nemlig som redaktør i Faaborg. En stilling, der har givet 
ham mange gode oplevelser, i de mere end 30 år han 
besad den.

- Jeg kan især huske, da forbundskansler Helmut Schmidt 
skulle på rundtur på egnen. Han blev modtaget på Faldsled 
kro, og af eller anden grund besøgte han Jordløse kirke. Her 
satte han sig ved orglet og spillede. Han var en glimrende 
organist, og det havde jeg ikke troet om en top-politiker. 

Sikkerhedsfolkene blev lidt urolige, for der var jo en sikker-
hedsplan, der skulle overholdes, fortæller Steen J. Outzen.

Episoden med kansleren forsikrede Steen i sin tror på, at 
selv store mennesker, der virker højt på strå, også bare er 
mennesker - endnu én af de ting, han værdsatte ved jobbet 
som journalist.

Tilpas ambitionsniveau
Som redaktør arbejdede Steen typisk mere end 50 timer 
om ugen. Især om vinteren var der meget at se til, for her 
afholdte mange foreninger deres generalforsamlinger, og 
så var der meget aktivitet med møder på den politiske 
front.

- Man kunne sagtens være ene mand på arbejde en week-
end, og så var der travlt, fortæller Steen J. Outzen.

Politikerne vidste også, ifølge Steen, at det ikke var muligt 
at slå en skid i Faaborg, uden at det ville stå i aviserne. Det 
var ikke atypisk, at fortrolige dokumenter blev afleveret til 
pressen, ligesom de havde adgang til referaterne fra de luk-
kede byrådsmøder.

- Richard (Hansen, socialdemokratisk borgmester i Faaborg 
1978-1993, red.) kunne godt spørge: ‘hvem fanden har 
fortalt jer det? Derved bekræftede han faktisk historien, 
forklarer Steen J. Outzen.

Men trods insider-information, så har Steen aldrig søgt sen-
sationshistorierne. Han har siddet med i tusindvis af retssa-
ger, både i Faaborg, byretten og landsretten, og haft en stor 
interesse i kriminalstof. Hvert år dækkede han lokale sager 
om røverier af fx sparekasser og banker, seksuelle kræn-
kelser og decideret voldtægter. Her, forklarer Steen, kom 
han helt tæt på forbryderne, da retssagerne ofte strakte 
sig over flere dage, og dermed lærte han de involveredes 
skæbner at kende.

- Jeg har skrevet meget refererende, men jo også kritiske 
historier, især om byrådsstof, siger Steen J. Outzen.

I 2007 var der optræk til fusion af redaktioner, og den 
60-årig redaktør valgte at gå på efterløn, men at stoppe 
med skriveriet kunne han ikke. Han fortsatte frem til 2018 
med at levere navnestof og foromtaler til avisen, nu Fynske 
Medier, på freelance-basis.

Her satte helbreddet en stopper for skriverierne, men 
karrieren har, set i bakspejlet, netop formet sig, som den 
skrivende redaktør kunne ønske sig.

- Jeg har aldrig haft ambitioner om at skrive for eller være 
redaktør for større aviser, jeg vil gerne have, at folk tænker, 
at jeg gjorde mit bedste, siger Steen J. Outzen.



Det var en tilfældighed, at bogen blev til. Egentlig ville Steen J. Outzen blot aflevere sine erindringer til lokalarkivet, men så mødte han en lokal typograf, der mente, at erindringerne 
skulle udgives i bogform

Steen Outzen og holdet bag Fyns Amts Avis og Ugeavisen
Faaborg foran redaktionen på Østergade 22 i 2006
 

Steen J. Outzen har skrevet om mennesker og begivenheder fra 1968 
og frem til 2018. Han har netop udgivet sine erindringer i bogen: Fra 
husmandssøn til redaktør - små historier fra 50 år i fynsk presse
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STEEN OUTZEN / CV

1965: Butikselev
1968: Elev på Fyns Amts Avis i Nyborg
1972: Redaktør på Fyns Amts Avis i Ringe
1974: Redaktør på Fyns Amts Avis i Assens
1976: Redaktør på Fyns Amts Avis/Ugeavisen i Faaborg
2007: Freelance-medarbejder for Fynske Medier
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Redaktør Steen J. Outzen har haft 50 år i pressens tjeneste. I dag er han 75 år og desværre ramt af sygdom. Han vidste, at hvis hans fortællinger skulle skrives, 
så var det tiden nu. ‘Jeg gik i gang, og så rullede det. Jeg skrev anekdoter hele natten,’ siger Steen J. Outzen
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Det Rigtige Faaborg og Den Gamle Gaard  
præsenterer

Sommerhygge  
i  Museumshaven

 
PROGRAM FOR HAVEN OG DEN GAMLE GAARD
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MØD KRISTIANNA, DER HAR FORSKET I HÅB

Der er  
altid håb
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Håbet er livsvigtigt
Med 10 års erfaring fra strålebehandlingsafsnittet på OUH har 
Kristianna Hammer oplevet eksempler på både håb og håbløs-
hed. Hun oplevede patienter, der trods en relativt god progno-
se, blev overmandet af håbløshed, mens andre med en meget 
værre prognose, bevarede håbet - og overlevede. 

