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Hvor er de rekreative områder?
Nu gider vi ikke bruge mere tid på at diskutere, 
om der skal være 21 eller 26 parkeringsplad-
ser på det bilfrie torv i midtbyen. Ej heller, 
om der af trafiksikkerhedshensyn i gågaden 
burde være en lyskurv og et fodgængerfelt i 
Kattesundet. Og når vi nu er i gang med alt 
det, vi ikke skal bruge mere tid på, skulle vi 
så ikke bare eliminere tanken om, at Rob Roy 
kunne have været bevaret, hvis man havde 
leget en smule mere 
med de kreative ideer 
til forbindelsesledet 
mellem bymidten og 
havnen. 
Men som sagt – det 
gider vi ikke bruge 
mere tid på at disku-
tere. 

Lad os i stedet holde 
fast ved det her med 
kreativiteten. 
Den grønne tråd - som 
skal forbinde havnen 
og byen - vil, når den 
er helt færdig, uden 
tvivl puste nyt liv i 
nogle forsømte områ-
der i bymidten. Torvet 
er færdigt, og det er 
vel de færreste, som ikke synes, at det er ble-
vet et flot resultat. Springvandet er tilbage, og 
brostenene har været oppe og blive kælet lidt 
for. Der er plantet træer ved Lilletorv, kommet 
bedre belysning, og så er belægningen i kan-
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ten rundt forbedret for de bløde trafikanter. 
Det hele er blevet rigtig flot i rene rette linjer. 
Alligevel er det som om, at der mangler noget 
i Den grønne tråd. Noget af det som kendeteg-
ner Svendborg, og de mennesker som bor her. 
Det lidt skæve og upolerede.

For hvor er de rekreative områder henne? Hvor 
er klatrestativet til ungerne, som det man i 

Odense har placeret midt i gågademiljøet? Og 
hvor er street arten blevet af? 

I skrivende stund er Den grønne tråd nået til 
Ramsherred-boulevarden, hvor der kommer 

træer på begge sider, ny lyssætning, en lille sø 
– og naturligvis nogle parkeringspladser. 
Kunne man forestille sig at benytte lejligheden, 
nu hvor entreprenørmaskinerne alligevel er i 
området, til at gøre noget markant ved den 
grønne skråning, som adskiller Ramsherred 
fra byens kulturhus. Ganske vist forlænges 
skråningen ud mod Ramsherred, men hvorfor 
ikke udnytte denne dejlige grønne oase og 
omdanne det til én stor rekreativ ‘legeplads’ for 
hele familien, hvor børnene kunne boltre sig, 
mens far og mor nød kaffen i solen. Væk med 
zig zag-betonstien op til Borgerforeningen, som 
ingen alligevel benytter, og udnyt rummet med 
en smidig og hurtig vej til og fra kulturhuset. 

Det ville klæde Den grønne tråd, om der havde 
været fundet plads i de 69 mio. kroner, den 
koster, til flere kreative udfoldelsesmulighe-
der. Vi brander jo trods alt os selv på, at her 
sprudler af kreative mennesker. Og mennesker 
– dem vil vi gerne have flere af i vores nye 
byrum i midtbyen.

God fornøjelse med  
mitsvendborg.dk  
– MAGASIN

CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør,  
mitsvendborg.dk
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Kunst på dokken er nu  
klar til at slå i gang

Godt og vel 370.000 kroner i lokale spon-
sorater. Ruller og pensler, maling og 
stilladser samt forplejning af kunstnerne 

fra butikker og forretninger i byen. Det er 
resultatet af et enestående benarbejde gjort af 
Morten Sol Petersen og nogle lokale kunstnere. 
Det handler om et kæmpe stort maleri på hele 
gavlen af den 125 meter lange og 10 meter 
høje flydedok, som ligger for enden af Frede-
riksø. Nu er pengene i hus, og arbejdet er skudt 
i gang. 

Måske Danmarks største maleri
Hvor der er vilje, er der en vej. Det motto kan 
tidligere kulturudvalgsformand i Svendborg 
Kommune Morten Sol Petersen med rette tage 
til sig. Det er ham, som har overbevist sponso-
rerne om ideen med Blå Dok.
 - Forestil dig, hvor fantastisk det kommer til at 
se ud. Man vil kunne se det gigantiske maleri 
fra lang afstand ved indsejlingen til Svendborg, 
lyder det begejstret fra Morten Sol Petersen. 
Og han kan godt være stolt. Udsmykningen af 

dokken, som skal illustrere stålskibsbyggeriet 
og sætte fokus på Svendborg som søfartsby, 
bliver et af Danmarks største malerier.

Tak til sponsorer
Det er godt to år siden, at Morten Sol Petersen 
rettede de første henvendelser i forhold til 
projektet. 
- Da jeg første gang luftede tanken for dokkens 
ejer, Cai Larsen fra Petersen & Sørensen, var 
han straks med på ideen. Og da så også Svend-
borg Kommune syntes godt om planerne, så 
gik vi prompte i gang med at søge sponsorer. 
Og lad der herfra lyde en kæmpe tak til alle 
de, som har medvirket til, at projektet nu er en 
realitet, lyder det fra Morten Sol Petersen, som 
hele vejen igennem har været allieret med de 
to lokale kunstnere Søren Bo Østerkjærhuus og 
Nigel Thomas samt Christian Olsen fra Køben-
havn. Sidstnævnte har fungeret som spar-
ringspartner og med-idéudvikler under hele 
processen med erfaring fra lignende projekter 
ved blandt andet metroen i København.

Udtryk af maritim kulturarv 
I dag er det Søren Bo Østerkjærhuus og Chri-
stian Olsen, som kommer til at stå for det store 
arbejde med at dekorere dokken. Og malingen 
bliver rullet på. Ikke noget med sprayflasker.
- Vi har været i god dialog med museums-
inspektør Esben Hedegaard fra Svendborg 
Museum, som har været til stor inspiration i 
forhold til, hvordan vi får illustreret stålskibs-
produktionen i Svendborg. Det første udkast er 
blevet udviklet en smule, så nu er vi klar med 
den endelige illustration, som det kommer til 
at se ud færdigt. Og så maler vi også de helt 
præcise geografiske koordinater for dokken. 
Det er en meget skæg detalje, synes jeg, 
siger Søren Bo Østerkjærhuus og tilføjer, at de 
selvfølgelig er i tæt dialog med Petersen & 
Sørensen hele vejen, så arbejdet er koordineret 
i forhold til, når dokken skal dokke skibe ind 
og ud.

Det færdige resultat forventes færdigt til 
 sommer.

Så svinger  
vi penslen

(Foto: mitsvendborg.dk)

Sponsorer Blå Dok
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Svendborg Kommune
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Svendborg Håndværk & 
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RS Totalbyg 
Bob´s 
Nr. 1 Pizza 
Bralar Holding 
Radio Diablo
Guldsmed Lauridsen 
Svendborg Havnekontor 
M/S Helge
Tiger Svendborg
Tektrol Svendborg
Caleamaritime
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Oh yes, Oh Land er hovednavnet på Skarø til 
juli.
Den danske sangerinde med bopæl i New York 
og vant til store scener på verdensplan kommer 
og spiller blandt æbletræerne torsdag aften, og 
det bliver jo nærmest en intimkoncert.

Hæv niveauet
Både Rune Kruse og Lasse Bekker, makker-
parret bag Love In, synes, Oh Land er dejlig, 
men det er nu ikke argumentet for at invitere 
hende.
- Vi har fået et par opfordringer om at skaffe 
nogle kvindelige hovednavne, det var da en 
god ide, tænkte vi, men så skal det også være 
Oh Land, for så benytter vi samtidig mulighe-
den for at hæve niveauet betydeligt, i hvert 
fald på ét stort navn, forklarer Rune Kruse.
Og de vil gerne blive ved med at hæve stan-
darden, både når det gælder store navne og 
festivalen som helhed. Derfor er der et par nye 
ting i år.

Luft og ørenlyd
Hipscenen er nedlagt.
Det lille telt med den lille scene stod ikke 
distancen, ofte var der bare en halv snes pub-
likummer til koncerterne, og de gange, der var 
fuldt hus, kan tælles på tre fingre.
I stedet kommer der en cocktailbar med en DJ, (Foto: ohlandmusic.com)

bare for at prøve noget nyt. Lasse Bekker siger, 
at erfaringen med musik på tre scener er, at 
det er en for meget.
- Der var musik hele tiden, og nu vil vi gerne 
skabe lidt mere luft mellem koncerterne, så 
man også kan gøre andre ting. For eksempel 
udbygger vi vores vinbar nede i enden af 
haven, og det er et godt sted til afslapning, 
fortæller Lasse Bekker.
Der er stadig gratis rundstykker hver morgen, 
og fra i år kan man også købe brunch. Og ikke 
mindst: De længe ventede én-dags-billetter er 
klar, sidste færge hjem er klokken 23.

Ny lyd - ny scene - nyt lys
Love In har lavet kontrakt med et nyt lydfirma, 
FramaMusic på Tåsinge. Firmaet leverer også al 
belysning og navnlig en ny scene, som er god 
for musikerne og samtidig flot at se på.
Blandt de øvrige navne ud over Oh Land er 
Vinnie Who, Powersolo og Henning Stærk. Hvad 
der til gengæld slet ikke er nyt, er Stig Møller 
og Peter Ingemann, Eclectic Moniker og Hess is 
More. De kommer igen.
Love In-Festival 8., 9., 10., 11. og 12. juli, tjek 
Facebook. Og tjek Oh Land på YouTube, for 
eksempel numrene ”White Nights” og ”Speak 
out Now” og ikke mindst hendes nye plade 
”Earth Sick”. 

Love In-Festival rykker en klasse op - og rundt på tingene

AF PER VINCENT

Speak out 
now

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring og det stiller stigende krav til både medarbejdere og arbejdsgivere. Som 

virksomhed gælder det om at have en fleksibel og effektiv udnyttelse af kapaciteten - og som jobsøgende gælder det 

om at være åben for alle muligheder, hvis man vil sikre sig et af de attraktive jobs. 

JKS er dit lokale vikar- og rekrutteringsbureau i Svendborg - med et landsdækkende filialnet i ryggen og 20 års erfaring. 

Ring til os på tlf. 63 125 750 og få mere at vide om dine muligheder - uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere.

JKS a|s
Kullinggade 29

5700 Svendborg

Tlf. 63 125 750

 “Vi kender Svendborg
    bedre end de fleste”

- når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere

VIKAR  |  REKRUTTERING  |  PROJEKTMEDARBEJDERE  |  HR-LØSNINGER

Tina Slothuus Hansen
Afdelingsleder
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Har du husket at invitere en god ven til Svend-
borg i weekenden den 27.-28. juni? Her er 
nemlig Kulinarisk Fødevaremarked for 15. gang, 
og det plejer at få 15.000 mennesker til at tage 
turen til Svendborg for at gå på opdagelse i 
alverdens kulinariske lækkerier. Og det koster 
kun en halvtredser – for begge dage.

I midtbyen - igen
Igen i år bliver det Svendborg midtby, som 
vil danne ramme om årets ubetinget største 
event, når portene lørdag den 27. juni kl. 10 
åbner for to dage med fødevaremarked. Og 
midtbyen er stadig at foretrække i stedet for 
den tidligere placering på havnen.
- Det er nu på femte år, at vi har haft fødeva-
remarkedet i midtbyen, og det har vi ingen 
planer om at ændre på. Det er væsentligt 

lettere i forhold til adgang til vand til boderne, 
toiletforhold og hæveautomater, siger leder af 
Kulinarisk Sydfyn Mikael Hansen.

Danmarks have og Cittaslow
Det store fødevaremarked er primært fokuseret 
på fynske producenter og specialiteter. Og 
selvom der også kommer producenter fra både 
ind- og udland, så er alle lige velkomne. Eneste 
krav, som stilles, er, at der skal være kvalitets-
bevidsthed og hjerteblod om det, man har i 
boderne. 
- Sydfyn er jo hele Danmarks have, og Svend-
borg er Cittaslow. Derfor tænker vi over, hvad 
det er for produkter, vi arbejder med. Det er 
ikke ’bare’ mad. Det er samtidig også fortæl-
linger og oplevelser - og omtanke, lyder det fra 
Mikael Hansen.

Børn i køkkenet
Børnerestauranten var et kæmpe hit sidste år. 
Så den er naturligvis på pladsen igen i år.
Her kan forældre komme med deres børn kl. 
10.30, købe en billet og overlade de kære små 
i kyndige hænder. Børnene skal så lave en 
fire-retters menu, som forældrene kommer og 
spiser sammen med dem efter to og en halv 
time i køkkenet. Det er Sydfyns Fri Fagskole i 
Skårup, som er drivkraften bag.
Og der er mere for børnene: I samarbejde med 
Fjord & Bælt og Naturama er der ‘Havets hem-
meligheder’, hvor der i år er fokus på sild, rejer, 
haj, krabber og vandmænd. Og faktisk kan man 
godt spise en vandmand, i hvert fald hvis man 
spørger Mikael Hansen.

Inviter en ven til Svendborg
I Krinsen – Centrumpladsen – vil der for 3. år i 
træk være DM i grill. Og det bliver større end i 
2014. Der bliver revet og flået i arrangørerne 
af det officielle Danmarksmesterskab i Grill 
fra andre byer om at lægge konkurrencen der, 
men det er i Svendborg under fødevaremarke-
det, de vil være.
- Det giver en rigtig god stemning at have dem 
her, og så er det samtidig super inspiration til 
sommerens grillaftener, smiler Mikael Hansen 
og opfordrer igen til at invitere en ven til Svend-
borg. For eksempel med FynBus eller DSB. Man 
har nemlig lavet en super god aftale om, at man 
kan komme til Svendborg fra hele Fyn for kun 
59 kroner frem og retur i de to dage. Billetten 
er en SMS-billet, og det foregår ved at sende en 
sms til 1948 med teksten: kulinarisk 
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TANDKLINIKKEN
KLOSTERPLADS
SVENDBORG IMPLANTAT CENTER

Moderne tandbehandling i trygge rammer

Tandlæge Thomas Nøhr
Tandlæge Paola Bellinetto
Tandplejer Camilla Risum

62 21 00 93

Thomas                  Paola               Camilla

Klosterplads 8 · 5700 Svendborg · 62 21 00 93
www.tandklinikken-klosterplads.dk

IMPLANTATER!
 

Mangler du en eller fl ere tænder?
Vi kan også hjælpe dig!

Skånsom & naturlig erstatning
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En klassiker 
- to udtryk
P H  3 ½ - 2 ½  K O B B E R  B O R D

L i m i t e d  e d i t i o n

Den limiterede PH 3½-2½ Kobber Bord leveres med to overskærme, én i kobber og én i glas. På 
denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på din lampe alt efter humør. Bordlampen 

kan kun købes i perioden fra 14. marts til 15. juni 2015
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Vester Skerninge  
og popstjernerne
Kirkegaardens Studie og P.A. Lyd er gemt godt  
væk blandt lagerbygninger og træer

AF PER VINCENT

Nu er Lars Kirkegaard ikke den, der sådan går 
rundt og blærer sig, og han skal presses lidt, før 
der kommer navne på bordet. Igennem årene 
har der været mange musikere og sangere i 
hans studie på Industrivej i Vester Skerninge, 
også nogle af de store. Selv Ray Charles har en 
tilknytning.

Det bliver ikke bedre
Musik, musik, musik - morgen, middag og 
aften. Og natten med, for den sags skyld.
Livet har aldrig været bedre for Lars Kirkegaard, 
han laver det, han elsker, også selv om det 
bestemt ikke er nogen god forretning, og ikke 
mindst har han mødt kvinden i sit liv, Ann 
Fuglsang.
Han driver lydstudiet, han laver PA-lyd (højt-
talere og mixerpult) til koncerter med mange 
forskellige bands og solister, og han er en 
meget aktiv musiker. Hans orkester What Ever 
er netop udnævnt til at være Svendborgs stads-
ensemble. Harmonikaen er hans instrument.

Og så laver Ann Fuglsang og Lars Kirkegaard 
den traditionsrige ”Festival på Kirkegaarden” 
hver sommer. I år den 1. august og nu med en 
helt særlig begivenhed. De skal giftes.
- Ja, jeg har et godt liv, og jeg tager friheden til 
at være menneske. Jeg arbejder med det, jeg 
helst vil og bestemmer selv farten, det bliver 
ikke bedre, siger Lars Kirkegaard.

Autenticiteten er afgørende
Hans force ligger i musikforståelsen og hans 
totale gehør.
Lars Kirkegaard er meget kritisk over for, hvor-
dan musikken lyder, i studiet og på scenen, og 
udgangspunktet er det samme, når han selv 
spiller: Det skal være ærligt og autentisk uanset 
musikstil og publikum, og han ved godt, hvad 
han ikke kan lide.
- Når lyden bliver alt for pæn og poleret, som for 
eksempel ved meget dansktopmusik, så keder 
jeg mig, og jeg vil gerne kunne smile ad det, 
jeg laver. Hjertet, følelsen, skal være der, uanset 

om jeg spiller Ungarsk dans nr 5, Highway to 
Hell eller temaet fra Olsen Banden, så bliver det 
aldrig det samme to aftener i træk, fordi stem-
ningen, både publikums og din egen, er anderle-
des. Det er jo levende musik, understreger Lars 
Kirkegaard, der har spillet jobs i tusindvis.

... også på film
Ray Charles har aldrig sat sine ben i Vester 
Skerninge, men han har med sikkerhed sunget 
i en af de mikrofoner, som Lars Kirkegaard har 
købt hos DR og nu bruger i studiet.
Til gengæld har der været så mange andre, for 
eksempel Rugsted & Kreutzfeldt, Søs Fenger, 
Peter Belli, Nice Little Penguins, Aske Jacoby, På 
Slaget 12 og skuespilleren Michael Persbrandt, 
der indspillede sangene til filmen ”En du 
elsker”.
Sådan nogle kunder må man da gerne blære 
sig lidt over…

www.kirkegaarden.dk 

(Fo
to

: m
its

ve
nd

bo
rg

.dk
)

Guldsmeden i

Skattergade

Skattergade 5  |  5700 Svendborg  |  guldoggalleri.dk
Telefon 2028 3809  |  info@guldoggalleri.dk

Værkstedet har åbent: 
Onsdag, Torsdag, Fredag kl. 10-17. Derudover efter aftale

Reparationer 
af smykker

Send en
sommerhilsen
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Vester Skerninge  
og popstjernerne
Kirkegaardens Studie og P.A. Lyd er gemt godt  
væk blandt lagerbygninger og træer

Sommertilbud  
i Svendborg  
Golf Shop

Svendborg GK  Henrik Zacho, PGA-pro  Tlf: 60231830 og 62224077  www.golfstore.eu/svendborg

Clicgear  
vogn

1.499,-  førpris 1.799,-

Cobra driver
Dame og 
Herremodel

10% rabat

FootJoy sko
Hyperflex

20% rabat

Nike Carrybag
Air Sport

899,-

Nike sko
Explorer

499,-

Husk! 
Vi udsteder også gavekort



Sidste år var det en kæmpe succes. Kulturelle 
arrangementer på Bølgen i Svendborg Havn 
hver torsdag gennem sommermånederne juni, 
juli og august. Og i år bliver ingen undtagelse. 
- Bølgen er jo Svendborgs kulturelle indgangs-
port, lyder det fra Povl Balslev. Han er – udover 
at være organist i Vor Frue Kirke – også én af 
de tre herrer, som i år står for arrangementerne 
på Bølgen. 

En mangfoldig scene
Egentlig var det Borgerforeningens ’fader’ Jør-
gen Andersen, som var initiativtager til arran-
gementer på Bølgen. Men i år blev Povl Balslev 
spurgt, om han ville føre det videre.
Erik Jacobsen, som er aftenskoleleder ved AOF, 
kom hurtigt med, og senere blev tredjemanden 
musikeren Jan Schønemann også en del af 
trioen, som helt uofficelt, og med et glimt i 
øjet, kalder sig de grå eminencer.
Foreningen Bølgen, eller Bølgens Venner, blev 
stiftet, og der blev lavet et samarbejde med 
havnemester Hans Søby om at bruge Bølgen 
hver torsdag aften fra kl. 20 i hele juni, juli og 
august måned til kulturel sommerunderhold-
ning på havnen i Svendborg.
- Ideen er at skabe en mangfoldig scene i 
byen/havnen, hvor primært amatørkunstnere 

kan folde sig ud. Det skal være ’folkets bølge’, 
forklarer Jan Schønemann og tilføjer, at alle 
arrangementer er med fri entré.

Lokale sponsorer støtter op
Første arrangement på Bølgen bliver den 11. 
juni, hvor programmet offentliggøres, og der 
spilles til fællessange ved ‘de grå eminencer’: 
Povl Chr. Balslev, Erik Jacobsen og Jan Schøne-
mann. Derefter synger Harmony koret ved 
Peter Hartvig. Og så går det ellers slaw i slaw 
de næste torsdage, hvor man kan opleve alt fra 
Dungillie sækkepiber til tangodans.
- Man kan vel sige, at man kulturelt stempler 
ind på Bølgen i Svendborg Havn. Så er det blot 
efterfølgende at følge Den grønne tråd op i 
byen, hvor det jo sprudler af aktiviteter, siger 
Erik Jacobsen.

Der er et fast beløb svarende 
til en musikertarif til alle grup-
per, der optræder på Bølgen. 
Pengene er kommet ind via 
sponsorater fra Svendborg 
Kommune, Fynske Bank, 
Danske Bank, Restaurant Ærø, 
King Kebab, Gislev Rejser og 
depot-Svendborg.dk.

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Du kan se hele  
programmet på  
bolgen.danmark.nu
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Kirsten Elkjær Mikkelsen 
Filialdirektør 
Fynske Bank Svendborg

Her finder du os: Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. Åbningstider: Man-ons: 10-16 / Tors: 10-17 / Fre: 10-16 / www.fynskebank.dk

Hvorfor Fynske Bank?
Fynske Bank er banken til dig, der sætter pris på nærhed og 
personlig rådgivning. Og på et hurtigt svar, når du spørger. 

Vi putter dig ikke i en kasse. Vi ser på dig som det menneske, 
du er, med de ønsker og behov, du har. Vi sætter os 
ind i, hvor du er i livet, og hvad der betyder noget for dig.
 
Lyder det som noget for dig? 
Kig ind eller ring og aftal et møde på tlf. 62 21 33 22.  
Vi har altid kaffe på kanden.

Vil du ride med på Bølgen?
Så er der igen kulturel sommerunderholdning på havnen i Svendborg

12 Juni 2015



Som dit lokale GF-kontor kender vi området og kan give  
dig personlig rådgivning om dit forsikringsbehov. 

Få et forsikringstjek – kig forbi eller ring på 72 24 41 04. 

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Tlf. 72 24 41 04 · www.gf-sydfyn.dk

Altid tæt på dig



Det er  
Jensen’s  
- og  
Annes

En kæde med et skarpt koncept 
kan sagtens gøres personlig.

den. Siden 2011 har jeg været indehaver af 
Jensen’s Bøfhus, og alligevel er Claus også med 
her. Den sidste søndag i måneden har vi en 
konkurrence, hvor gæsterne kan vinde en kurv 
med nogle af Claus´ produkter, for eksempel 
hans hjemmelavede ketchup og marmelade, så 
på den måde kan jeg sagtens tilføre noget nyt 
til restauranten, også selv om det jo kører på 
et stramt koncept. Så jeg føler klart, at Jensen’s 
Bøfhus i Svendborg også er min restaurant, 
fortæller Anne Holm.

90.000 gæster
Hun synes, at ledelse er spændende, men 
Anne Holm er også meget bevidst om, at det 
er vigtigt at give ejerskab til personalet.
- Personalepleje er afgørende for at drive 
en god forretning, som kunderne kan lide at 
komme i, og jeg må sige, at jeg er meget 
taknemmelig over for personalet. I det øjeblik 
jeg kom ind ad døren for fire år siden, blev jeg 
modtaget med venlighed og imødekommen-
hed. De behandler gæsterne ordentligt og er 
meget fokuserede på god service. Lige for tiden 
er der 30 ansatte i restauranten og i køkkenet, 
og vi betjener omkring 90.000 gæster om året, 
så der er fart på, siger Anne Holm.
Jensen’s Bøfhus i Svendborg har åbent altid, 
bortset fra juleaften.
Anne Holm fortæller, at hun har en rigtig god 
hverdag i Jensen’s Bøfhus, og at hun bliver på 
posten længe endnu.
Jensen’s Bøfhus har over 30 restauranter i 
Danmark plus en række i Norge, Sverige og 
Tyskland.

Claus´ ketchup
Anne Holm og hendes mand Claus Holm er 
begge succesrige kokke, han er blandt andet 
kendt for sin medvirken i TV2´s ”Go´Morgen 
Danmark” og mange andre tv-programmer, 
og de har samarbejdet om stort set alt, hvad 
de har beskæftiget sig med, siden de mødte 
hinanden på kokkeskolen. For eksempel ”Sans 
& Samling” og ”Restaurant Gåsen”.
- Vi er et godt makkerpar, vi supplerer hinan-

Der er ingen tvivl om, hvad der skal være 
i salatbaren, og julepynten er også 
bestemt på forhånd lige som smagen på 

sovsen.
Fordi Jensen’s Bøfhus er en kæde med restau-
ranter over hele landet, ligger det i konceptet, 
at alle restauranter har det samme udtryk og 
tilbyder den samme vare. Alligevel er Jensen’s 
Bøfhus i Svendborg Anne Holms restaurant, 
sådan føler hun det i hvert fald.
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AF  PER VINCENT

Bosch gaskedler – Et sikkert valg!

8 gode grunde til 
at vælge en Bosch 
kedel fra VVS•BILEN
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– Døgnvagt tlf: 6220 2222

Climate Partner
CertifiedKontakt os for et uforpligtende tilbud!

Tlf: 6220 2222

www.vvsbilen.dk
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Korsgade 6 - 5700 Svendborg - tlf: 6220 3234 - mail: info@teatime.dk - www.teatime.dk

The, interiør & gaveidéer

Vi har øernes bedste the 
og mange smukke ting, 
som man næsten ikke 
kan leve uden...

Summertime

Det 19. hul

Olivia



Byfornyelse sammen med borgerne
Området mellem Møllergade og Jessens Mole er slidt. Det skal projekt  
Liv i min By rette op på med idéer fra borgerne og 45 mio. kr. over de 
næste fem år. På borgerdagen 13. juni kan man gå en tur i Møllergade 
og se idéer, opleve byen på nye måder og selv bidrage.

AF ANNA PIA HOLMGAARD
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Klosterplads er også inddraget i betragtningerne i Liv 
i min By, hvor fokus er på aktivteter, reelle anlægsar-
bejder og borgerinddragelse.

god oplevelse i byens gader, komme af med 
deres idéer og helt overordnet finde ud af, 
hvad projektet handler om i de næste fem år, 
siger projektleder og byplanlægger Jesper José 
Petersen.

FAKTA: OmrådeForum indstiller til byrådet, 
hvilke projekter der skal gennemføres frem til 
2020. Byrådet skal vedtage programmet for 
områdefornyelsen i december 2015.  Lørdag 
d. 13. juni er der Borgerdag i Møllergade, hvor 
man kan se nærmere på projektet. Penge til 
projektet kommer dels fra Svendborg Kom-
mune, dels Ministeriet for By-, Bolig og Land-
distrikter.

Sydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

smileyGrøn

smileyGrøn
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

77x150 mm.

85x77 mm.

50x150 mm.

50x150 mm.

Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 Svendborg
Sydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

Hvordan gøres Svendborg mere spændende, 
levende og attraktiv i området mellem havn og 
by? Opgaven er enkel, og midlerne er med fem 
års projektperiode og et tocifret antal millioner 
kroner på hånden også til stede. Området i 
fokus er det slidte byområde mellem Møller-
gade og Jessens Mole, en bydel i Svendborg 
der er karakteriseret af små baggårde, gamle 
stræder og historiske bygninger af kulturel 
værdi – men i dag er plaget af meget trafik, 
forfaldne baggårde, ad hoc-løsninger, beton-
pladser til biler og mangel på byplanmæssig 
sammenhæng. Der er således rigtig god plads 
til forbedring. 
Ud over omfanget af projektet i sig selv er en 
af de vigtige pointer i Liv i min By desuden, at 
byfornyelsesprogrammet skabes i samarbejde 
mellem fagfolk, politikere og borgere. 

En investering i byen
Henrik Nielsen (K) er formand for Erhvervs- 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget og er også 
formand for det såkaldte OmrådeForum, der i 
sidste ende skal udvælge og videresende pro-
grammet til byrådet i december 2015. Han ser 

frem til gode idéer og til at se dem i  
spil ved den kommende borgerdag 13. juni.

- Liv i min By er interessant for hele byen og 
nyskabende, fordi vi i samarbejde med bor-
gerne skal få Svendborg til at hænge sammen. 
Det er til gavn for borgere, erhvervsliv og 
turister, og på længere sigt er det selvfølgelig 
også håbet, at arbejdet vil tiltrække yderligere 
private investeringer, siger han. 

Mere plads til leg og aktiviteter
Idékataloget er allerede stort og kan læses 
på www.svendborg.dk under ’Kommunen i 
udvikling’. Idéerne spænder vidt. Fra ponton-
bro til mere plads til leg, blomsterkasser, en 
kunstrute, en musikpavillon, vandposter, bold-
baner og historiske vandreruter. På borgerda-
gen vil nogle af idéerne blive vist frem, byens 
gader tages i brug til events, og der vil være 
aktiviteter, byrundtur og generel information, 
så man kan se og forestille sig, hvad Liv i min 
By er – og kan blive til, ikke mindst. 
- Borgerdagen handler om formidling og om 
dialog. Alle kan komme med input og få en 
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Nogen har afskaffet ordene ´hvilke´ og 
´hvilken´, og de har succes med det.
I løbet af ingen tid er de forsvundet, 

så sætninger som for eksempel ´Hvilke kon-
sekvenser får det?´ nu er blevet til ´Hvad får 
det af konsekvenser?´. ´Hvilken betydning har 
den 5. maj´ hedder nu ´Hvad har den 5. maj af 
betydning?´, og ´Hvilke biler skal vi se på?´ er så 
`Hvad skal vi se på af biler?´
Det kan godt være svært at tackle i den daglige 
tale, for det er bestemt ikke noget, vi har lært 
i dansktimerne, og det lyder grimt, plumpt og 
fladt.
Sprogudvikling og sprogfornyelse er altid 
meget velkommen, men det her er ikke udvik-
ling, det er sprogfornedring, når det er værst. 
Vores modersmål har fået endnu en tur dybt 
ned i den sproglige muddergrøft.
Vi bliver dårligere og dårligere til at skrive, 
stave og udtrykke os med ord, både folkeskole-
lærere og gymnasielærere taler om funktionel 
analfabetisme blandt danske unge.
Den rigtige ballade kommer der, hvor den 
enkelte er fuldstændig ligeglad med ordenes 
betydning, og hvordan de staves og udtales, for 
så bliver det direkte umoralsk.

Æhh hvaffor en sprogbevidsthed?
Sproget er det, vi har at kommunikere med, 
alle ord har en værdi i sig selv, og når begreber 
og vendinger i nogles sprogbrug får den mod-
satte betydning, er det svært at blive forstået 
af dem, der lytter.

Hvis du ikke kan skrive ordentligt, er der ingen, 
der gider læse det, du skriver, og hvis du ikke 
kan tale ordentligt, er der ingen, der gider at 
høre efter, hvad du siger.
Der er bestemt ikke noget nyt i, at den ældre 
generation protesterer over den yngre gene-
rations sprog, allerede Sokrates brokkede sig 
over det. Selvfølgelig forandrer sproget sig 
med tiderne, som det jo skal, men afstanden 
mellem ung og ældre bliver større og større, 
fordi sproget bliver dårligere og dårligere, og 
sprogbevidstheden er en by i Rusland.
Ind imellem dukker der så en sprogrevser op, 
som med fare for at blive kaldt en dinosaur gør 
opmærksom på, at grænsen er nået. Og så er 
der dem, der gør noget ved det.

Fuck, en lækker røv
Forfatteren Susanne Staun skriver mest krimier, 
men hendes seneste udgivelse handler om 
sproget. Bogen hedder ´Fuck, en lækker røv!´, 
det er en basisgarderobe til den nøgne sprog-
bruger, og hun skriver i forordet, at ´denne 
overlevelsesguide er til dig, der hver dag dum-
mer dig, når du skriver, men også når du taler´. 
Vi bliver placeret på skolebænken og hejlet 
igennem korrekt kommasætning og sætnings-
konstruktioner, og spanskrøret er aldrig langt 
væk.
Det er stærkt underholdende.
- Jeg synes, det er tarveligt over for de unge 
mennesker, de er blevet svigtet af lærerne i 
generationer, fordi det for eksempel har været 

sådan, at ´det er da ligegyldigt med komma-
reglerne, bare gør som du vil´, og ´skriv, som 
du synes, det skal være´. Vi er endt i sprogligt 
armod, og jeg syntes, at jeg burde gøre noget, 
så derfor skrev jeg bogen, siger Susanne Staun.
Hun siger også, at mange af de lærere og 
seminarister, hun taler med, ikke kan se vigtig-
heden i at kunne sætte kommaer korrekt, og 
det er skræmmende.
- Der mangler lydhørhed, det er svært at tale 
om, men jeg tror, det er fordi, de ved, at de har 
en dårlig sag, når de mener, at man ikke skal 
terpe kommaregler. Tværtimod, udenadslære 
er genialt, og det er ikke svært at sætte kom-
maer. Uden terperi havde jeg nok aldrig lært 
otte-tabellen, fortæller Susanne Staun, der 
kalder folk, der ikke kan skrive og stave, for 
sprog-spassere, mens hun kalder sig selv en 
mat-spasser.
- Det er svært at komme igennem med bud-
skabet for sådan en gammel kælling som mig, 
så derfor vil jeg lave en task force, som skal 
bestå af unge studerende. Der er masser af 
tomme vikartimer på skolerne, som kan bruges 
til sprogforedrag, sådan en slags ´Fuck, en 
lækker røv-vikarservice´. Det kan gå galt i dit 
liv, hvis du ikke kan stave og tale ordentligt, 
en maler, der ikke kan finde ud af at blande 
farverne rigtigt, får næppe nogen lang karriere, 
understreger Susanne Staun.

AF PER VINCENT

Det sproglige
armod breder sig
... og det stopper måske først, når vi begynder at grynte  
i stedet for at tale

KULLINGGADE 1

5700 SVENDBORG

+45 6222 1748

JETTESDINER.DK
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Saml vennerne til et brag af en fest 
med alt, hvad hjertet kan begære. 
Eller lad den tidligere kirkesal, Store 
Krik, danne rammerne om konfir-
mationsfesten, der akkompagneres 
af et storslået traktement sam-
mensat af vores to dygtige kokke.
Arrangementerne og menu-sam-
mensætningerne kan skræddersyes, 
så de passer perfekt til jeres ønsker 
og behov. Se priser, menu-eksem-
pler og meget mere på mmoks.dk.

Find os på Facebook:

Huset Siloam

www.mmoks.dk
siloam@mmoks.dk
tlf. 28262923
Dronningholmsvej 61 5700 Svendborg

Siloam byder på Sydfyns mest 
unikke og stemningsfulde selskab-
slokaler. De indbydende og stilrene 
lokaler emmer af historie fra årene, 
hvor huset fungerede som frikirke 
og egner sig alle typer arrange-
menter. Som noget helt nyt tilbyder 
Siloam nu også kulinariske oplevels-
er af høj kvalitet, hvilket fuldender 
oplevelsen, og gør os til det perfekte 
valg til jeres næste store fest.  



- Det er det skam også, svarer Bente Toft.
- Jamen, der er jo kun bøger, udbryder pigen.
En sand historie fra livet i en bog-boghandel…

Vi bestemmer selv
Det varede fra 1955 til 2015, Troels Boghandel 
i Møllergade har sagt farvel og pænt tak, og 
Svendborg er en kulturinstitution fattigere.
Kæderne og supermarkederne har taget over 
og sælger populærlitteratur og krimier, og nu er 
der en, måske to boghandlere tilbage i landet. 

Det er forbrugeradfærden, 
der til en vis grad bestemmer 
markedet og udbuddet, så det 
er op til os, hvilke typer forret-
ninger vi vil have.
Internet betyder meget i 
konkurrencen, så der blev ikke 
solgt mange leksika, opslags-
bøger og atlas i Troels Boghan-
del, på et tidspunkt forsvandt 
den vigtige handel med 
skolerne og seminarierne, 
kædernes priser er umulige 
at hamle op med, og stille og 
roligt skred grundlaget for en 
boghandel.
Vi har stadig slagter, oste-
handel, bager og mange 
andre specialforretninger, og 
både politikerne, Shopping 

Svendborg og ikke mindst turisterhvervene er 
begejstrede, fordi det er kendetegnende for 
byen.