Der var især én oplevelse, som for alvor blev et vendepunkt. 
En oplevelse, der fik Kristiannas øjne op for håbet som omdrej-
ningspunkt for at mestre livets mørke perioder.

- Vi fik en ung mand ind, han var midt i fyrrerne og skulle have 
stråler. Første-sygeplejersken tog imod, og jeg hentede den skal, 
patienterne får på under strålingen. Jeg hører ham spørge: ‘dør 
jeg af det her?’ Og sygeplejersken svarede ham med statistik. 
Patienten stod af. Jeg oplevede, at al hans håb blev slukket, 
fortæller Kristianna Hammer.

Kristiannas tanker kredsede om det absurde scenarie, at syste-
met behandler patienterne med stråler, men samtidigt slukker 
for håbet, og hun satte sig for at finde ud af, hvorfor håbet er 
så vigtigt at bibeholde, og hvordan man sikrer, at patienter ikke 
efterlades alene i håbløsheden.

- Håb forstår kun mulighedernes sprog, ikke det resultatoriente-
rede sprog, som vi anvender på sygehusene. Vi slukker gang på 
gang håbet, siger Kristianna Hammer.

For den unge mand fik statistikken slukket al håb, og dagen 
efter havde han hængt sig.

En undersøgelse af håb
Kristianna undrede sig overordnet over håbet. Hvad er det for 
noget med det håb, og hvad består det af? For at kunne få svar 
på sine mange spørgsmål om håb, måtte hun undersøge det 
nærmere og dykke ned i den forskning, der findes. Så i 2003 
valgte hun at tage en kandidatuddannelse på Aarhus Universi-
tet, hvor hendes speciale omhandlede ‘sygepleje mellem håb 
og håbløshed’.

- Efter min kandidat var jeg mere interesseret, og jeg ville gerne 
dykke mere ned i håbets byggesten. Og det blev startskuddet til 
min ph.d., siger Kristianna Hammer.

Her fik Kristianna mulighed for at møde patienter, der netop 
havde fået en voldsom besked fra sundhedssystemet.

- Jeg fik mulighed for at tale med kvinder, der var nydiagnosti-
ceret med kræft. Jeg talte med dem, den dag de fik diagnosen, 
altså så tæt på stadie 0, som muligt, forklarer Kristianna Ham-
mer.

I en tid med krig, corona og krydsild i storcentre kan det være svært at bevare håbet. Men 
der er altid håb. Håbet er det sidste, der forlader et menneske, siger Kristianna Hammer, 

der har skrevet en ph.d.-afhandling om netop håb. Menneskets håb er noget, der har fan-
get hendes interesse fra arbejdet som sygeplejerske, og håbet er, heldigvis, noget der ligger 

latent i os alle, noget, vi altid kan finde igen - vi skal bare vide hvordan.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN/PRIVAT

- Vi bliver nødt til at have håb, for hvad er alternativet?



Kristianna Hammer er født på Færøerne og uddannet sygeplejerske i 1981. I 2010 fik hun godkendt sin ph.d.-afhandling ‘Portraying Hope’ på SDU. Her undersøger hun håbet 
blandt kvinder, der netop er diagnosticeret med underlivskræft, fx livmoderhalskræft eller kræft i æggestokkene

Kristianna Hammer er en af de mest citerede forskere, 
når emnet er håb. I februar i år fik hun sin postdoc-arti-
kel godkendt i et anerkendt tidsskrift, Journal of Clinical 
Nursing: ‘Hope pictured in drawings by patients nelly 
diagnosen with advanced cancer’



Samtalerne med kvinderne var et pilotstudie, og Kristianna op-
levede, at kvinderne gled af på hendes spørgsmål, at de endda 
løj for hende (og måske for dem selv) i deres svar, og hun måtte 
konkludere, at det var ikke muligt at komme ind i kernen af håb 
gennem et interview.