Bente Toft, indehaver af Troels Boghandel, er 
ikke optimist.
- Jeg er bange for, at vi er i fuld gang med 
at lukke detailhandlen. I den her ende af 
Møllergade ser det jo ikke så godt ud med de 
store, tomme vinduer alt for mange steder, og 
det bliver bestemt ikke bedre, når passagen 
og trappen bliver lavet. Folk, der kommer op 
i gaden fra Toldbodvej, bliver automatisk ledt 
til venstre med et mønster i fliserne, og så er 
det en stakket frist, siger hun.

Svendborg græder
Med Troels Boghandel forsvandt også tre 
specialiserede fagfolk, der oven i købet har 
udmærket sig i den efterhånden sjældne 
disciplin ”service”. Boghandlen var en spe-
cialforretning, det betød, at der også var tid 
til samtalen, og kunderne kunne nyde godt af 
ekspertisen. Butikken var et litterært kraftcen-
ter, netop i kraft af de tre medarbejderes store 
viden, og mange kunder har henvendt sig og 
beklaget lukningen.
En ældre dame sagde ligefrem, at ”Svendborg 
græder”.
- Vi er meget rørte over alle de tilkendegi-
velser, vi har fået, og vi synes da også, at det 
er trist. Det er slut med Troels Boghandel, så 
jeg har valgt at lukke den frem for at sælge. 
Men jeg er sikker på, at der stadig vil være en 
frodighed af bøger, siger Bente Toft, der ”vok-
sede sammen” med forretningen, hvor hun 
har vejledt tilfredse kunder siden 1959.
Måske lige bortset fra de to unge piger.

Vi har mistet  
en sjældenhed
En vigtig specialforretning 
har solgt den sidste bog

AF PER VINCENT

Troels Boghandel et par dage efter åbningen i 1955.

To unge piger kommer ind i forretningen, 
kigger sig lidt forvirrede omkring på hylderne, 
den ene af dem ser på Bente Toft og siger:
- Nå, jeg troede, at det var en boghandel.

BOOK TID HER

Din Citroën er i gode og erfarne hænder, når den 
bliver serviceret på et autoriseret Citroën 
værksted. Det er særlig vigtigt op til sommerfer-
ien, hvis den betyder lange stræk på Europas 
motorveje. Derfor tilbyder vi et Sommertjek, der 
omfatter 10 vigtige tjekpunkter til gavn for 
driftsikkerheden og familiens feriehumør.

Book tid i dag på service.citroen.dk

10 TJEKPUNKTER
• Bremsekontrol
• Kontrol undervogn
• Kontrol remme
• Kontrol luftfilter
• Kontrol kølesystem
• Kontrol dæk og udstødning
• Kontrol væskeniveauer
• Kontrol kogepunkt bremsevæske
• Kontrol ladeanlæg
• Kontrol lys og lygter
* Inklusiv efterfyldning af  max 1/2 L. pr. væske
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Vi kunne godt skrive historien om Hansens Cykelklemmefa-
brik ved hjælp af produktionsnøgletal, den ubarmhjertige 
konkurrence eller firmaets miljøpolitik.

Men vi vil hellere finde nogle af de gode historier, der også fin-
des i hallerne og baglokalerne, på kontorerne og værkstederne. 
En arbejdsplads er jo de mennesker, der er der, og deres historier 
er med til at skabe virksomheden.

mitsvendborg.dk tager på de næste sider hul på flere af de gode 
historier. Det gør vi med nye og helt anderledes erhvervsportræt-
ter, personprofiler og andre skildringer end dem, du sædvanligvis 
læser. 
Og der er helt sikkert noget spændende og anderledes at for-
tælle fra Hansens Cykelklemmefabrik. Måske viser det sig, at 
lagerforvalteren har været sabelsluger i sine unge år, eller at 
mester har røget Cohiba-cigarer med Fidel Castro. Og det er en 
god historie.

Denne gang har vi været på besøg hos Henning Stender. Han er 
glarmester i Gudbjerg, og han ved, hvordan man laver skudsik-
kert glas.
Vi har også været i Vester Skerninge for at høre Elvis. Eller 
næsten i hvert fald. For det er ikke løgn, at her er en murer-
mester, som gi’r den som Elvis, når han ikke renoverer bindings-
værk ejendomme.
Jette ved præcis, hvad det handler om, det her med burgere. 
Faktisk laver hun 80.000 af dem om året. Ta´ med i køkkenet hos 
Jettes Diner.
Og så er det ikke alle, som har et stykke af Berlinmuren stående, 
en undervandsbåd på græsplænen og en russisk MIG-jager i 
carporten. Men det har de altså på Langelandsfortet.

God fornøjelse med Den Anden Historie

AF CHRISTIAN DAN JENSENDen Anden Historie

RESTAURANT

Havnepladsen 5 · 5700 Svendborg · tlf. 62 21 07 19 
www.restaurantsvendborgsund.dk

Sjælen og maden på Svendborgsund Det er udsøgte retter, der tilbe-

red-es i køkkenet på Svendborg-

sund.

Madstilen er moderne dansk/

europæisk med afstikkere til 

verdenskøkkenet.

Den månedlige menu er træk-

plas-ter på Svendborgs mest al-

sidige menukort.

Det gamle værtshus på havnen, 

er i al stilhed blevet Svendborgs 

mest omtalte Restaurant.

Menu min. 2 kuverter

Hvide Asparges-Fjordrejer, parmesan, appelsinsmør

Skindstegt Multe, østershatte, Sherry - vaniljesauce 

Grillet Oksefilet, kryddersauce, spidskål, hestebønne, nye Danske kartofler

Danske Jordbær, stænket med GM, jordbærgele, spongecake, creme double

4 retter
Pris kr.  468,- 3 retter

Pris kr.  398,- 2 retter
Pris kr.  328,-

mitsvendborg.dk 21



Barret eller Bagenkop
AF PER VINCENT
Vi skal huske at lukke døren efter os, så katten ikke 
slipper ud. Hun hedder Jørgen og kommer allerhøjest på 
ledsaget udgang i haven, for den gamle kat, Mulle, løb 
ud på Ørbækvej og blev kørt ihjel. Det må ikke ske igen, 
så vi lukker døren efter os.
Lisa hedder Stender, fordi hendes far er Mogens Stender. 
Henning hed i virkeligheden Mollerup, men nu hedder 
han også Stender, fordi han har giftet sig med Lisa. 
På den måde kan glarmesterfirmaet køre videre med 
samme navn, som det har gjort siden 1951, og det er 
smart.
Og så var Lisa vist ikke så glad for at hedde Mollerup.

Kæphestene
Henning Stender har en kæphest: Han kan ikke have, hvis 
telefonen ikke bliver taget, når den ringer. Det er aldrig 
rigtig til at vide, hvornår den ringer, og det er en del af 
charmen. Han synes, det er fedt, når han ikke ved, hvad 
der sker, for der kan ske hvad som helst når som helst.
Hvis nu der blæser en pelikan hen over Sydfyn, eller 
guldsmeden har haft indbrud igen, så er det Henning 
Stender og sønnen Christian på 15, der sætter sig ind i 
varevognen og kommer til assistance med nye ruder og 
det så hurtigt som muligt. Nå ja, han har en kæphest 
mere: service.

Han synes, det er noget af det vigtigste, når man driver 
et firma, at man gør sit yderste for at hjælpe, når det 
gælder.
Engang havde han købt to billetter til Sigurd Barret-show 
i Guldsalen, men det måtte droppes, fordi telefonen 
ringede - og blev taget. Der var brug for en glarmester i 
Bagenkop her og nu, så Lisa måtte tage en veninde med 
til koncert i stedet for ægtemanden.
Okay, så lige en tredje kæphest:
De to nye varevogne er altid, og Henning Stender mener 
altid, pæne og rene og velholdte. Han vil ikke have 
”håndværkerbiler”, når de er værst, og han mener, at 
det sender et signal om ordentlighed, når bilerne er 
tjekkede.

Skagen om sommeren
Der var engang, hvor bilerne så anderledes ud, meget 
anderledes. Det var en Chevrolet Bel Air 1955 og en 
Mustang 1967, men det var selvfølgelig kun for sjov, og 
de er væk nu. Men det er tydeligt, at det gibber lidt i 
Henning Stender, mens vi taler om det.
Så nu kører familien til den årlige sommerferie i Skagen i 
en helt almindelig bil. Oprindeligt var det Lønstrup, fordi 
Lisa Stender altid har været vild med Vestkysten, men 
Henning Stender savnede lidt mere by, og så blev kom-
promiset Skagen. Til gengæld laver han maden i hele 
ferien, og måske køber de et hus der på et tidspunkt.

Når nu telefonen ikke ringer, og det sker, laver Henning 
Stender masser af opsøgende arbejde ved nybygninger 
og større renoveringer, han kan levere det nyeste inden 
for energirigtige produkter, og han kan godt lide arkitek-
tur, der kræver specielle løsninger.
Skudsikkert glas til bilen er i den grad også en speciel 
løsning, men Henning Stender kan lave det på værkste-
det i Gudbjerg.
Gudbjerg glas - Glarmester Stender er klar til det hele, og 
vi husker at lukke døren efter os, så Jørgen ikke slipper 
ud i solskinnet.

glarmester-stender.dk
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Hvis du vil have det, kan han godt lave skudsikkert glas til din bil

R E S T A U R A N T

Dansk klassisk frokostkøkken
Hold øje med facaden, medio juni indvier vi vores nye udendørs-servering

Eksempler fra vores menukort:
Husmandskost!

Hver dag, ring og hør nærmere
Kr. 128.- pr. couvert

Søndagsbuffet!
Hver søndag mellem 

kl. 12.00 og 15.00
serverer vi lækker buffet
til kr. 158.- pr. couvert

Bestil gerne bord på tlf. 41200976
Børn under 12 år 1/2 pris

Brogade 1 - 5700 Svendborg - Tlf. 41 20 09 76

Sankt Hans Aften!

Glæd dig til Sankt Hans Aften 

hvor vi fra kl. 17.30 serverer en lækker 3 retters menu: 

Fjordrejer m/hvide asparges og hollandaise sauce

Helstegt højreb fra Kildegården med stegte kartofler 

m/krydderurter, forårsløg, gulerødder og rødvinssauce

Vanilieparfait m/hyldeblomst marineret jordbær

3 retter kr. 328.- kun mod forudbestilling
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AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Hvad kommer der ud af en skuespiller, Elvis- 
sanger og skolelærer? En murer – naturligvis.
Sådan en har vi i Vester Skerninge. Han hedder 
Lars Knigge, er murermester og har forrygende 
travlt. Lige for øjeblikket med opgaver, som 
handler om at spare penge for folk.
Det vender vi tilbage til. Først til det her med 
Elvis.

’The King’
Der er en helt særlig grund til, at DAB-radioen 
på byggepladsen er tunet ind på én bestemt 
station. Her spilles der nemlig Elvis Presley 
24/7. For murermesteren er tosset med Elvis, og 
det er jo mester, som bestemmer.
- Der er bare et eller andet over Elvis. Jeg har 
været sanger i et Elvis-orkester og dyrket Elvis 
i rigtig mange år. Han er og bliver ’The King’, 
lyder det fra Lars Knigge. Skjorteærmerne er 
rullet op, og på den brede murerunderarm ses 
en stor tatovering af mesteren selv: Elvis.

Flot facade og penge sparet
Jeg møder Lars Knigge ved en ejendom i 
Rantzausminde. Her er murerne i gang med en 
større facade- og gavlrenovering af huset, som 

har en kedelig opmuring af sten i gasbeton. 
Men det bliver der lavet om på. Og samtidig 
med, at ejendommen får et æstetisk løft, så er 
der også penge at spare for ejerne. 
- Det foregår på den måde, at vi laver en 
’mur’ af hårde mineraluldsplader, der limes og 
dybles udvendig på facaden og derefter pudses 
op. Det nedsætter varmeforbruget markant 
samtidig med, at huset får en stærk og ny, flot 
facade, forklarer Lars Knigge. Og han ved, hvad 
han taler om. Murermesteren er nemlig certifi-
ceret Skalflex Isolatør.

Hold kulden ude
Ideen med at isolere udefra i stedet for indven-
dig har flere logiske forklaringer.
- Når man vælger at efterisolere sin ejendom 
indvendig, så reduceres der i kvadratmeter. Det 
kan i nogle tilfælde være den eneste mulighed. 
Men i tilfælde som denne ejendom, så forskøn-

ner man huset med en pudset facade. Og så 
er der også fordele i at møde kulden med 
isolering, inden den kommer ind i huset, siger 
Lars Knigge, som også laver badeværelser og 
renovering af ældre bindingsværkejendomme.

Skuespiller, lærer og murer
Lars Knigge har drevet sin murerforretning 
siden 2006. I dag beskæftiger han, udover sig 
selv, to murersvende og en lærling. Og så er de 
medlem af Byg Garanti-ordningen.
Egentlig ville han havde været skuespiller og 
har da også haft søgt ind på Skuespillerskolen.
I stedet blev det til en uddannelse, først som 
murer og senere som skolelærer. Og efter et 
par år som faglærer på Odense Tekniske Skole 
startede han op som selvstændig.
Og så er der jo altid Elvis. 

larsknigge.dk
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Thurø Bageri nu også i 
Brogade 29, Svendborg

www.thuroebageri.dk · mød os på facebook.com/ThuroBageri 
Vi glæder os til at se dig…

Thurø Bageri har overtaget ”Gerners forretning” Brogade 29 i Svendborg, 
hvor vi fremover tilbyder vores store kendte sortiment.

Thurø Bageri`s forretning på Thurø fortsætter som altid og vi glæder os 
til at servicerer både på Thurø og i Svendborg.

Åbningstider:
Forretningen på Thurø
Tirsdag - fredag kl. 06.30 til 17.30
Lørdag - søndag kl. 06.30 til 16.00
Mandag lukket
Struwestræde 3 · Thurø · Tlf. 62205043

Bemærk!

Der er forskellige 

åbningstider i de to 

forretninger

Forretningen i Svendborg
Mandag - fredag kl. 06.30 til 18.00
Lørdag kl. 06.30 til 15.00
Søndag kl. 06.30 til 14.00
Brogade 29 · Svendborg · Tlf. 62210434

Rock´n´roll mureren
Before Elvis there was nothing..

mitsvendborg.dk 23



AF PER VINCENT

og Langelandsfortet. I september 1953 blev 
flaget hejst over Langelandsfortet, fra da af 
blev al skibstrafik til og fra Østersøen overvåget 
og var inden for skudvidde af de store 150 mm 
kanoner.
Da jerntæppet delte Europa i to efter Anden 
Verdenskrig, blev Danmark en frontlinjestat, 
og hvis der blev krig, skulle Langelandsfortet 
opdage og ikke mindst beskyde og ødelægge 
den sovjetiske østersøflåde på vej op gennem 
Storebælt.
Fortet var i alarmberedskab flere gange, og 
krigsstemningen kom uhyggeligt tæt på. Under 
Ungarnskrisen i 1956 sov de værnepligtige i 
kanonstillingerne med uniformerne på, og de 
gravede skyttehuller.
Der er en halv snes bunkere under jorden på 
fortet, den vigtigste er O-bunkeren. Kampene 
på Langeland skulle dirigeres fra O-bunkeren, 
der blandt andet var udstyret med radar og 
plotteborde og en meget enkel form for com-
puter, der korrigerede kanonerne. Bunkeren var 
bemandet døgnet rundt, lige indtil Langelands-
fortet lukkede i 1993.
Det var alvor.

M/S Krasnograd
Langelandsfortet kom også til at spille en vigtig 
rolle under Cubakrisen i 1962, da verden var på 
randen af en atomkrig.
Fortets 600 soldater var i alarmberedskab, 
mens russerne, måske, sejlede atomraketter 
gennem Langelandsbælt, og stemningen var 
højspændt i oktober 1962. Den 22. havde USA´s 

præsident John F. Kennedy truet russerne med 
konsekvenser, hvis de ikke fjernede raketterne 
fra Cuba, og to dage senere kunne Langelands-
fortet så meddele NATO, at det sovjetiske skib 
M/S Krasnograd med militært udstyr ombord 
var vendt om på sin vej til Cuba og sejlede 
tilbage mod Østersøen. Efter det kom syv skibe 
mere, og krisen var overstået.

Fiskersmæk til marinerne
De mange hundrede marinesoldater på Lange-
landsfortet havde selvfølgelig også fri ind imel-
lem, og de satte deres præg på det lokale liv.
De cyklede til Humble Bio, gik ture i Bagenkop 
og til onsdagsbal i Ørstedspavillonen i Rud-
købing. Om lørdagen var der bal på Ristinge 
Hotel, og Gunnar Langelykke, der var på fortet 
i 1955-56, fortæller, at soldaterne ikke var så 
populære på Langeland. For eksempel kunne 
de ikke vise sig på Bagenkop Kro, hvis de 
gjorde, fik de smæk af fiskerne, der var bange 
for, at marinerne skulle løbe med deres piger. 
Han husker også, at ´vinteren var meget øde på 
Sydlangeland´.
Allerede i 50´erne opstod der en fastelavnstra-
dition med tøndeslagning på fortet. 2-300 
børn blev mødt af udklædte marinesoldater, 
og fortet var også med, når der var penge-
indsamlinger på børnehjælpsdagene, og om 
sommeren var der feriebørn. Så var soldaterne 
legeonkler. 

Koldkrigsmuseum
I dag er Langelandsfortet, ´Knytnæven mod 
øst´, en interessant seværdighed som koldkrigs-
museum. Bunkerne er der endnu, O-bunkeren 
med kommandocentralen ser ud, som den dag 
den blev lukket, der holder en russisk MIG-jager 
i en af hangarerne, og man kan komme ombord 
i ubåden ´Sælen´. Man kan se kanonerne og 
prøve en tur i en PMV og ikke mindst lære en 
masse om Langeland og Sydfyn under Den 
Kolde Krig, der var tæt på at blive varm.
Oplysningerne i denne artikel er hentet fra 
museumsinspektør Peer Henrik Hansens bog 
´Langelandsfort – fra kampanlæg til national 
seværdighed´. Museet er åbent hele sommeren.

Se mere på langelandsfortet.dk

(Fo
to

: m
its

ve
nd

bo
rg

.dk
)

Langelandsfortet var vigtigt i forsvaret  
af Danmark, hvis russerne gik i land

En lys og mild aprilaften i 1957 gik en af 
vagterne sin runde, som han plejede, da 
han fik øje på en skygge, der bevægede 

sig i nærheden af en af 40 mm luftværns-
kanonerne.
Han gik nærmere og råbte efter personen et 
par gange, og da der ikke kom noget svar, 
begyndte soldaten at skyde. Personen for-
svandt ud af området og blev aldrig fundet.
Under en voldsom snestorm året efter 
opdagede vagterne to mænd, der forsøgte 
at kravle over hegnet for at komme ind på 
fortets område. De stak af på en motorcykel, 
da vagterne skød efter dem, og de forsvandt i 
snestormen. De blev heller aldrig fundet.

Den Kolde Krig på Langeland
Langelandsfortet er fyldt med historier om 
spioner og sovjetiske diplomater på ´ferietur´ 
i området, og i aviserne blev der skrevet om 
landsætning af spioner på de danske kyster.
Det var Den Kolde Krig, fjenden var østblokken, 
og Danmark havde brug for kystbevogtning, så 
regeringen byggede blandt andet Stevnsfortet 

Atomraketter i Langelandsbælt 
og bal på kroen
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80.000 
burgere om året
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Jettes Diner laver stadig 
 byens bedste burgere

’What you want. Baby, I got it...’ 
Aretha Franklin tager imod mig i døren. Der 
er kø ved baren, hvor der tages flittigt mod 
bestillingerne. Billederne på væggen hænger en 
smule skævt, og der er slikkepinde til ungerne 
i en glaskrukke på baren. Her er fuldt hus – selv 
på denne helt almindelige onsdag. Personalet 
har travlt, men aldrig mere end at der er plads 
til et smil. Stemningen er afslappet, uprætentiøs 
og folkelig. Og sådan har det været i nu 20 år.

Burger på en ny måde
De fleste vil nok mene, at det er her, man får 
byens bedste burgere. Ja, faktisk var det her, 
svendborgenserne for første gang stiftede 
bekendtskab med burgeren på en helt anden og 
ny måde, end den vi kender fra pølsevognen.
- Burgeren er jo ikke noget dårligt produkt. Hvis 
man kæler for råvarerne, laver en god dressing 
og bager et godt brød, så har man faktisk en 
rigtig god spise i en burger, siger Jette Jesper-

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

sen, som har været forpagter af Jettes Diner 
siden maj 1995.
Og der må være noget om snakken. Små 80.000 
burgere går over disken fra dineren om året.

Naboerne fik maden med hjem på 
 tallerkener
På Jettes Diner kommer man og spiser – og er 
ude af røret igen. Og man kan komme, præcis 
som man er. Køkkenchef Henrik Rostgaard, som 
har været på dineren i 10 år, har formået at 
skabe den perfekte balance mellem de traditio-
nelle diner-burgere, som har været på menuen 
i alle årene, og de nye spændende tavleretter. 
Og personalestemningen er god.
- Mange af de unge mennesker, som arbej-
der her, er studerende, og alle er gode til at 
overlappe hinanden i de forskellige funktioner. 
Her kommer rigtig mange stamkunder, og det 
betyder naturligvis, at alle kommer til at kende 
hinanden på den ene eller anden måde, fortæl-

ler Jette Jespersen og tilføjer, at i de første år fik 
naboerne take away-maden med hjem på taller-
kener, som de så efterfølgende leverede tilbage.

Burgere og børnebørn
Jette Jespersen bor i København. Hver uge er 
delt op med tre en halv dag hvert sted. Hun har 
sin autocamper som bopælen i Svendborg og 
sin lejlighed i Sydhavnen i København. 
- Det kan selvfølgelig godt til tider være lidt 
træls at skulle være væk fra familien. Især 
mine to dejlige børnebørn elsker jeg at til-
bringe meget tid sammen med. Men det fun-
gerer da, smiler hun, inden hun iler videre om 
bag baren og ud i køkkenet.
Den runde fødselsdag blev fejret den 25. maj, 
hvor mere end 100 tidligere som nuværende 
ansatte festede sammen på Kammerateriet 
med livemusik – og burgere...
jettesdiner.dk

2for1 gælder ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og op. Pentax enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Tillæg for glas med glidende overgang fra 700 kr. i det første par. I andet par er samme type glas med i prisen. 
For andre tillægsydelser som f.eks. antirefl eksbehandling betales tillægspris for begge par. Kan ikke kombineres med KompletPris, 60+ eller tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb.  

Stel inkl. enkeltstyrkeglas 

2for1 fra 795,-

Bestil synsprøve på 
louisnielsen.dk  

Svendborg
Møllergade 6
Tlf. 9632 5208
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Sushi Restaurant 
Take Away

King's runnig sushi
Spis alt hvad De kan

Alle dage fra kl. 1630 – 22

Kolde retter
Nederste bånd

Starters
Edamame bønner, tangsalat, wasabi ærter

Hovedret
Nigiri: Laks, tun, Rejer, flammegrillet laks, avocado, tofu m.m.

Hosomaki: laks, laks med forårsløg, tun med forårsløg, rejer, 
agurk, avocado m.m.

Futomaki: California, spicy tigerrejer, spicy tun, spicy laks, 
teriyaki vegatar m.m.

Uramaki: Rejer, philadelphia, crispy ebi, spicy ebi, super 
california, spicy shrimp m.m.

Uramaki toppet: Alaska, rainbow roll, sparkling laks, 
avocado roll, new york, laks deluxe, ebi tempura, 
peanuts roll m.m.

Rispapirruller: Laks, crispy kylling m.m.  

Lune retter
Øverste bånd

Rejechip, wasabi ærter, ebi tempura, hjemmelavet 
forårsruller, vegetar forårsruller, dampede blåmuslinger med 
hvidløgssauce, seasam bolle, kongerejer med salt og 
sort peber, stegte nudler, stegte ris m.m.

Dessert
Frisk frugt, 5 forskellige slags is og softice

Friskbrygget kaffe
Cappuccino, espresso, cafe latte m.m.

BEMÆRK!!!! 

Hvis De spiser King´s running sushi er 

King’s buffet inklusiv i prisen.

Mandag-torsdag 168 kr.
Fredag-søndag 198 kr.
Børn under 12 år ½ pris
Undtagen Take Away

Færgevej 34 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 20 28 88 • www.kings-svendborg.dk
Mandag- Søndag kl. 12 - 22

Kinesisk Restaurant 
Take Away

金百福

 King's Frokostbuffet

Forret 
Stor salatbar, rejechips

Traditionel kinesisk buffet12 forskellige traditionelle kinesiske varme retter med tilbehør (and, kylling, oksekød, svinekød, ribben, forårsruller, blæksprutter, nudler, pommes frites, og ris m.m.)

Kun 99,- kr.Børn under 12 år ½ pris

z

Spis alt hvad De kanFredag, lørdag og søndage fra kl. 12 – 1530

Færgevej 34 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 20 28 88 • www.kings-svendborg.dk
Mandag- Søndag kl. 12 - 22

Dessert
Frisk frugt, 5 forskellige slags is og fri softice

Sushi bar
Uramaki, futomaki, kaburimaki og m.fl.

Friskbrygget kaffeCappuccino, espresso, cafe latte m.m.

Kinesisk Restaurant 
Take Away

金百福

 King's kæmpe aften Buffet

Forret 
Peking suppe, stor salatbar, rejechips
Mongolian BarbequeOksekød, svinekød, kyllingekød, lammekød,mange forskellige grøntsager og saucer.   

Mongolian barbecue er det traditionsrige og årtusinde gamle kinesiske køkkenredskab, hvor kød og grøntsager tilberedes i løbet af få minutter så smagsstoffer, kraft og næringsstoffer bevares. 

Stor sushi bar
Nigiri, hosomaki, uramaki, futomaki, kaburimaki og m.fl.

Traditionel kinesisk buffet24 forskellige traditionelle kinesiske varme retter med tilbehør (and, kylling, oksekød, svinekød, ribben, forårsruller, kinarejer, blæksprutter, nudler, pommes frites, og ris m.m.)

Dessert
Frisk frugt, 5 forskellige slags is og softice
Friskbrygget kaffeCappuccino, espresso, cafe latte m.m.

Mandag-torsdag  138 kr.Fredag-søndag    158 kr.Børn under 12 år ½ pris

Spis alt hvad De kanAlle dage fra kl. 1630 – 22

Færgevej 34 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 20 28 88 • www.kings-svendborg.dk
Mandag- Søndag kl. 12 - 22

Færgevej 34 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 20 28 88 • www.kings-svendborg.dk
Mandag - Søndag kl. 12 - 22

Kinesisk Restaurant 
Sushi Restaurant
Take Away



Ny mand  
og gode  
traditioner

- Vi holder fast i det gode koncept 
med at bevare traditionerne og den 
tætte personlige kundekontakt, 
samtidig med at jeg vil tilføre for-
retningen noget nyt fra den bagage, 
som jeg har med mig. Sådan siger 
Kristoffer Holmer Gellert, som er 
ny butikschef i Vinspecialisten i 
Korsgade. 

Den personlige kontakt
Kristoffer Holmer Gellert er oplært 
efter de gode gamle traditions-
bundne principper inden for vinbran-
chen med den direkte personlige 
kontakt med kunden. I syv år boede 
han på det danskejede vinslot 
Château de Haux i Bordeaux i Frank-
rig, hvor han fik en grundig oplæring 
og et indgående kendskab i vinens 
mangfoldige verden. Det blev senere 
til en ansættelse som daglig leder 
og som salgs- og marketingchef i 
Aktieselskabet Franske Vingårde først 
i Bordeaux og senere i København.
Efterfølgende udbredte Kristoffer 
Holmer Gellert på freelancebasis 
kendskabet til vine med foredrag og 
vinsmagninger landet over. Han har 
bl.a. taget en sommelier-uddannelse 

og arbejdet i vinproduktionen hos en 
biodynamisk vinbonde i Sydfrankrig, 
og så sidder han som fast jurymed-
lem ved vinkonkurrencer i Paris og 
Bordeaux. 

Den levende historie
Oprindeligt er Kristoffer Holmer 
Gellert fra Svendborg. Og efter sine 
år i Frankrig og København flyttede 
han sidste år tilbage til sin hjemby. 
Med jobbet som butikschef i Vin-
specialisten i Svendborg får han nu 
mulighed for at sætte sit præg på 
en i forvejen anerkendt specialfor-
retning i Svendborg, som emmer af 
historier.
- Det er en utrolig spændende forret-
ning, som jeg virkelig ser frem til at 
videreudvikle.
Jeg elsker den levende historie og 
den lokale forankring. Og så er mit 
motto, at ’der er en vin for alle’, og 
den behøver ikke nødvendigvis at 
være dyr, smiler Kristoffer Holmer 
Gellert og tilføjer, at kunden gerne 
må prøvesmage vinen, inden den 
købes.

vinspecialisten-svendborg.dk

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
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 - ferie i Skagen, Bornholm eller en tur til sydens sol…. 
 Tag ”Huset” med på krogen 

Ring Nord - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 7007 

 

 

     

 
 -  

- eller på svendborgcampingcenter.dk 
Besøg os i butikken  

- ferie i Skagen, Bornholm eller en tur til sydens sol….
Tag ”Huset” med på krogen

Ring Nord - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 7007

Tirsdag - søndag kl 10-16 l Børn: Gratis l Voksne: 50 kr. l Stud/pens: 40 kr.

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
+45 62 21 02 61
info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Juni 
 
7  GRATIS FAMILIESØNDAG  
 Kl. 10-16. Gratis entré for alle og rundvisning kl. 11 og 13 
 
24 AFTENÅBENT PÅ FORSORGSMUSEET 
 kl. 19. Gratis rundvisning når entréen er betalt.

30/6-26/7  SOMMERFERIE-AKTIVITETER
 Sommerferie-aktiviteter på Forsorgsmuseet.

Juli 
 
30/6-26/7  SOMMERFERIE-AKTIVITETER
 Sommerferie-aktiviteter på Forsorgsmuseet.

5 GRATIS FAMILIESØNDAG  
 Kl. 10-16. Gratis entré for alle. Rundvisning kl. 11 og 13
 
29  AFTENÅBENT PÅ FORSORGSMUSEET 
 Kl. 19-21. Gratis rundvisning når entréen er betalt 

 

FORSORGSMUSEETS AKTIVITETER 

SVENDBORG MUSEUMS AKTIVITETER 

2015

Flere oplysninger på forsorgsmuseet.dk

Juni 
 
18/5-14/6  SVENDBORG BORGERLIGE SKYTTELAUG 200 ÅR
 kl. 16. Jubilæumsudstilling på Svendborg Bibliotek åbner
  
25  SØKORTSFORTÆLLINGER 
 kl. 19-21.15.  Sejltur med Helge med guider 
 Billetter sælges på www.billet.dk

22/5-13/9 DRØMMEN OM EN BY 
 Udstilling i Lundeborg Pakhus.

Juli 
 
1-3   ØHAVSTOGT MED SKONNERTEN FREIA  
 Øhavstogt i det sydfynske med bl.a. museumsinspektør 
 Nils Valdersdorf Jensen. Tilmelding: Maritimt Center
 
Flere oplysninger på svendborgmuseum.dk

mitsvendborg.dk 27



”Smag og behag er forskellig, derfor bliver alle 
gift og al mad spist”. Hvem kan sige sig fri for 
ikke at have undret sig - over andres valg af 
livsledsager, bil, hund, musiksmag eller bolig-
indretning?  Vi kan simpelthen ikke alle lide de 
samme ting, og det er helt i orden. Enhver har 
ret til at bestemme over sit eget liv, og de, som 
ikke bryder sig om ens adfærd eller holdninger, 
har samme ret til at holde afstand.

Noget helt andet er forandringer i det offent-
lige rum. Enighed opnås her sjældent. Derfor 

bliver det den demokratiske proces, som 
kommer til at afgøre sagen, præcis som i folke-
tinget. Der er grupper med modsatrettede og 
næsten ubøjelige holdninger - samt en række 
løsgængere, der tager stilling til tingene fra sag 
til sag. 

Heri finder vi årsagen til det, som får mange til 
at betegne svendborgerne som ubeslutsomme. 
Det er vel ikke helt fair, men nok heller ikke 
helt uforståeligt, hvis vi virker sådan på folk 
fra andre steder i landet. Der er to grupper 

i Svendborg. Dem, som ønsker at bevare 
Svendborg, som den var eller er. Denne gruppe 
sætter så stor pris på deres smukke gamle by, 
at intet må komme ind foran det. Den anden 
gruppe er dem, som ønsker at skabe nyt i håb 
om, at Svendborg kan holde trit med udviklin-
gen - også selv om det engang imellem kræ-
ver, at man river noget gammelt ned. Begge 
grupper er naturligvis i deres gode ret til at 
synes, hvad de vil.

Jamen, hvis de er det? - Hvad handler da så 
denne klumme om?  Jo – der, hvor svend-
borgerne og deres politikere kunne gøre en 
forskel, ville være at acceptere beslutninger, 
som er truffet på demokratisk vis - og ikke 
genoptage gamle diskussioner i det uendelige. 
Demokrati føles ikke særlig demokratisk, når 
man taber, men sådan er det altså. Lad os 
debattere og beslutte - og så lade det blive 
ved de beslutninger, som bliver truffet. På den 
måde ville Svendborgs image kunne forbedres 
markant.   

Jeg ønsker jer alle en god sommer og håber på 
mange nye spændende tiltag.

PER NYKJÆR JENSEN
Grundlægger af Svendborgrederiet  
T&C A/S, Procurement virksomheden 
SeaMall og European Marine Technology.
Sidder i en række bestyrelser, bl.a. Simac, 
Vand & Affald og Svendborg Museum,  
og er desuden forfatter til en række 
rapporter inden for de maritime erhverv.

AF PER NYK JÆR JENSEN

Smag og behag  
versus pli og  
rummelighed
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Smagen af 

forår
Man får et strejf af en gastronomisk 
åbenbaring ved et besøg hos Fest 5 i 
Svendborg midtby.
Ejeren og kokken hedder Jeff Scott 
Foster, han er uddannet på den den-
gang trestjernede Michelin-restaurant 
Le Gavroche i London, og han ved, 
hvordan du får en smagsoplevelse 
langt ud over det sædvanlige.
mitsvendborg.dk har besøgt den 
hyggelige restaurant lige midt i 
Svendborg centrum i Baagøes Gaard, 
Gerritsgade 56.

Torsk fra Nyborg og olie fra Ærø
Menuen hedder ’Realfood på 5’. 
Kokken kalder den med et selvironisk 
glimt i øjet for ’suppe, steg og is’. 
Men det er alt andet end forsam-
lingshusmad, vi smager denne aften.
Forretten ’Ceviche’ består af torsk fra 
Nyborg og tilberedt, så det fremstår i 
smag og konsistens som den reneste 
sushi. På toppen et flot ’bær’ af 
Danmarks kaviar: frisk stenbiderrogn, 
hvor man virkelig smager havet med 
alle sine nuancer. 
I kanten af tallerkenen en flot Sauce 
Vierge af friskt køligt grønt, i afstemt 
balance krydret med dild og den 
første presning af rapsolie fra Ærø.

Til fisken bliver serveret en sydafri-
kansk Bon Courage hvidvin.

Okse og skovbund
Hovedretten er ligesom forretten 
anrettet spændende og inspirerende 
for såvel øjet som for smagsløgene. 
Et flot mørt og velsmagende stykke 
oksefilet bliver serveret på en sidetal-
lerken, mens selleri, løg og kartofler, 
pyntet og afstemt med skovsyre fra 
den sydfynske april-skovbund, byder 
sig til på den større ’hovedtallerken’. 
Til det en kraftig og tilpasset bor-
delaise med toner af røg og urter.
Til oksen en italiensk Ripasso David 
Sterza rødvin

Det søde, syrlige og sprøde
Som afslutning på denne ’Realfood 
på 5’ bliver serveret en chokolade-
dessert bestående af Valrhona, en 
cremet og perfekt tempereret Creme-
aux chokoladecreme, æble, støv og 
kerner og nødder som knasende 
bund. Også her små delikate overra-
skelser fra den sydfynske skovbund.
Grevindens Kirsebærvin fra Tranekær 
Slot afrunder smagsoplevelsen. 

Se mere på fest5.dk

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

MAD

!

TAASINGE(MUSEUM(

MUSIKHUS!–!SKIPPERHJEM!–!FOLKEMINDESAMLING!!
REBSLAGERHUS!5!ELVIRA!MADIGANS!MINDESTUE!