- Jeg fik en ny idé - at de skulle tegne håbet for mig og derefter 
interviewede jeg kvinderne omkring deres tegninger. Så derfor 
tog jeg en tegneterapeutuddannelse for at kunne have denne 
lærdom med mig i selve interviewsituationen, og det viste sig 
hurtigt, at tegningerne kunne noget. De gik dybere ned i håbet. 
Her blev kvinderne også selv klar over, hvad deres håb bestod 
af, forklarer Kristianna Hammer.

Men det skulle vise sig at blive en stor mundfuld for den etable-
rede forskerverden at rumme et begreb som håb. Og at rumme 
en kvinde med lyst hår og lakerede negle.

En stor omgang skepsis 
Kristianna var den første sygeplejerske på OUH, der valgte at 
tage en kandidatuddannelse, og senere en ph.d., og det har 
været et valg, der har mødt mange fordomme og skepsis.

- Jeg kom som lyshåret kvinde og skulle være banebrydende 
i et mandchauvinistisk miljø, så jeg skulle kæmpe ekstra for 
det. De så mig som en lyshåret dims, der stillede nysgerrige 
og kritiske spørgsmål, siger Kristianna Hammer.

Lægerne talte om ‘kejserens nye klæder’, for hvad var nu det 
for noget med tegninger og håb. Men for Kristianna viste det 
blot vigtigheden af at undersøge, uddanne og kommunikere i 
håb i sundhedsvæsenet og i sygeplejen.

- Sygepleje er jo en blanding af sociale faktorer, filosofi og det 
rent sundhedsfaglige, og vi er en gruppe, der skal række ud 
til både læger og sosu’er og andre sundhedsfaglige grupper, 
forklarer Kristianna Hammer. 

Læger og andre indenfor sundhedsvæsenet udviste for-
domme og skepsis fra angående denne form for forskning i 
de bløde værdier. Også overfor Kristianna selv, der anvendte 
tegning som metode, var en kvinde, og ikke af det udseende, 
som man normalt opfatter, at en forsker skal se ud. Kristianna 
stod fast på sin ret til både at være ‘en kvinde’, og for at hen-
des forskning skulle tages ekstremt alvorligt.

Med resultatet fra patienternes tegninger var Kristianna fort-
sat fast besluttet på at dykke dybere ned i håbets byggesten.

Håbet består, men af hvad?
Ud fra tegningerne og en efterfølgende analyse af dem, 
kunne Kristianna i sin ph.d.-afhandling konkludere, at håbet 
består af tre elementer: ‘spirit’, ‘energy’ og ‘communication’.

‘Spirit’ er den kraft, der kommer indefra os selv, mens 
‘energy’ er de kræfter, der omgiver os, fx naturen. ‘Commu-
nication’ er den relationelle kommunikation, der sker mellem 

mennesker, fx fra patientens familie, og Kristianna føler sig 
overbevist om, at det er her, kærligheden eksisterer.

Håbet udgøres dermed af både en indre kraft og en ydre 
kraft, samtidigt med at håbet er fællesskab.

- Håbløsheden er der hele tiden og truer håbet via de tre ele-
menter. Men jeg var ikke tilfreds med den kortlægning af håb, 
og jeg ville vide, hvordan håbet ser ud i slutningen af livet, 
fortæller Kristianna Hammer.

I sin postdoc fik hun mulighed for at interviewe døende 
patienter, som også skulle tegne deres håb, og her fandt hun 
et fjerde element. Kernen i håbet er således universel og 
omkranses af et firkløver af elementer, der bidrager til håb for 
den enkelte.

Det nye element kalder Kristianna ‘transcendental faith’.

- Det er en kraft udefra, troen. Alle elementer er på en linje, 
og de flytter sig hen imod livets slutning og giver nyt håb, 
siger Kristianna Hammer.

Præster, læger og sygeplejersker kan alle hjælpe patienter i 
et sygdomsforløb, men Kristianna mener, at der mangler en 
stab, der er specialuddannet til at gå ind i håbet sammen med 
patienten for at styrke det fra dag ét og hele vejen igennem 
sygdomsforløbet. Med denne model for håb, er det allerede 
nu muligt for sygeplejersker og andre sundhedsprofessio-
nelle at bruge den i deres kommunikation med alvorligt syge 
patienter.

- Når vi nu ved, at håb består af disse fire elementer, så kan 
patienterne bedre hjælpes med at indgyde håb. Hvis en 
patient fx får håb fra familien, så skal vi ikke anbefale dem at 
gå en tur ud i naturen. Vi kan med modellen bedre forstå en 
enkelte patients håbs sprog, men det tager tid at lære, siger 
Kristianna Hammer.