1.!juni!–!31!aug.!Tirs.5Søn.!!1.!sept.!–!15!sept.!Tors5Søn.!
Kl.!11.00!–!16.00!

Voksne!40!kr.!!Børn!gratis.!Grupper!30!kr.!(min!8!pers.)!
Besøg!!udenfor!åbningstider!efter!aftale!

!
Kirkebakken!1,!Bregninge!!5700!Svendborg!
Tlf.!62227144!!!!!!!www.taasinge5museum.dk!

VINSPECIALISTEN I SVENDBORG
Korsgade 7 • 5700 Svendborg 

Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk 
www.vinspecialisten-svendborg.dk

I  S V E N D B O R G

Chilenske SUPERKUP
...til en flad 50'er!

Vi har i år fået et helt specielt engangstilbud på Errazuriz Estate-vinene, 
og vil ganske enkelt tillade os at kalde det Årets Vinkup i alle farver og druesorter!

Chile er og bliver ét af vores mest foretrukne vinlande. Vi elsker den frugtintense, 
nuancerige og ligefremme stil. Og Errazuriz Estate-serien er blevet manges 

topfavorit. Vinene er garanti for masser af kvalitet og god smag til fornuftige 
penge – og kvaliteten bare stiger og stiger fra år til år. 

 Pr. fl. 85,-  NU FRIT VALG  50,- v/12 fl. eller 60,- v/6 fl. SPAR OP TIL 35,- pr. fl.  
ALLE VINE I ERRAZURIZ ESTATE-SERIEN 

Tilbuddene gælder t.o.m. 15/8-15.

 

  
SPAR OP TIL 35,-

FRIT VALG

50,-
PR. FL. 
V/12 FL.

PR. FLASKE 60,- V/6 FL.

FRONTIER RED, SANTA BARBARA, FESS PARKER, CALIFORNIEN
”Cowboy-vinen”, som mange af vores kunder kalder Frontier Red, er et sik-
kert hit om sommeren med sin tilbagelænede califor niske ”Here I come”-stil 
med masser af frugt, fylde og ligefrem, lækker smag. Et perfekt match til de 
gode, møre bøffer fra grillen!

Pr. fl. 100,-  NU 80,- v/6 fl.   SPAR 20,- pr. fl.
 

på www.aov.dk

Alt om vin

NU PR. FL. 

80,-
PR. FL. V/6 FL.
SPAR 20,-

mitsvendborg.dk 29



AF RUDI RUSFORT KRAGH

skulle aftages, og at møllens forfatning gene-
relt var i dårlig stand. 

Fra politisk side arbejdes der netop nu på at få 
genskabt vartegnet, herunder at få vingerne på 
møllen. Alle er enige om, at dette er et vigtigt 
projekt. Og det er godt. Jeg tror dog, at skal der 
for alvor kastes penge efter Christiansmøllen, 
skal der være en større folkelig opbakning bag 
mølleprojektet, og der skal være et projekt, der 
er større end blot Christiansmøllen. Ejerskabet til 
møllen skal nok fremover være større end blot 
kommunen, som i dag ejer den fredede bygning.  

Christiansmøllen er et blandt mange projekter, 
der i disse år er i gang for at udvikle Sydfyn. 
Det er vigtigt, at udviklingen af Sydfyn sker 
gennem gode projekter, der understøtter og 

respekterer de særlige kvaliteter, der allerede 
findes i området. Min provokerende påstand er, 
at med Christiansmøllen er det ikke nok blot at 
istandsætte den enkelte bygning – det sikrer 
hverken Christiansmøllen på sigt eller fornyer 
lokalsamfundet.  

Vil man udvikling og forny Sydfyn, er man nødt 
til at se bygningen i en større sammenhæng. 
At tænke den konkrete bygning ind i denne 
fornyelse. At spørge: Hvordan bidrager denne 
konkrete bygning (Christiansmøllen) til udvik-
lingen af Sydfyn? For ellers kan det let ende i 
bevaring af en enkelt bygning og ikke udvikling 
af et lokalsamfund.

Derfor er det vigtigt, at lokalsamfundet – her-
under borgerne og erhvervslivet i Svendborg 
By – forholder sig til, hvordan Christiansmøllen 
indgår i dette spil, og hvordan vi sikrer Chri-
stiansmøllen i fremtiden. Der er brug for et 
folkeligt pres, der manifesterer ønsket om at 
sikre Christiansmøllen både i dag, men især 
også i morgen.

RUDI RUSFORT KRAGH
Er bl.a. formand for By og 
Land-Sydfyn, formand 
for Energilandsby 5762, 
bestyrelsesmedlem i 
Kulturelt Samråd samt 
Vester Skerninge Friskole. 
Er desuden forældrerepræ-
sentant i skole bestyrelsen 
for Tåsingeskolen.

En af Sydfyns største ikoner, Christiansmøl-
len, er et vartegn for Svendborg. Majestæ-
tisk står den på toppen af kystskrænten og 

kan ses på stor afstand. I det sidste år har den 
gamle mølle dog stået amputeret med aftagne 
vinger og symboliserer på sin egen måde en 
falden kæmpe fra den tid, da produktionen var 
lagt an på vindkraft og fysisk arbejdskraft.

På mange svendborgensere gør dette syn ondt. 

Christiansmøllen betyder meget. Mange har 
udtrykt, at når man havde været udenbys, var 
det synet af Møllen med lys på vingerne mod 
den mørke nattehimmel, der gjorde, at man 
var hjemme. Møllen vækker følelser og skaber 
tilhørsforhold. Derfor var det også med sorg, da 
mange svendborgensere erfarede, at vingerne 

Christiansmøllen  
har brug for  
folkelig  
opbakning
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Kullingade 29 – 5700 Svendborg
Tlf. 62229996 – E-mail: mail@sejlerbutikken.dk

Kommer du i bil eller båd
– parkering til alle!

 Besøg også vores store 

netbutik på:

www.sejlerbutikken.dk

 Dit 
maritime 
center 
på Fyn!

30 Juni 2015



PS Marineshop
HudesPlads 1 · 5700 Svendborg · Tel.: +45 63 22 50 48 · Klar fra kl. 7.00 ALLE hverdage

Hos PS Marineshop sejler du aldrig din egen sø

Anders og Basse  
har kridtet skoene 
- Vi er klar, bare kom!

Hos PS Marineshop har vi ALT 
- næsten
  
Det vi ikke lige har i butikken, kan vi skaffe til 
næste morgen - og vi åbner kl. 7. 

Kom forbi og se det store udvalg af rednings-
veste til hele familien - også til hunden

Vi har altid en skarp pris!

Parkering lige ved døren!



AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Uanset om du er på vej til at starte din 
egen virksomhed og skal idé-udvikle, du 
er i start-up fasen og skal have hjælp til 

en specifik udfordring, eller hvis du står i udvik-
lings-/vækstfasen og skal guides, så hænger 
rådgivning og udvikling tæt sammen. Og nu er 
der hjælp at hente. Med det nye SurfBOARD på 
Fremtidsfabrikken får kreative virksomheder i 
det sydfynske en god mulighed for stærk spar-
ring og konkret rådgivning på idéer, muligheder 
og udfordringer.

Drømmetilstand og virkelighed
Det nye kreative iværksætterhus Fremtidsfa-
brikken på havnen i Svendborg har oplevet 
stor søgning efter indvielsen i efteråret. Et stort 
program med uddannelse, netværk og events 
for alle kreative mindre virksomheder skal åbne 
huset for hele det sydfynske iværksættermiljø.
Og der er mange udfordringer i de første år 
som iværksætter. Derfor er en lang række af 
Svendborgs professionelle rådgivere fra f.eks. 
banker, advokatfirmaer, konsulenthuse og 
coachingbranchen med i BIZZ Network, der 
stiller sig til rådighed for de nye iværksættere. 
Netværket rådgiver om alt lige fra økonomi til 
idéudvikling, aftaleret og salg, og så afholder 
de som noget nyt SurfBOARD.
- Her kan iværksættere præsentere deres idé 
og udfordringer og få sparring og gode råd fra 

et panel af rådgivere. Og her er der tale om 
gensidig udvikling, idet en observatør også 
giver rådgiverne feedback på deres indsats 
i panelet, forklarer Susanne Linnet Aagaard, 
fabrikschef på Fremtidsfabrikken. 

Flemming Käehne er statsautoriseret revisor 
ved BDO og en af de rådgivere, som er med i 
BIZZ Network på Fremtidsfabrikken.
- Iværksættere er i nogle tilfælde i en drøm-
metilstand. Her kan vi hjælpe med at definere, 
hvordan man kommer videre, hvad man kan 
opnå, og hvad der er realistisk, siger han.

Væk fra vasketøjet
SurfBOARD er blot en del af de mange nye 
udadvendte events, workshops, foredrag og 
netværksmøder, der løbende arrangeres og 
afholdes på Fremtidsfabrikken. 
Pointen er nemlig, at Fremtidsfabrikken ikke 
kun er et kontorfællesskab, men i langt højere 
grad nu skal fungere som en dynamo, en fælles 
indgang til udvikling af vækst i den enkelte 
virksomhed, der i kortere eller længere perio-
der har brug for støtte, nye samarbejdspartnere 
eller kreative leverandører. Det kan også være, 
man som soloiværksætter har behov for at 
arbejde ude og holde kundemøder væk fra 
vasketøjsbunkerne – og så er arbejdscaféen 
oplagt. Her giver Fremtidsfabrikken plads til 

spontan networking, hygge og summen af liv i 
Sydfyns kreative iværksætterhus.
- Vi lægger også rammer til eksterne kreative 
virksomheder, der f.eks. har lyst til at bruge 
huset til egen workshop eller gerne udnytter 
nogle af de kreative leverandører i huset, for-
klarer Susanne Linnet Aagaard.

Fremtidsfabrikkens kalender for de åbne 
workshops, events, foredrag og netværks-
møder kan ses på www.fremtidsfabrikken.
com, der løbende opdateres. 
Alle arrangementer er gratis, men tilmelding 
kræves i forvejen. I juni kan man f.eks. 
komme til morgenmøde med foredrag, 
få professionel rådgivning i ’Bizz Network 
Café’, få en tur på et ’SurfBOARD’, gen-
nemgå workshoppen ’Salg og selvværd’ 
eller tage ind i marketinguniverset med 
sin virksomhed. Du kan også lære at tage 
temperaturen på din virksomheds ubevidste 
kommunikation eller arbejde på ny vækst i 
din enmandsvirksomhed.

Rådgivning og udvikling 
hænger sammen
Ny, professionel sparring til mikrovirksomheder i Fremtidsfabrikken

(Fo
to

: f
ag
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to

gr
afe

n.d
k)

FÅ 20 % RABAT
Få 20 % på HELE regningen søndag til onsdag efter kl. 16* 

LÆS MERE PÅ CLUBJENSENS.DK

Jensen’s Bøfhus v/Anne Holm · Tlf.: 62 80 08 84
Gerritsgade 25 · 5700 Svendborg

Åbent hver dag kl. 11–22

Helt enkelt – mere til digCLUB JENSEN'S
CLUB JENSEN'S

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer. *Gælder medlemmer af Club Jensen’s.
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Her bor ...
Boligreportage mitsvendborg.dk-MAGASIN

optrænerens familievilla
Tekst og foto af Tine Lorentzen

HVEM:
Craig Pedersen, baskettræner, og 
Sindie Pedersen, friskolelærer, 
og parrets to drenge.

Stor 1950`er villa i Svendborg.
Boligen er på 300 m2 fra kælder til kvist.

T

Få Danmarks bedste  
energiruder med tilskud.

Se hvor meget du kan få på 
www.glarmester-stender.dk

Gudbjerg
Glas Glarmester

 Stender

62 21 16 31
Kvalitet - Service - Tradition
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Craig er oprindeligt fra Canada, men kom til Danmark 
for 25 år siden. Han har spillet professionel basket 
for klubber i Danmark og er nu træner for Svend-
borg Rabbits, landstræner for Island og træner på 
en efterskole ved Nyborg. 
Craig er gift med Sindie, og sammen har de to 
dejlige drenge.

Craig og Sindie har boet i villaen i et års tid. Den 
gamle villa danner ramme om familiens hverdag, 
som er præget af travlhed og mange rejser. 
Villaen ligger fredeligt og lige op til skoven. Den 
har en fantastisk have med masser af blomster, 
gamle træer og plads til leg.

HHuset er bygget i 1950´erne, men hele førstesalen 
er bygget på huset i 1970`erne. Oprindeligt var det 
en kaptajn, der fik huset bygget til sin hustru og 
fire børn. Craig og Sindie købte huset af den gamle 
enke, og alt stod med de gamle tapeter, gulve og 
træværk. 
PParret er i fuld gang med at istandsætte og renovere 
huset til en mere moderne stil, men prøver dog at 
bibeholde noget af det gamle.

Her bor ...
Forrd og fremrd

Spisestuen med blyinfatted ruder
og Sindies eget kunst

SOLBRILLER

De fleste af os forstår, at vi skal bruge solcreme for at passe på solens farlige uv-stråler. De færreste af os
smører dog hornhinderne med solcreme! Men dine øjne har mindst lige så stort behov for beskyttelse som din
hud – ligegyldigt om du i forvejen bruger almindelige briller eller ej. Kig forbi, og tjek vores store kollektion af
lækre solbrillemærker udelukkendemed kvalitetsglas, somgaranterer optimal beskyttelse. Lige nu kan du oven
i købet få udvalgte stel med farvede enkeltstyrkeglas fra ZEISS fra kun 75,-*/24 md.

* Køber du en solbrille til 1800 kr., er den månedlige betaling 75 kr. i 24 måneder. Det samlede kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 1800 kr. og de samlede omkostninger 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,0%.

SEGODTUD, OG
UNDGÅSOLENS
SKADELIGE
UV-STRÅLER

IMENS

Solbriller med
styrke fra kun

75,-*/24md

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik
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Stuen er stor og meget lys. Planen er at lægge sorte plankegulve i stuen, det vil give rummene 
mere dybde og stå godt til de gamle træskabe og døre. 
I stuen er der flere vinduer med blyindfattede ruder i mange farver. Vinduerne er også forskel-
lige størrelser og gør rummet svært at indrette. Men jeg synes også, det er interessant at be-
holde nogle af dem, for de passer til huset og parrets mange farverige billeder.  

Her bor ...

Masser af lys og
personlighed

LANGELANDSFORT
KOLDKRIGSMUSEUM

Åbningstider 2015
1. april - 31 oktober.
Alle dage: 10-17.
April og oktober
lukkes kl. 16. langelandsfort.dk

Vognsbjergvej 4B
5953 Bagenkop
Tlf: 20 75 29 59

fa
ce

bo
ok

.d
k

    Arkæologiske 
fund fra Langeland, 
Strynø og Ærø.

    Vekslende 
særudstillinger fra 
oldtiden og nyere tid.

Åbningstider 2015
30. marts - 31. oktober:
Man.-tors. 10-15. Fre. 10-13.
Helligdage lukket. Fri entré.

Jens Winthers Vej 12
5900 Rudkøbing
Tlf: 63 51 63 00

facebook.dk
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Kl: 10: Borgerdagen åbner i Møllergade.

Ved Trappen
Kl: 10.30 - 13: Tegn din by. 
Børnekunst-workshop i Møllergade.

Åben gård i Ribers Gård
Kl: 10.15 - 12.15: Kino 34 ’Billeder af 
byen, der var engang’. Postkortfilm i 
Ribers Gård.
Kl: 11 - 14: Udstillingsrum ’Ved siden 
af ’ åben i Ribers Gård. Kig og hør om 
gadens kunst.
Kl: 11 - 14: Storm P.-lounge i Ribers Gård 
’Byg i skrot – gør det gamle nyt’.  
For børn og deres voksne.

Kl. 11.00 - 12.00: Byvandring med 
museet: Svendborgs baggårde  
v. Nils V. Jensen, museumsinspektør. 
Startsted: Ribers Gård 

Kl. 12.15 - 13.15: Snack, oplæg om  
Liv i min By og kaffe i Ribers Gård. 

Ved Munkestræde
Kl. 11 - 13: Koncert i Munkestræde.

Kl. 14: Borgerdagen slutter i  
Møllergade. Tak for i dag og send  
postkortet: ’Send Svendborg en tanke’ 
med din idé til en bedre by.

Liv i min By er Svendborgs nye, store byfornyelsesprojekt. Mød os i  
Svendborgs gader på borgerdagen. Dagen byder på en tur gennem byens  
ældste gader og områder med aktiviteter, nye indtryk og information.  
Stå på undervejs eller følg ruten. Vi glæder os til at se dig og høre hvad liv i din 
by betyder for dig.

Se mere på hjemmesiden:
www.svendborg.dk/kommunen-i-udvikling/liv-i-min-omraadefornyelse

Følg os på Instagram @liviminby og brug #delditsvendborg og #liviminby
Skriv til os på LiviminBy@svendborg.dk

Borgerdag 13. juni 10-14

Program:

Liv i min By 

sv
b 

32
26

Forår i haven
Haven er meget smuk og er bevidst 
anlagt, så forskellige buske blomstrer 
på skift, og der er masser af stedse-
ggrønne planter, så haven hele tiden 
forandrer sig og er smuk at se på hele 
året.
Fra stuen er der udgang til haven og 
en sydvendt terrasse, som kan 
bruges i mange måneder.

Her bor ...
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Kom og sig ”Goddag” til vores to afdelingsledere
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Marianne skiftede til Sydbank i december sidste år fra et  
job som fi lialdirektør i Nordea. Hun har 28 års erfaring i den 
fi nan sielle sektor. Hun bor med sin kæreste i Vindeby og  
har to voksne børn. 

Afdelingsleder Marianne Thomsen
tlf. 74 37 64 35 · marianne.thomsen@sydbank.dk

I Sydbank Svendborg har vi forrygende 
travlt. Derfor opruster vi, så vi nu har to 
afdelingsledere, der begge har en solid 
erfaring fra den fi nansielle sektor på 
Fyn: Marianne Thomsen og Thomas 
Duvander, som begge tiltrådte som af-
delingsleder 1. maj.

Ring eller skriv til os
Med to afdelingsledere styrker vi vores 
stærke team i Svendborg yderligere. 
Du er velkommen til at kontakte Mari-
anne eller Thomas for at høre mere om, 
hvad vi kan gøre for dig. 

Thomas er udlært i BG Bank og kom så til Sparekassen Faaborg. 
Han har været i Sydbank siden 2004. Han bor i Svendborg 
med Christina og to børn. Udover i Sydbank kan du også møde 
Thomas i skoven iført løbetøj eller på cykel på landevejen.

Afdelingsleder Thomas Duvander
tlf. 74 37 64 38 · tdu@sydbank.dk

Klosterplads 2 · 5700 Svendborg
tlf. 74 37 64 00  · sydbank.dk/fyn

Her bor ...

Bevar lidt af det gamle
eeuset har en fantastisk trappe op til 
1. sal og et smukt sort skifergulv i 
entreen, som Sindie er ved at istand-
sætte. I entreen er der en fin lille 
billedvæg med personlige billeder 
og tegninger. Det giver rigtig fin sjæl 
og stemning til det høje smalle rum. 
OOvenpå er der værelser og et kom-
mende herrerum med bar.   

BOLIGSTYLISTEN
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NNNNN N NNNNNNN
NNN NNN NN NNNNNNNNNNNNN NNN FØN NN EFTEN 
NNNNNNNN NN NNN wNN NNN NNNN N NNNN NNNNNN
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NNNN: NNNN@NNNNNNNNNzNNNNN
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Køb et færdigt bord som du 
ønsker eller køb planker og 
lav et selv.
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Vi er specialister i miljøvenligt træ

TERRASSEBRÆDDER
Alt i linoliemaling

www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk · Tlf. : 62 25 18 28 · Kullinggade 29 · 5700 Svendborg

Køb Douglas og drop det trykimprægnerede træ.
Køb Egetræ og Robinie og drop jungletræ.

Så nemt er det, vi har kæmpe lager af disse 3 træsorter.
Brædder - planker - tømmer i 100% kernetræ

NYE ÅBNINGSTIDER:
Hverdage efter aftale, Lørdage 10-13

Følge os på
Facebook



Mit Fyn er  
et Fyn uden  
oversete børn

Dette forår er der sat fokus på ensomhed 
og særligt ensomhed blandt børn og 
unge. 10.000 børn og unge på Fyn lever 

med ensomhed. Dette er en udfordring for 
os alle, og Ungdommens Røde Kors har taget 
udfordringen op i kampagnen Se Mig!

Har du mødt et ensomt barn i dag, og hvad 
gjorde du? Tænker du, at ”nogen gør nok 
noget”, eller er du en af dem, ”der gør noget”? 
Ud af de 10.000 børn og unge der lever på Fyn, 
lever en del i Svendborg, og beregninger viser, 
at der er cirka to børn i hver folkeskoleklasse, 
som lever i ensomhed. 

Hvordan spotter man et ensomt barn eller 
ungt menneske, og hvordan ser livet ud for 
de ensomme børn og unge? Nogle udsættes 
dagligt for mobning, og nogle har ingen lege
kammerater. Mange går ikke til noget i fritiden 
og sidder dagligt mange timer alene ved skær
men. Nogle lever i hjem præget af misbrug og 
vold og prøver at holde deres hemmelighed 
skjult for skole og naboer, og andre oplever at 
blive fravalgt af klassekammeraterne, når der 
inviteres til fødselsdage og fester.

Et sundt og rigt børneliv i dagens Danmark 
kendetegnes ved en tryg hverdag, i skolen, i 
fritiden og i hjemmet. De fleste børn i Danmark 
har et godt liv, de trives i skolen, med kamme
raterne, går til fritidsaktiviteter og har forældre, 
der skaber trygge rammer for hverdagen. Men 
en stadig større del af børn og unge lever med 
ensomheden, og vi – du – jeg ser dem alle i 
vores hverdag. Sundhedsplejersken hører de 

ensomme børns fortællinger, 
pædagogen ser dem i børne
haven, lærerne ser dem i 
skolen, og klubmedarbejderen 
ser dem i fritidsklubben. 

Ifølge Den Nationale Sundhedspro
fil bonner Svendborg ud som en af de 
kommuner med en høj andel (af hele befolk
ninger), der ofte er uønsket alene, og ifølge 
Statens Institut for Folkesundhed er der flere på 
Fyn, der føler sig ensomme end landsgennem
snittet. 

Ungdommens Røde Kors gør en kæmpe ind
sats for disse ensomme børn og unge, f.eks. 
lektiecafeer, ferielejr og Ungpålinjetelefonen, 
og hjælper på den måde 12.000 oversete børn 
og unge. I kampagneåret åbner en række 
aktivitetshuse på Fyn, dog ikke i Svendborg, 
og hvorfor er vi ikke blandt støtterne til Se 
Mig!kampagnen? Tallene fortæller jo deres 
eget triste sprog. 

I Svendborg har vi mange fritidstilbud, alt fra 
sport til musik og spejder, og mange frivillige 
gør en stor indsats i de mange foreninger. 
Alligevel overser vi mange børn og unge, og de 
får derfor lov at passe sig selv. 

Når man spørger voksne mennesker, som trods 
en ensom barndom har fået et godt voksenliv, 
kan de ofte fortælle om en person i deres 
barndom, som har set og hørt dem og udvist 
omsorg. Det kan være en opmærksom nabo, 
en moster, en klasselærer eller en fodboldtræ

ner. De gør en forskel 
og bliver afgørende for 
barnets og den unges 
selvværd. 

For nogle år siden 
arbejdede jeg i en kom

mune, som havde ansat en sko
lefe. Hun var lærer på en skole og havde samti
dig som opgave at ”drysse lidt festøv” på nogle 
af de børn, der altid stod på sidelinjen, når de 
andre havde det sjovt. Hun hjalp, når de ikke 
havde gymnastiktøj med, når de havde glemt 
at få en fødselsdagsgave med, når de ikke kom 
på sommerferie, når de sad alene i skolegår
den, og når der ikke var råd til fritidsaktiviteter. 
Skolefeen blev hurtigt accepteret og meget 
populær blandt elever, forældre og lærere. I 
Svendborg har vi ikke skolefeer, men vi har 
ansat socialpædagoger på flere skoler, og de 
snakker med de elever, der ikke trives, er triste, 
ensomme og ofte kommer ud i konflikter. 
Måske vi skulle ansætte skolefeer eller social
pædagoger på alle skoler og på den måde tage 
vores del af ansvaret for at nedbringe antallet 
af ensomme børn og unge i Svendborg.

Kilde: Se Mig!kampagneavis, Ungdommens 
Røde Kors.

SUSANNE RIBER
Sygeplejerske og sundheds
plejerske samt underviser  
inden for sundhedsplejen.
Skribent i mitsvendborg.dk  
– MAGASIN om familie og børn.

AF SUSANNE RIBER
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i samarbejde med

MAGASIN

Problemer med alkohol  
og lignende kan lægge 
 tilværelsen i ruiner, men  
der er metoder til at  
komme ud af misbruget  
og få livet tilbage.
(Modelfoto: Colourbox)

Den personlige krise kan være både 
lammende og langvarig, men ved 
AOF i Svendborg fandt både Helle 
Helving og Kim Hulgreen en løsning

AF JENS SCHNABEL

Kim Hulgreen har flere uddannelser bag 
sig inden for blandt andet samfundsfag, 
programmering, psykologi og en eksport

uddannelse fra sin tid ved sukkerfabrikkerne. 
Men han var fastholdt i arbejdsløshed og i 
mange år præget af sin barndom i en alkoholi
seret familie og en tilsvarende omgangskreds.
Helle Helving er uddannet folkeskolelærer og 
mor til fire børn, men har en lignende bag
grund bag sig, der gjorde, at hun gik ned med 
stress.
Efter forskellige forløb blev de begge henvist til 
AOF’s Center for Sundhed og Livsstil (CSL), 
Helle Helving i sommeren 2012 og 
Kim Hulgreen i efteråret 2013. Det er 
de begge glade for i dag.

En hjælpende hånd... uden 
pres
CSL er et kursus for folk, der på 
grund af problemer med helbred 
eller psyke har svært ved at fast
holde et arbejde. Hjælpen foregår 
via forløb som fysisk træning og 
bevægelse, personlig udvikling og 
vejledning, psykologi, madlav

ning og andet, men også med megen fokus 
på motiverende samtaler og praktikforløb med 
udgangspunkt i kursistens interesser.
Kim Hulgreen er ikke i tvivl om, hvorfor han fik 
så meget mere ud af at være på CSL end andre 
forløb, han har været igennem.
 Jeg var ikke et CPRnummer, siger Kim Hulg
reen og beskriver, hvorledes han andre steder 
ofte oplevede at være en sag.
Helle Helving er enig.

 Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes, at jeg 
selv fik lov til at bestemme tempoet og hele 
tiden blev taget alvorligt og bakket op på CSL. 
Jeg følte mig set og mødt, siger Helle Helving 
og beskriver, at hun aldrig følte noget pres.
Hun blev sygemeldt med stress i 2011. Da 
hendes sygedagpenge slap op, blev hun hen
vist til CSL nogle få timer om dagen, hvor hun 
svømmede, deltog i en psykologigruppe og 
prøvede meditation og afspænding.
 Træning kunne jeg ikke. Jeg fik det faktisk 
værre af at træne, fordi mit nervesystem var 
overbelastet, husker hun.
Kim Hulgreen blev også henvist til CSL, hvilket 
hurtigt fik ham i gang, fordi forløbet var base
ret på hans egne interesser. Han endte med at 
svømme fem dage om ugen og lave mad om 
fredagen.
 CSL har været optimalt for mig. Det har fast
holdt mig i ikke at drikke og skaffede noget 
indhold i mit liv. Det var mig, de tog hånd om. 
De gjorde det personligt. Det gjorde forskellen, 
vurderer han.

Videre i livet
Kim Hulgreen kom så i praktik på Idrætsefter
skolen Ulbølle og siden til Forsorgscentret i over 
et år. Han fandt ud af, at han kunne lide at lave 
mad og søgte derfor mod et arbejde inden for 
catering. I dag er han i praktik i køkkenet på 
Teknisk Skole.
Helle Helving kom efter eget valg i praktik i 
en helsekostbutik, men blev stresset af det og 
kom så til en hestestald. Hun kom derefter på 
eget initiativ i praktik på Lær Dansk og fandt ud 
af, at hun ville videre til et forløb som asyllærer 
på Ørstedskolen i Rudkøbing, hvor hun blev 
fastansat efter to måneder.
 Jeg havde fået så meget selvtillid, lyst og 
gåpåmod, at jeg tænkte, at der skulle jeg da 
arbejde. Det er fuld tid, som jeg egentlig ikke 
troede, jeg skulle. Men det er fantastisk, og jeg 
er stolt over at kunne være noget for andre og 
samtidig kunne passe på mig selv, siger hun.

aofcenterfyn.dk

En vej videre fra krisen
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AF JENS SCHNABEL

Er ”rigtige” vinduer lavet af træ? Brødrene 
Lars og Jan Jensen mener, at plast faktisk 
er bedre på grund af de energimæssige 

egenskaber i plast og mindre vedligeholdelse. 
De er indehavere af Svendborg Vinduer og 
har bygget hele deres virksomhed op på den 
vision. De ser et voksende marked forude.
 Vi har nu glæde af at kunne sige, at vi laver 
100% kompositvinduer. Og det har åbenbart 
en anden klang i arkitekters ører end plast, 
på trods af at det faktisk er samme materiale, 
siger Jan Jensen.

Forskel mellem generationer
Lars Jensen husker, at der var fordomme 
mod plast for 15 år siden, fordi folk kendte 
det bedst fra billige og dårlige havemøbler. I 
dag er det dog blevet mere legitimt at bruge 
plast.
Af samme årsag ser Jan Jensen markedet som 
stadig mere positivt. 
 Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der kommer 
en generation, der slet ikke stiller de samme 
spørgsmål som tidligere, siger Jan Jensen 
og tilføjer, at yngre generationer kun ser på, 
hvordan produktet ser ud, og at plast ikke 
kræver vedligeholdelse. Ældre generationer 
insisterer derimod mere på træ på grund af 
følelser og traditioner.
Lars Jensen peger dog på, at markedet i 
Tyskland er 60% plast, mens det i Danmark er 
under 20%.
 Der er et kæmpe marked, fordi det vil ændre 
sig, tilføjer han.
Hovedmarkedet er stadig Sydfyn, men der er 
også gode vækstmuligheder på resten af Fyn.

15 års erfaring
Lars Jensen lagde grunden til Svendborg Vin
duer i 2000, da han blev opfordret til at lave 
vinduer og døre af plast. Han begyndte i en 
garage på Thurø, men flyttede siden til en gård 
i Tved og fik sin første medarbejder. Jan Jensen 
kom med i 2004.
Siden er forretningen vokset, selv om Svend
borg Vinduer som mange andre virksomheder 
også havde en stor udfordring under finanskri
sen, dog ikke på ordretilgangen, som har været 
stigende hele tiden.
 Vi har 14 ansatte og har aldrig haft så travlt 
som nu. Vi har den største ordrebeholdning 
nogensinde. Lige nu er vi i gang med en sag på 
1250 elementer til Fyns største boligforening. 
Igen i år tegner det til en fremgang. En af de 
lidt bedre, siger Lars Jensen og vurderer en 
vækst i år på godt 20%.

Fokus på grøn energi skaber vækst
Selv om besparelser på energi afhænger meget 
af lokale forhold som boligens beliggenhed, 
størrelse, isolering, hvordan boligen opvarmes 
og meget andet, så vurderer Lars Jensen, at i 
en 70’er villa på godt 140 kvadratmeter med 
vinduer, der har glas i to lag, og hvor der var
mes med et olie eller gasfyr for godt 15.000 
kr. om året, kan der måske spares omkring 
3.000 kr. med nye trelags ruder.
Da Svendborg Vinduers produkt er energibespa
rende, falder det meget selvfølgeligt inden for 
det interesseområde, som netværket Go2Green 
beskæftiger sig med.
 Så for os er det godt at have fokus på den her 
grønne gren. Vi har glæde af Go2Greens net

værk, siger Lars Jensen og forklarer, at Svend
borg Vinduer dermed ikke skal bruge mange 
ressourcer på at opbygge deres eget.

svendborgvinduer.dk

GO2Green: Offentlig-privat, nonprofit-forening 
med sydfynske fagfolk som partnere.

Base: Svendborg og Langeland kommuner, men 
vi netværker vidt og bredt.

Hjertesag: At gøre det fordelagtigt at energiopti-
mere og at vælge lokale, grønne fagfolk.

– Sådan reducerer vi energiforbrug og sikrer lokale 
arbejdspladser.

Initiativer: Lokale udviklingsprojekter; borger-, 
partner- og netværksmøder; offentlig debat; 
besøg af folketingspolitikere m.m.

Kaffetørstig?: Du er altid velkommen i vores 
sekretariat!

Partnerskab?: Årligt partnerkontingent finansierer 
vores virke. – Fagmand eller leverandør af grønne 
løsninger med lyst til et forpligtende forhold? – Vi 
hører meget gerne fra dig!

info@go2green.dk // tlf. 20 47 96 38 //  
www.go2green.dk // 

Forskerparken,  
Kullinggade 31E, Indgang A, 5700 Svendborg
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Fremtid i vinduer i komposit
Svendborg Vinduer  laver vinduer af plast og ser et godt  potentiale for vækst på det 
 marked både på grund af  fokus på grøn energi og  ændrede vaner blandt kunderne

Brødrene Lars og Jan 
Jensen er indehavere af 
Svendborg Vinduer, der 
producerer vinduer og 
døre af plast.
(Foto: mitsvendborg.dk)

krisen
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Særligt forfærdelige forbrydelser 
kan undertiden så tvivl om det 
grundlæggende princip, at alle 
har ret til et forsvar.
(Foto: Colourbox)

Har enhver ret  
til et forsvar?
Grumme mordsager, som sagen om 
Peter Lundin, ændrer ikke på, at alle 
har ret til et forsvar, mener advokat 
Claus Olsen.

AF JENS SCHNABEL

Da de kom op at skændes, knækkede han 
hendes nakke. Da de forsøgte at stoppe 
ham, gjorde han det samme ved hendes 

sønner på 10 og 12 år. For at skaffe sig af med 
ligene bragte han dem over i garagen for at 
partere dem.
Sagen om Peter Lundin er en af de mest 
gruopvækkende mordsager i Danmark. For 
har en mand, der begår noget så forfærdeligt, 
overhovedet ret til et forsvar? Og hvem vil dog 
forsvare ham?
Advokat Claus Olsen fra Advokathuset Svend
borg arbejder med strafferet og er såkaldt 
beneficeret. Det dækker over, at retten 
undertiden søger advokater med interesse for 
strafferet. Interesserede ansøger, som var det 
et stillingsopslag, og en liste udarbejdes over 
foretrukne advokater. Når der så skal beskikkes 
en advokat, vælges en fra listen.
 At blive beneficeret betyder også, at man 
som udgangspunkt ikke kan sige nej, forklarer 
Claus Olsen.
Som beneficeret kan han dermed risikere at 
skulle være forsvarer i en alvorlig mordsag, 
uanset om han ønsker det eller ej. Det er dog 
ikke sket hidtil.
 Skulle jeg få sådan en sag tildelt, så håber og 
tror jeg, at jeg ville gå fuldstændig almindeligt 
og professionelt ind til sagens kerne. Måske 
har forbrydelsen været ganske bestialsk og 
modbydelig, men derfor er det jo ikke givet, at 
straffen skal være, som anklagemyndigheden 
ønsker, siger han.

Formildende omstændigheder?
Peter Lundin forsøgte at bruge en vinkelsliber 
til at partere ligene. Der var mærker i gulvet fra 
mere end 100 øksehug. Da ligene begyndte at 
lugte, lagde han dem i kummefryseren.
Lundins advokat argumenterede senere i ret
ten, at det var formildende, at drabene var sket 
i affekt.
At lede efter formildende omstændigheder er 
vigtigt, og Claus Olsen vil som forsvarer som 
det første gennemgå anklageskriftet med øje 
for, at der næsten altid findes formildende 
omstændigheder.
Det kan eksempelvis være, hvis den tiltalte har 
været på flere ungdomsinstitutioner, er dårligt 
bogligt begavet, har haft dårlige kammerater, 
ingen støtte fra forældre, kommer fra et mis
brugshjem, er røget ind og ud af plejefamilier, 
har en diagnose på ADHD, er blevet dårligt 
medicinsk behandlet og lignende.
 Det er den slags, man skal grave efter som 
forsvarsadvokat og så håbe, at det vinder gehør 
hos dommeren. Det frikender ikke kriminalitet, 
men det kan forklare tingene, vurderer Claus 
Olsen.

i samarbejde med
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§Jura i  
øjenhøjde

Hold følelserne ude
Nævningene dømte Peter Lundin skyldig på 22 
minutter. Han fik livstid. Han var passiv under 
domsafsigelsen.
Ifølge Claus Olsen bør folk huske på, at det 
i princippet også kunne være dem selv, der 
bliver anholdt i morgen. Selv hvis man er uskyl
dig, bliver man måske tiltalt. Så kører sagen.
 Så har man krav på forsvar, for hvem skulle 
ellers hjælpe? Jura baserer sig ikke nødvendig
vis på følelser. Snarere tværtimod. Som advokat 
skal du håndtere gældende lovgivning. Der kan 
følelser i bedste fald ingen betydning have og 
i værste fald påvirke din dømmekraft negativt. 
Og det er ikke til fordel for klienten, siger Claus 
Olsen.

advokathusetsvendborg.dk

Bemærk: Vi starter kl. 12.30 i år og kører til kl. 01.00. Kom i god tid...!