Derfor håber Kristianna også, at der vil være nogen, der vil 
overtage forskningen og kortlægge, hvordan resultaterne fra 
hendes forskning kan kommunikeres og bruges praksisnært, 
men overordnet set er Kristianna ikke i tvivl om, hvad hendes 
forskning har kortlagt.

For hende står håbet som den naturkraft, vi ved absolut 
mindst om. Håbets kraft er ligeså vigtigt som selve livskraften, 
og derfor skal det tages alvorligt. Den franske filosof Gabriel 
Marcel sagde, at håber er et mysterium, og Kristianna giver 
ham ret. Jo mere, hun har forsket i håb, jo mere er det gået 
op for hende, at håbet ikke lader sig indfange. Håbets inderste 
universelle kerne forbliver fortsat et mysterium. Men derfor 
er der meget at lære fra forskningen.

- Vi skal bruge mulighedernes sprog, ‘det håbsorienterede 
sprog’, og vi skal bruge det rigtigt! fastslår hun.
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“Det kan godt være, at jeg ikke ligner en typisk forsker, men efter alt at dømme, 
så har jeg bevist, at på trods af, at jeg både er kvinde, er lyshåret, har lakerede 
negle og går med højhælede sko, så kan man nå langt,” siger Kristianna Hammer 
grinende. Gennem årene som ph.d. og underviser på universiteter har hun mødt 
mange fordomme på grund af sit køn og sit udseende

Det filosofiske grundlag i afhandlingen bygger på den franske filosof Gabriel Marcel. ‘Han 
mente, at håb er for sjælen, som det er for organismen at trække vejret. Når håbet mangler, 
tørrer sjælen ind og forvitrer,’ siger Kristianna Hammer

Kristianna Hammer er fra Færøerne, og som lektor på Universitetet i Thorshavn var hun 
under sin forskningsperiode primus motor på at opstarte en kandidatuddannelse i sygepleje 
i Thorshavn, hvilket hun føler sig meget stolt over at have opnået
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KRISTIANNA HAMMERS RÅD TIL AT INDGYDE HÅB

Find ud af, hvor den enkeltes håb ligger. Hvilket af de fire blade 
skal i spil. 

Der findes ikke falsk håb. Lægerne vil måske hævde, at man ikke 
skal indgyde falsk håb, men der er altid håb, man skal bare lede 
efter det. Alle har håb til sidste vejrtrækning. 

Diagnoser skal overrækkes med håb. Mennesket først, bagefter 
sygdommen. Systemet skal vendes om. 

Hvis vi ønsker at behandle ‘det hele menneske’ - da kommer vi 
ikke udenom at forholde os til håbets kraft. Håbet i centrum.



Kristianna har bedt mange patienter tegne deres håb.  
Det er der kommet vidt forskellige værker ud af



Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

   Kunderne siger: 
 “De knoklede løs, og har afleveret et fantastisk resultat”. 

     “Min have står knivskarp” 

     “Er bare så tilfreds - langt over 100%” 

Mangler du hjælp til din have...?
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Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Sol, sommer og SuperBrugsen

Din butik i  
midtbyen 

ALTID: Kolde drikke,  
friske sandwich og et  
stort udvalg af kød  
til grillen.

Your supermarket  
in the city center 

ALWAYS: Cold beverages, 
fresh sandwiches 
and a large selection of 
meat cuts for BBQs.

Ihr Supermarkt in  
der Innenstadt 

IMMER: Kalte Getränke, 
frische Sandwiche und 
eine große Auswahl von 
fleisch zum grillen.

Gælder fra den 1. august til og med den 31. august, så længe lager haves.

1 æske

20,-

1 pose

15,-

Premier 
klassikere 
multipak is
Dybfrost. 
Flere varianter. 
300-445 ml. Literpris 
maks. 66,67. Frit valg.

Haribo slikpose
Flere varianter. 210 g. 
Kg-pris 71,43. Frit valg.

Findes 
på køl 

1 flaske

17,-

1 pakke

49,-

Koteletter 
eller hakket 
grisekød
800-1000 g. 
Kg-pris maks. 61,25.
Frit valg.

Godmorgen juice
850 ml. Literpris 20,00 
+ pant. Frit valg.

210 g
Sælges i hele 
forpakninger

12-pak

1000 g

800 g

1 pakke

48,-

Royal Pilsner, 
Classic, Faxe 
Kondi eller 
Pepsi PET
Flere varianter. 
12 x 33 cl. Literpris 
12,12 + pant. 
Frit valg.
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