Lørdag den 1. august, fra kl. 12.30 Industrivej 14, V. Skerninge

HUSK

www.kirkegaardsfestival.dk

Større musikprogram end nogensinde før!
Kirkegaarden og fru Ann bliver viet af borg-
mesteren på scenen, - der bliver knald på!

Bryllupskage til alle, fri entré, gratis parkering, 
handicaptoilet, mad og drikke kan købes.

Vi glæder os til at se dig.
Kærlig hilsen Ann og Lars
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Nye oplevelser for alle på  
Valdemars Slot

AF ANNA PIA HOLMGAARD

Slotte og herregårde landet over har i 
de senere år haft vanskeligt ved at øge 
besøgstallet, der ofte er centralt for, at 

økonomien i de store ejendomme kan løbe 
rundt. Således også på Valdemars Slot, hvor 
man nu satser stort til sommeren med et langt 
større udbud af varierede oplevelser for alle 
aldre og hele familien.
 Vores indsats skulle gerne gøre, at mange 
flere får lyst til at besøge og opleve dette 
skønne sted, hvor der er så mange muligheder 
for at opleve natur, kultur, historie, vandet, 
skoven, fortæller Gitte GrothJensen, salgsan
svarlig på slottet. 

Bevæg dig rundt
Derfor har teamet bag Valdemars Slots program 
tænkt nye tanker til sommeren 2015. Blandt de 
nye idéer er kajakudlejning, der giver mulighed 
for at opleve slottet og omgivelserne på en 
helt ny måde, nemlig fra vandsiden. Man kan 
vælge forskellige tidsrum, forskellige typer båd 
og kajak, og i det hele taget kan det tilpasses 
familiens kunnen og behov. Derudover bliver 
der i år mulighed for at leje cykler og bestille 
en tur på de opretstående segways. Med nye 
oplevelsesmuligheder til lands og til vands 
mener Gitte GrothJensen, at Valdemars Slot 
tager et stort skridt i den rigtige retning.
 Mange, særligt familier, ønsker at opleve 
noget på egen hånd og i eget tempo. De vil 

gerne være aktive i ferien. Med vores nye 
tilbud får de en ny chance for oplevelser i et 
meget varieret område, og vi glæder os til at 
se, hvor populært det bliver, siger hun. 

Nye billettyper
Noget nyt er også billetsystemet. Gæsterne kan 
nu enten vælge at købe billet blot til parken, 
hvor slottet på sin side kvitterer med flere 
blomster, blandt andet nye, smukke roser i 
den gamle rosenhave, nye gangstier og flere 
picnicborde. Eller de kan købe en ’total’billet, 
hvor man får adgang til det hele, dvs. både 
slot, museer og park.
Grundtanken har generelt været at kunne 
tilbyde mere og lettere tilgængelig service. Det 
betyder f.eks., at museumsbutikken er rykket 
ned til ppladserne for at give bedre overblik 
og samle informationer og salg et enkelt sted. 
Herfra kan man også bedre guide gæsterne 
rundt til de nye aktiviteter og oplevelser. Prisni
veauet er også holdt i et leje, hvor mange nok 
kan være med. Er man en familie, der ønsker 
’hele pakken’, kan man for 300 kr. for hele 
familien (to voksne og op til fire børn) besøge 
alle tre museer, nemlig Museet for Lystsejlads, 
selve slottet, der er åbent overalt, og endelig 
Jagt og Trofæmuseet, der altid fascinerer.
 Ikke mindst børnene synes, det er fantastisk 
at opleve så mange udstoppede dyr på så tæt 
hold. Skoleklasser er også meget velkomne og 

kan for et meget beskedent beløb få en rigtig 
dygtig naturvejleder med som guide. Vi ønsker 
at formidle historien, naturen og kulturen i 
øjenhøjde til alle aldersgrupper, siger Gitte 
GrothJensen.

Te, kaffe og udsigt
Et stort ønske fra publikum har i de senere år 
været at få lov at bruge den fine, karakteristi
ske tepavillon ud mod Lunkebugten. Nu åbner 
pavillonen i skolernes sommerferie fra d. 27. 
juni. 
 Ja, vi tager skridtet og indretter nu et klassisk 
’kaffe, kage, is og køligt glas vin’sted. Vi synes, 
det er helt perfekt til formålet og vil altid gerne 
lytte til gæsternes behov. Ikke kun dem, der 
kommer for at besøge slottet, men også dem, 
der bruger og nyder stranden og dem, der bare 
vil nyde en forfriskning efter en cykeltur, siger 
hun. 
Slottet har således kraftigt udvidet sit tilbud 
for såvel private, for virksomheder og selska
ber – og i lighed med øvrige år arrangeres der 
operakoncerter og store poprockkoncerter i 
slotsparken i august.

Se mere på www.valdemarsslot.dk, hvor 
aktiviteter, priser, muligheder og åbningstider 
opdateres.

Skal det være en kajaktur med familien eller en rolig kop kaffe i pavillonen? 
Eller hellere en tur på cykel eller segway, en minigolfdyst, picnic i parken 
eller besøg på et af slottets museer? Valdemars Slot har kraftigt opgraderet 
udbuddet af oplevelser til gæsterne i sommeren 2015.
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Energimærket gør en forskel 
for prisen på din bolig
AF CHRISTIAN BO VOLDER – Produktspecia l ist  hos SEF
De lyse tider får vores boliger til at 
fremstå ekstra idylliske og salgsklare. 
Mange huse sættes til salg, og 
køberne får typisk et bedre første
gangsindtryk af boligen, når solen 
skinner, plænerne er grønne, og haven 
står i blomst.
Samtidig er udviklingen begyndt at 
vende på boligmarkedet, og det er 
blevet nemmere at få solgt sin bolig i 
forhold til de magre foregående år.
Skal du ikke sælge din bolig, men 
har du netop omlagt dit boliglån, står 
du måske med en pose penge og en 
mulighed for at investere, som på kort 
sigt sænker dine energiudgifter og 
øger komforten i din bolig. På længere 
sigt vil investeringen øge din boligs 
værdi, samtidig med at den gøres 
nemmere at sælge.
Energimærkning
Når en bolig på et tidspunkt skal sæl
ges, har køberne ofte en klar holdning 
til både købspris og den efterfølgende 
månedlige udgift til varmeforbrug.
Formålet med energimærket er at 
synliggøre energiforbruget, men især 
at sætte fokus på de muligheder 
der er for energiforbedringer. Det er 
lovpligtigt at fremlægge en gyldig 
energimærkning ved salg af de fleste 
boliger, herunder fritliggende enfa
miliehuse over 60 kvadratmeter og 
række, kæde og dobbelthuse.
En bolig med energimærke i klasse 
A har et lavere energiforbrug, og 
køberne står ikke over for store 
udgifts tunge projekter, som er med til 
at presse prisen på boligen.

Energimærkningen, og dermed prisen, 
kan i mange tilfælde hurtigt gøres 
bedre ved investering i isolering af 
hulmure, loft, vinduer eller varmesy
stem.
Hvordan gør jeg som boligejer?
Mange boligejere kan finde det 
uoverskueligt selv at finde de præcise 
områder i boligen, hvor det kan betale 
sig at investere i en energiforbedring. 
På den anden side ved mange bolig
ejere også godt, hvor der kan gøres 
en forskel.
I samarbejde med SEF’s samarbejds
partnere kan du som boligejer finde 
de steder, hvor en investering kan 
gøre en mærkbar forskel. Hvis du 
allerede ved, hvor skoen trykker og 
dermed ikke behøver en gennemgang 
fra AZ, kan du eksempelvis selv bede 
en af vores konkrete samarbejdspart
nere om et tilbud på isolering, varme
pumpe eller en anden investering. For
delen er, at disse samarbejdspartnere 
alle har et samarbejde med SEF, hvor 
du som kunde får glæde af det tilskud, 
som hører med, når du investerer i en 
energiforbedring i din bolig.
SEF’s samarbejdspartnere finder du 
på denne hjemmeside: www.sef.dk/
energiraadgivning 
Du er også altid velkommen til at kon
takte vores energirådgivning, som vil 
kunne hjælpe dig på vej eller i gang 
med dit næste energispareprojekt.
Tlf: 62 20 11 20 eller energi@sef.dk 

Sommerluk for varmen  
og spar 1.000 kroner
AF NIELS CHRISTIAN NIELSEN – GO2Green,  pro jekt leder
En almindelig parcelhusfamilie kan 
årligt spare op til 1.000 kroner, eller 
hvad der svarer til 35 procent på 
årets varmeregning, hvis de husker 
at sommerlukke for varmen. Hvis alle 
med fjernvarme i Danmark lukker 
rigtigt for deres fjernvarmeanlæg, kan 
vi i Danmark samtidig spare miljøet 
for store mængder CO2.
Hele fyringssæsonen igennem kan der 
være gode penge at spare på varme
regningen, hvis man som fjernvarme
kunde indstiller sit fjernvarmeanlæg 
efter temperaturerne udenfor. Også 
om sommeren er der store penge 
at spare. I de lune måneder har vi 
oftest ikke behov for varme hjemme i 
stuerne, og så er det med at få lukket 
helt for varmeanlægget. Det vil både 
din tegnebog og klimaet sætte pris på. 
Den landsdækkende kampagne Som
merluk.dk, som forsyningsselskabet 
HOFOR og Energitjenesten er initia
tivtagere til, sætter derfor i maj fokus 
på, hvor vigtigt det er, at vi ikke kun 
lukker for vores radiatorer i stuerne, 
men alle finder frem til sommerventi
len på vores fjernvarmeanlæg. 
Nu træder vi ind i den lune sommer
tid, og her kan fjernvarmebrugerne let 
hente yderligere besparelser – op mod 
1.000 kroner ved blot fem minutters 
indsats foran varmeanlægget. Des
værre er det stadig omkring halvdelen 
af de danske hjem med fjernvarme, 
der glemmer at sommerlukke eller gør 
det forkert. 
Hos HOFOR vurderer man, at hvis 
beboerne i et parcelhus med fjern
varme husker at lukke for sommer
ventilen på deres fjernvarmeanlæg 
samt slukke for cirkulationspumpen, 
vil de spare 35 procent på varme
regningen. Det svarer eksempelvis i 
Svendborg, hvor fjernvarmen er rela
tivt billig, til cirka 500 kroner årligt. 

Besparelsen i andre dele af landet 
afhænger af prisen på fjernvarme i 
området. Nogle steder i landet vil den 
årlige besparelse kunne være helt op 
mod 1.000 kroner.
Sommerluk er ikke kun en økonomisk 
fordel for landets godt 1,7 millioner 
husstande, som holder varmen med 
fjernvarme. Også vores klima og 
Danmarks CO2regnskab vil drage 
fordel, hvis alle fjernvarmebrugere går 
i kælderen og drejer på sommerventi
len. For hver gang en parcelhusfamilie 
drejer på sommerventilen, sparer 
de typisk 5 procent på deres energi
forbrug og mindsker dermed deres 
CO2udledning med cirka 100 kg.
Sådan sommerlukker du
Det er nemt at sommerlukke for dit 
fjernvarmeanlæg: 
• Luk for anlæggets sommerventil 
• Sluk for cirkulationspumpen 
• Husk også at tænde kort for cirku

lationspumpen et par gange om 
sommeren, så den ikke ”sætter sig 
fast”

• Husk også at lufte ud i din bolig, 
især på de lidt kølige sommerdage 

På www.sommerluk.dk kan du finde 
mere information og hjælp til at finde 
sommerventilen på dit fjernvarme
anlæg.
God sommer til dig og dit fjernvarme
anlæg.

ZT
EN

Bente Sonne  / Glasblæseriet
Salig Simons Gaard, Brogade 37, Svendborg

Tlf: 6222 8373, www.glasblaeseriet.dk
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(Foto: mitsvendborg.dk)

Fusion sikrer maritim ekspertise
El-Gården har med opkøbet af virksomheden Poul Olsen  
sikret sig stor ekspertise inden for maritime elinstallationer.  
Kunderne nyder godt af fleksibilitet og service.
AF ANNA PIA HOLMGAARD

Når to virksomheder fusionerer, kan 
medarbejdere såvel som kunder blive 
udsat for omvæltninger og usikkerhed. 

Kan man få varen i den kvalitet, man plejer at 
få den?
Med opkøbet af den velrenommerede virksom
hed Poul Olsen sidste år har ElGården, der ejes 
af Sydfyns Elforsyning, vist, at service, eksper
tise og fleksibilitet kan forblive intakt, selv når 
det er en nichevirksomhed, som opkøbes af en 
større virksomhed.

El er livsnerven
I dette tilfælde gjaldt det maritime elinstallati
oner, der er en livsnerve i moderne skibe, hvor 
stort set alle vitale funktioner er afhængige 
af sikker el og opdateret viden hos dem, der 
skal installere og vedligeholde systemerne. Det 
gælder lige fra den simple stikkontakt til de 
komplicerede navigationssystemer, der sørger 
for kurs og sikkerhed ombord.
Morten Dahl Petersen er projektleder for det 
maritime elområde i ElGården, der blev købt 
ind med overtagelsen af virksomheden Poul 
Olsen. Han fortæller om stigende efterspørgsel 
på ekspertisen i takt med, at moderne skibe får 
stadig mere elektronisk udstyr.
 Der er igen blevet plads til investeringer i 
branchen og dermed også stadig mere brug 
for det, vi kan. For ejerne er det vigtigt, at vi 
kan rykke hurtigt ud, når skibene har behov for 
reparation eller service, da det koster mange 
penge for rederne, når skibene ligger i havn. 
Den fleksibilitet sætter vi en ære i at kunne 
levere, fortæller han. 

Krævende og spændende område
I dag har ElGården otte mand ansat inden for 
det maritime elområde, og det kræver kurser 
og efteruddannelse at holde sig opdateret. 
Til gengæld får medarbejderne spændende 
opgaver og ind imellem mulighed for at rejse 
ud med jobbet – f.eks. til borerigge, der skal 
søsættes eller skibe i fremmed havn, ligesom 
man har stor viden om de stadig mere avan
cerede dykkertræningsfartøjer, der er spækket 
med elektronik.
Peter RingAndersen er en af de loyale kunder, 
der er fulgt med over i ElGården fra Poul Olsen.
 Vi har altid været tilfredse med den service 
og kvalitet, Poul Olsen kunne levere – og den 

er den samme. Vi er selvfølgelig også glade for 
at kunne handle lokalt – den vigtige, hurtige 
service, og at folkene har indgående kendskab 
til vores skibe, siger han.
Brian Ørum Hansen er tilfreds med den nye 
ekspertise, som ElGården forventer sig mere af 
i de kommende år.
 Det er naturligvis godt for os som forretning 
både at have et varieret udbud af specielle 
kompetencer, men det er heller ikke en hem
melighed, at det er et godt forretningsområde 
rent økonomisk at satse på. Vi tror på fortsat 
vækst inden for dette felt og er glade for at 
kunne byde ind som lokal virksomhed, siger 
han.
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Sådan er livet
også på et
plejecenter
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AF  CHRISTIAN DAN JENSEN

Måske der ikke ligefrem bliver piftet i billet
terne og kylet med popcorn, men der er dækket 
op med hvide duge på bordene, mousserende 
vin bobler i glassene, og der er hjemmelavet 
kransekage til alle. Vi er på Ollerup Plejecenter, 
det er en fredag midt i april, og Svendborg 
Kommune har indbudt til filmpremiere.

Fire film 
Det er ikke en af de store Hollywoodproduktio
ner, der er på plakaten, men fire korte film om 
livet på plejecentrene i Svendborg Kommune, 
som beboerne på plejecentret i dag skal se.
Det handler om hverdagen på et plejecenter. 
Om livsglæde, rehabilitering, selvbestemmelse 
og omsorg og tryghed. Fire film, som viser 

noget af den virkelighed, hvorpå livet også 
leves på plejecentrene. For der er nemlig 
meget glæde, livskvalitet og stjernestunder på 
plejecentrene i Svendborg Kommune.

 Filmene har vi produceret, fordi vi synes, 
det er vigtigt at fortælle, hvordan livet også 
leves på et plejecenter. De ansatte får ofte 
spørgsmål, der viser, at der er mange forestil
linger, myter og fordomme om det at bo på et 
plejecenter. Vi synes, at det er vigtigt at vise, 
at der findes megen glæde, livskvalitet og 
stjernestunder på plejecentrene i Svendborg 
Kommune. Når jeg ser filmene, bliver jeg stolt 
over vores plejecentre, siger Social og Sund
hedsudvalgsformand Hanne Ringgaard Møller.

Et billede af virkeligheden
Filmene ligger nu på kommunens hjemmeside 
og skal bruges til at vise til kommende beboere 
og pårørende på plejecentrene, hvordan det 
også er at bo der. Og beboerne kan godt gen
kende det, de ser i filmene.

 Jeg synes, filmene viser et godt billede af 
vores hverdag. Vi har mange arrangementer og 
er glade for at være her. Når jeg nu ikke kan 
være hjemme hos mig selv længere, er jeg glad 
og tryg ved at være her, fortæller Bodil Verme
hren, der er beboer på Ollerup Plejecenter.

Du kan se filmene på: www.svendborg.dk/
plejecenterfilm 

Fire film viser hverdagen på 
 plejecentrene i Svendborg

MS HELGE
• SVENDBORG •

Oplev Svendborgsund fra veteranskibet 

MS HELGE
Rundturen tager knap 2 timer og der er 
mulighed for, at stige af og på undervejs. 

Madkurv kan medbringes og nydes ombord.

Tag med på 
SOMMERENS 
TEMA TURE

AFTENTURE M. 
GUIDER FRA 

SVB. MUSEUM
25. juni og 5. august 

kl. 19-21

SANKT HANS TUR
23. juni kl. 20-22

SEJL TIL KONCERT 
på Valdemars Slot

7. august, 21. august
og 28. august

CITTA SLOW 
PÅ SVENBORGSUND
Sommer, mad & glad 

musik - 14. august

CHARTERTUR
Lej MS Helge til 

private arrangementer

TILBUD
Vis din billet fra sejl-
turen - og få rabat på 
entré til Valdemars 
Slot og Naturama

LÆS MERE 
& KØB BILLET 
www.mshelge.dk

ell. kontant på skibet

PRIS FOR RUNDTUR
VOKSEN kr. 120,- 

BARN kr. 60,- 

VELKOMMEN 
OMBORD!

INFORMATION
Svendborg Havnekontor, Jessens Mole, 5700 Svendborg   

Tel: +45 6223 3000 (kviksvar) Hverdage kl. 9-15

G
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Fra Rom til Amager
Anna Grue er kendt for sine romaner 
om den skaldede detektiv Dan Som
merdahl, en slagfærdig og lettere 
dameglad herre, der opklarer drab i 
det nordvestsjællandske. Kontrasten 
til den nye roman fra Anna Grues 
hånd er stor. I Italiensvej er vi skudt 
tilbage til 50ernes Danmark, hvor 
Vittoria fra Rom kommer til Køben
havn med et spædbarn og en stor 
pakke liresedler i brunt papir. Flygtet 
fra Rom – men fra hvad? Romanen 
er et nostalgisk tilbageblik på en tid 
med glasmælkeflasker, Vespaer og 
husbestyrerinder og et glimrende 
fortalt romantisk drama, for natur
ligvis indhenter fortiden Vittoria. En 
hyggelig og underholdende, letlæst 
og nærvæ
rende som
merroman, 
der passer 
perfekt i 
strandtasken. 

Politikens  
Forlag  
472 sider,  
250 kr.

Hvem jager hvem…
Leonora Christina 
Skov klippede for et 
par år siden kontak
ten til sociale medier 
og debattørrollen, 
som hun ellers er 
velkendt for med 
en særdeles skarp 
tunge. Hvorfor? For 
at få ro til at skrive. 
Isoleret – måske, men hvis isolationer 
bringer så gode, spændende, sarkastiske, 
morsomme og uhyggelige romaner med 
sig, kunne det være, flere skulle prøve. 
I romanen ’Hvor intet bryder vinden’ er 
scenen sat på den lille ø Stormø ud for 
Esbjerg, hvor syv hel og halvkunstnere er 
sat stævne af en ukendt velgører. De bor 
i et gennemsigtigt hus, hvor alt er kanter 
og spejle. Symbolikken bliver åbenlys, og 
dramaet spidser til, da kontakten til omver
denen, virkeligheden om man vil, afbrydes: 
ingen mobil, ingen fastnet – intet internet. 
’Arrghhh!’, råber de alle i kor. Tilbage er 
nemlig nu bare dem selv, deres tanker, 
illusioner, deres forvrængede selvbilleder og 
– viser det sig – deres interne afhængighed. 
En dør pludselig, en forsvinder, paranoiaen 
eksploderer. Læseren er fanget, underholdt, 
forvirret, forført. Brag af en roman.

Politikens Forlag, 312 sider, 250 kr.
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ANNA PIA HOLMGAARD
Selvstændig journalist, forfatter 
og boganmelder i mitsvendborg.
dk – MAGASIN. 
Hun har skrevet bogen ’Børnely 
– 170 års børn, liv og arbejde’ i 
2012 (Svendborg Museum) og 
’Velfærd under ombygning’ i 2014 
(Gyldendal).

Islandsk og iskold thriller
Arnaldur Indridason er navnet, en islandsk kri
miforfatter, der lægger sig i front af den gode 
strøm af de såkaldte nordic noirthrillere. Mere 
hårdkogte, mere personlige og mere gådefulde 
end de klassiske skandinaviske krimier. Har du 
mod på sort humor, sorte forbrydelser og iskold, 
nordisk konsekvens, så prøv ’Faldet’, den nyeste 
fra Indridason, hvor hans hovedperson, politi
manden Sigurdur Oli, vader lige ind i et mord, da 
han prøver at hjælpe et vennepar, der er blevet 
afpresset med billeder fra deres swingersexliv. 
Uheldigt – for parret, men 
også for Sigurdur, der lige 
pludselig er i til halsen i en 
sag, der har grumme skyg
ger tilbage til misbrug af 
børn i fortiden og nutidens 
grådighed og begær på alle 
niveauer. 

Rosinante, 320 sider,  
300 kr.

AC/DC tribute bandet Bad 
Boy Boogie er klar til at hylde 
det legendariske australske 
rockorkester i Matadorstuen 
på Børsen.
(Foto: Nanna Rødtnes)

Burgere, fadøl  
og AC/DC
Gastropub Børsen inviterer til  
Rock-menu med det hele
AF CHRISTIAN DAN JENSEN
En stor burger. En stor fadøl og en rockkoncert 
med et AC/DC tribute band. Så behøver man 
egentlig ikke ret meget mere. I hvert fald er 
det, hvad Mette Lindahl og Gastropub Børsen 
tilbyder fredag den 3. juli, når der åbnes op for 
Matadorstuen med en stor Rockmenu med det 
hele.

Mad og underholdning
Der er plads til 100 mennesker i Matadorstuen 
på Gastropub Børsen. Og skal man spise, så kan 
der dækkes op til 70. Mette Lindahl har både 
lokalerne og køkkenet, som kan lave maden. 
Hun har scenen til bandet, og hun har baren 
med det hele. Konceptet er simpelt, og det 
virker. 
 Vi vil gerne prøve noget nyt. Derfor ruller vi 
ideen ud med kombinationen af mad og under
holdning. Og hvorfor ikke udnytte faciliteterne, 
når vi nu har dem, lyder det fra Mette Lindahl.

Rock-menu
Rockmenuen den 3. juli er nøje sammensat 
til lejligheden. Den består af Gastropubbens 
burger inkl. sprøde kartofler og hjemmerørt 
aioli samt én stor Classic fadøl. Spisning er i 
Matadorstuen fra klokken 19.30 til 21, hvor 
bandet Bad Boy Boogie går på scenen og giver 
den fuld skrue med AC/DC musik. 
Det hele koster 145 kroner.
 Jeg er tosset med AC/DC, så det er helt per
fekt det her, smiler Mette Lindahl og tilføjer, at 
billetter til arrangementet kan købes i baren 
– og at man også er velkommen til blot at 
komme til koncerten – hvor der er fri entré.

Tæt på AC/DC
Bad Boy Boogie hedder bandet, og de kommer 
fra Svendborg. Og lad det være sagt med det 
samme: De her rockdrenge har hørt mere AC/
DC end de fleste. Det kommer ganske enkelt 

ikke meget tættere på originalen fra ’down 
under’. Det skulle da lige være forsanger Lars 
Knigge, som stik imod alle naturlove formår at 
flette Elvis ind i AC/DC i både vokalen og hele 
sin performance på scenen.
Det bliver ikke kedeligt på Matadorstuen den 
3. juli.
 
Frokost hos Varnæs
Hvis man selv ønsker at holde et lignende 
arrangement eller skal fejre en rund fødsels
dag, så kan Matadorstuen lejes til selskaber fra 
30 personer. Køkkenet kan tilbyde masser af 
lækre sammensætninger, for eksempel ’Frokost 
hos Varnæs’ eller ’Lauras anretning’, i helt 
autentisk stemning med omgivelserne.

Se mere på borsenbar.dk 
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Alle fortjener en
Golf til vennepris.

Vi har ikke fødselsdag eller jubilæum. Vi har heller ikke haft vandskade. Og vi holder 

ikke udsalg eller crazy days. Men lige nu har vi en lagersituation, som betyder, at vi kan 

fire lidt på Golf priserne. Så hvis du drømmer om en Golf, Variant eller Sportsvan til 

vennepris, så er det nu, du har chancen. Tilbuddet om vennepris er til jer alle sammen.

I behøver ikke kende nogen, der kender nogen. Det er ikke engang nødvendigt at klippe 

annoncen ud og tage den med. Men sæt gerne lidt tid af, når I kommer. Der er mange 

lagermodeller at vælge imellem.

Alle fortjener en Volkswagen

Forhandler

Golf fra kr. 209.990,-, Golf Variant fra kr. 239.996,- og Golf Sportsvan fra kr. 258.797,- plus levering 

kr. 3.780,-. Forbrug ved blandet kørsel 18,2-31,3 km/l. CO2-udslip 85-127 g/km.  A  - A++  . 

Tilbuddet gælder så længe lager haves. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Vi har bygget en bil, 
der tænker på andre  
end sig selv.

Den nye Passat er lige om hjørnet.
Det er ikke alt nyt, der f lytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede assistent systemer,  

som ikke bare øger sikkerheden markant for dig og dine medpassagerer. Den nye Passat gør det sikrere at færdes 

i trafikken. For alle. Endvidere er dens nye motorer på én gang et scoop for brændstoføkonomien og en triumf for 

alle os, som elsker biler, der kilder i maven. Den nye Passat kommer om få uger. Både som Limousine og Variant. 

Du kan faktisk allerede bestille den nu her hos os. Og gøre både dig selv og trafiksikkerheden en tjeneste.

Kom og lad os fortælle dig om innovation, der betyder noget.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km. A+  - B

Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk



FROKOSTMENU
FROKOSTMENU FRA 10-17 ALLE UGENS DAGE

www.borsenbar.dk - telefon 62 22 41 41

 BRUNCH  serveres fra 10-14

Gastropubbens Croque Madame ....................... 115,-
Grillet Svendborg skinke og ost på sprød toast toppet m. spejlæg
- hertil grov sennep og frisk frugt

Gastropubbens Brunch ........................................ 145,-
Inkl. 1 kop valgfri kaffe/ te - æg og sprød bacon, brunchpølse  
efter egen opskrift, sprødstegte kartofler m. aioli, marmelade, 
Svendborg skinke, Fynsk rygeost, laksesalat, skyr m. soltørrede  
bær, pandekage m. ahornsirup og frugt. 

Brunchbuffet inkl. 1 valgfri kaffe og juice 
hver lørdag og søndag samt helligdage  
fra kl. 10-14........................................... 145,-

 

 LETTE ANRETNINGER
Grovbolle fra »Kræs for smag« .....................48,-/35,-
m. smør og ost/ m. smør

Hvidløgsbrød .......................................................... 52,-
Grillet m. ost - hertil hjemmelavet pesto

Snack Kurv .............................................................. 89,-
4 sprøde løgringe, 4 indbagte jalapeños, 4 Mozzarella Sticks  
- hertil salsa og aioli

Sprødstegte kartofler ........................................... 56,-
- hertil hjemmerørt aioli

Gastropubbens Parisertoast ................................. 52,-
Vores hjemmelavede Parisertoast m. pesto

 

 GASTROPUBBENS KLASSIKERE
Rejemad .................................................................. 88,-
Landbrød toppet m. rejer, mayo og citron

Gastropubbens stjerneskud................................ 148,-
Sandwichbrød, stegt -og dampet fiskefilet - toppet m. rejer,  
asparges, kaviar og frisk citron - hertil klassisk skaldyrsdressing

Gastropubbens Frokostplanke pr. pers. ............ 145,-
Lækkert udvalg af frokostklassikere - Spørg din bartender

Pølseplanken – god til øl pr. pers. ...................... 125,-
Gastropubbens favorit pølse, ølpølse, klassisk oksepølse og Chorizo  
- hertil rødløg, oliven, cornichoner og brød

Osteplanken pr. pers. .......................................... 138,-
Brie, Prima Donna, Blåskimmel og Fynsk rygeost  
- hertil brød, sødt og salt

Pariserbøf – med det hele .................................. 125,-
Bøf* af 200 gr. hakket oksekød, sandwichbrød fra Wendorff,  
peberrod, kapers, æggeblomme, rødløg, pickles og 
hjemmesyltede rødbeder

Vores Marthagryde ............................................... 160,-
Lækker mør svinemørbrad, bacon, svampe, pølser efter egen  
opskrift, peberfrugt og perleløg i tomat flødesauce 
- hertil sprøde kartofler 

 CAFE KLASSIKERE
Gastropubbens Salat ........................................... 115,-
Sprøde salater, agurk, tomat, mozzarella, rødløg, oliven, mandler  
og vinaigrette. Toppet m. Svendborg skinke

Mozarella Sandwich .............................................. 95,-
Oliventapanade, aioli, semidried tomater, mozzarella, frisk  
rødløg, agurk, spirer og græskarkerner

Laksesandwich ..................................................... 105,-
Hjemmerørt laksesalat, sprøde salater og cornichoner

Gastropubbens Club Sandwich .......................... 110,-
Karrycreme, kylling, blandede sprøde salater, sprød bacon,  
frisk agurk og rødløg

Vores sandwich laves i brød fra Wendorff

Nachos m. el. u. kylling ................................115,-/ 98,-
Toppet m. ost, syltet peberfrugt og jalapeños
- hertil creme fraiche, tomatsalsa og guacamole

Pulled Pork Burger .............................................. 130,-
Pulled Pork, aioli, sprøde salater, frisk rødløg, bacon,  
hjemmelavet coleslaw og BBQ  

Gastro Burger ....................................................... 112,-
Aioli, sprøde salater, frisk tomat, syltet agurk, ost, bacon,  
sprøde Onion Rings, Heinz ketchup og sød fransk sennep. Vælg 
mellem bøf* af 200 gr. kvalitets oksekød eller dansk kyllingebryst

Mexicana Burger .................................................. 112,-
m. jalapeños marineret oksekød, aioli, tomatsalsa,  
friske sprøde salater, syltet peberfrugt, jalapeños, frisk rødløg,  
ost, guacamole og bacon

Vælg mellem lys eller grov burgerbolle

Gastropubbens 3 Miniburgere ........................... 152,-
Alle vores 3 burgerfavoritter i miniudgave
Bøfburger, Kyllingeburger og Pulled Pork - det skal bare prøves…
- Her kan ikke vælges ml. lys og grov bolle

Sprøde Kartofler m. aioli ...................................... 20,-
- som tilbehør til burger og sandwich

*Vores bøffer er Rosa stegte for at bevare 
saft og kraft

 SKARØ IS
Bæger ..................................................................... 40,-
100 ml. Et kvalitets produkt baseret på økologiske råvarer
Flere varianter - spørg din bartender

Oplysninger om allergener fås i baren.



AFTENMENU
AFTENMENU 17-21 ALLE UGENS DAGE

JULI OG AUGUST 17-22
www.borsenbar.dk - telefon 62 22 41 41

 DEN GODE START
Hvidløgsbrød ........................................................... 52,- 
bagt med ost - hertil hjemmelavet pesto

Sprødstegte kartofler ............................................ 56,-
- hertil hjemmerørt aioli 

Snack Kurv ............................................................... 89,-
4 sprøde løgringe, 4 indbagte jalapeños, 4 Mozarella Sticks 
- hertil salsa og hjemmerørt aioli

Nachos m. el. u. kylling ............................... 115,-/ 98,-
Toppet m. ost, syltet peberfrugt og jalapeños
- hertil creme fraiche, tomatsalsa og guacamole

 

 CAFE KLASSIKERE
Gastropubbens Salat ........................................... 115,-
Sprøde salater, agurk, tomat, mozzarella, rødløg, oliven, mandler  
og vinaigrette. Kan efter eget valg toppes m. Svendborg skinke

Mozarella Sandwich .............................................. 95,-
Oliventapanade, aioli, semidried tomater, mozzarella, frisk  
rødløg, agurk, spirer og græskarkerner

Laksesandwich ..................................................... 105,-
Hjemmerørt laksesalat, sprøde salater og cornichoner

Gastropubbens Club Sandwich .......................... 110,-
Karrycreme, kylling, blandede sprøde salater, sprød bacon,  
frisk agurk og rødløg

Vores sandwich laves i brød fra Wendorff

Pulled Pork Burger .............................................. 130,-
Pulled Pork, aioli, sprøde salater, frisk rødløg, bacon,  
hjemmelavet coleslaw og BBQ  

Gastro Burger ....................................................... 112,-
Aioli, sprøde salater, frisk tomat, syltet agurk, ost, bacon,  
sprøde Onion Rings, Heinz ketchup og sød fransk sennep. Vælg 
mellem bøf* af 200 gr. kvalitets oksekød eller dansk kyllingebryst

Mexicana Burger .................................................. 112,-
m. jalapeños marineret oksekød, aioli, tomatsalsa,  
friske sprøde salater, syltet peberfrugt, jalapeños, frisk rødløg,  
ost, guagamole og bacon

Vælg mellem lys eller grov burgerbolle

Gastropubbens 3 Miniburgere ............................ 152,-
Alle vores 3 burgerfavoritter i miniudgave
Bøfburger, Kyllingeburger og Pulled Pork - det skal bare prøves…
- Her kan ikke vælges ml. lys og grov bolle

Sprøde Kartofler m. aioli ...................................... 20,-
- som tilbehør til burger og sandwich

 

 GASTROPUBBENS KLASSIKERE
Gastropubbens stjerneskud................................ 148,-
Sandwichbrød, stegt -og dampet fiskefilet - toppet m. rejer,  
asparges, kaviar og frisk citron - hertil klassisk skaldyrsdressing

Pariserbøf – med det hele .................................. 125,-
Bøf* af 200 gr. hakket oksekød, sandwichbrød fra Wendorff,  
peberrod, kapers, æggeblomme, rødløg, pickles og 
hjemmesyltede rødbeder

Vores Marthagryde ............................................... 160,-
Lækker mør svinemørbrad, bacon, svampe, pølser efter egen  
opskrift, peberfrugt og perleløg i tomat flødesauce 
- hertil sprøde kartofler 

 

 STEAK & SPARERIBS
Gastropubbens Steak ........................................... 245,-
250 gr. filet af Irsk Hereford
- sprøde kartofler, blandede salater m. olie/ eddike dressing,  
hjemmelavet kryddersmør og bearnaise sauce
 
Vores Homemade Spareribs ...................... 198,-/ 270,-
Vælg mellem 500 gr. eller 1 kg.
Klassiske møre BBQ Spareribs
- sprøde kartofler, hjemmelavet coleslaw og BBQ sauce

*Vores bøffer er Rosa stegte for at bevare 
saft og kraft

 

 SKARØ IS
Bæger ..................................................................... 40,-
100 ml. Et kvalitets produkt baseret på økologiske råvarer
Flere varianter - spørg din bartender

Oplysninger om allergener fås i baren.


