Oplevelser i Faaborg området
”kunst med mere”
Besøg en kunstner i atelieret eller værkstedet - gå på galleri, udstilling eller museum lad dig friste i butikker med kunsthåndværk - oplev gamle møller og veteranjernbane.
Åbningstiderne varierer fra sted til sted, nogle kun efter aftale – så ring gerne
forinden.
Randi Potter - Faaborg
Brugskunst, Keramik, Kunsthåndværk, Stensliberi
Eget værksted med butik siden 1970. Hånddrejede og støbte
brugsting, samt mere dekorative, som fade, vaser og relieffer. Æg i 3
størrelser, der er til at åbne. Navne og nummerskilte m.m. Alt i
stentøj med giftfri glasur, som er ovnfaste og tåler opvaskemaskine.
Har blandt andet udført opgaver for Faaborg Kommune, institutioner
og f.eks. firma og receptionsopgaver.

Simon Maltha - Katterød
Unikke keramiske dyre skulpturer og fabeldyr
Beliggende ca. 4 km fra Faaborg by mod Svendborg. Normalt åbent i
dagtimerne.

Philip Streich og Anne Gerd Juul Poulsen - Millinge
Skulpturel- og brugskeramik
Beliggende i Millinge på vejen mod Faldsled.

TallerkenGalleriet - Falsled
En rigtig hyggelig brugskunstforretning med et stort udvalg af
gaveideer og ting til hjemmet, specielt udvalgte øl og specialiteter.
Butikken ligger som nabo til berømte Falsled Kro. Flytter i efteråret
2008 til Faaborg.

Matrikel 8b v/Jette og Peter Bork Johansen - Falsled
Galleri, Keramik, Kunsthåndværk, Maleri
Beliggende i Falsled, tæt ved vandet. Lukket hver onsdag og den
første weekend i hver måned.

Phia-Art - Diernæs
Glasfade, Kunsthåndværk, Maleri, Stole
Beliggende i Diernæs.

BANG’S DESIGN- Millinge
Designværksted & Marskandiserbutik
Design værksted/ butik med: Smukke uldplaide –
slænge/sengetæpper – gardiner - duge & unikatøj, gerne på
bestilling. Samt en anderledes Marskendiserbutik med mange
specielle fund.
Åben fredag – lørdag – søndag 11.00 – 16.00 eller efter aftale.
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Østerbrogade 45
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 2785

Svartledvej 11, Katterød
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 4138
www.maltha-keramik.dk
Assensvej 279
DK-5642 Millinge
Telefon (+45) 6361 7788
www.ildogler.dk
Assensvej 517, Falsled
DK-5642 Millinge
Telefon (+45) 2167 4494
www.tallerkengalleriet.dk
Assensvej 540, Falsled
DK-5642 Millinge
Telefon (+45) 6268 1517
Mosetoften 2
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6260 2060
http://www.phia-art.dk
SOLBJERGGAARD
Assensvej 298
5642 Millinge
Telefon 8619 0767
www.bb-solbjerggaard.dk

Kunsthjørnet - Faaborg
Brugskunst, Keramik
Kunsthjørnet ligger på havnen og byder på et flot udvalg af ting i
lertøj, stentøj, porcelæn og glas. Der er udstillet såvel unica, som
brugskunst af keramikere, designere, pottemagere og glasmagere.
Kunsthjørnet har vekslende udstillinger af malerier.

Peter Sekjær - Faaborg
Keramik, Tegning
Keramikeren er beliggende midt i byen ved havnen.

Keld Moseholm - Faaborg
Skulpturer – billedhugger
Moseholm arbejder med 2 billedmæssige udtryk – den naturalistiske
iagttagelse sideløbende med det mere ekspressive - til tider
surrealistiske udtryk i værkerne med den lille tykke mand.

Gallerie Just - Faaborg
Atelier, Galleri, Maleri, Skulptur
Smukt beliggende på havnefronten i Faaborg centrum.

Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6361 0386
www.kunsthjoernet-faaborg.dk
Christian IX Vej 1
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6268 1815
Knoldsborgvej 1
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6361 7813
www.moseholm.dk
Christian IX`s Vej 13
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0166

Karsten Auerbach - Diernæs
Akvarel, Atelier, Maleri
Atelieret ligger mellem Kaleko og Diernæs. Her males både lette,
naturinspirerede akvareller – og ekspressive akrylmalerier med
mennesker, kropsudtryk og bevægelse. Åbent den sidste søndag i
hver måned - eller efter aftale.

Smedebakken 5
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0306
www.auerbach-art.dk

Else & Jørgen Hinke - Faaborg
Atelier – Maleri, Akvarel, Pastel
Else: ”…at male et hjørne af naturen set gennem temperament - sol,
glæde, blomster, dyr, skønhed, grimhed - frygtelige ting, uanseelige
ting, levende ting…”
Jørgen: Omtalt i ”Landmalerne” - "...landskaber, en forfalden mølle
eller et portræt. Rolig, næsten klassiske adstadighed, men så er den
der med ét, den næsten fosforescerende lilla eller den vår grønne,
den gule eller den turkise - ikke som billig effekt, men som en
umistelig del af et temperament og det samlede udtryk..."
Atelier åbent den sidste søndag i hver måned eller efter aftale.

Katterød Kunsthåndværk - Katterød
Brugskunst, Fotografi, Galleri, Glasfremstilling, Grafik,
Keramik, Kunsthåndværk, Maleri, Metalarbejder, Skulpturer,
Træarbejde
Katterød Kunsthåndværk er et 600 m2. stort center med
kunsthåndværk, hvor omkring 75 skiftende kunstnere og
kunsthåndværkere udstiller og sælger deres produkter. Katterød
Kunsthåndværk besøges årligt af ikke mindre end 45.000 gæster, og
regnes derfor blandt et af Sydfyns mest besøgte udflugtsmål. Caféen
"Hønseriet" har plads til 100 personer. På terrassen er det muligt at
medbringe egen picnic. Drikkevarer – øl, vand, vin, kaffe og te kan
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Odensevej 201D
Kistrup Skov
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6265 1462
www.markedsplads-sydfyn.dk

Bymarksvej 18
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 4761
www.katkunst.dk

købes i caféen, hvor der også serveres specielle lækre kager.

Candeo v/Gudrun Christensen - Faaborg
Glasfremstilling, Kunsthåndværk
Glas er et levende og spændende materiale, som til stadighed kan
begejstre og fascinere. Her benyttes en over 2000 år gammel teknik
og arbejdsproces, som stammer fra Ægypten. Ved en høj temperatur
på ca. 800 grader forstod de gamle ægyptere at smelte flere lag glas
sammen. I forme og ved opvarmning og efter afspænding, at
fremstod de til sidst som skåle, fade og tallerkner. Det kaldes fusing
og slumpning.

Priorensgade 28
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0147
www.candeo.dk

Engle i glas - Faaborg
Butik - engle, smykker og ”Fair trade” brugskunst
Engle kan være budbringere, beskyttere, vejledere el. lign. For mig
symboliserer de tilgivelse, tillid, nærhed, kærlighed og overgivelse.
Inspirationen kommer blandt andet fra kirker og katedralers
glasmosaikker. Jeg arbejder med et amerikansk glas, der hedder
Bulls Eye. Det fåes i utallige farver og mønstre. Jeg smadrer
pladerne med en hammer, for derefter at samle englene ud af de skår
der opstår. Brændingsteknikken hedder "taxfuse". Alle englene er
unikke og til at hænge op.

Hattehuset - Millinge
Hatte og tøj - design Grete Hjorth
Besøg på værksted kan arrangeres udover de normale åbningstider.
Ring - eller kom forbi.

Nørregade 5
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 2728 7438
www.glasengle.dk

Hornegyden 16
DK-5642 Millinge
Telefon (+45) 6260 1401
www.hattehuset.dk

Bente Cooper - Faaborg
Akvarel, Maleri, Smykkefremstilling, Tegning
Kunstneren udfører malerier, tegninger og illustrationer i både olie,
pastel, akvarel og tusch. Udover motiver fra naturen hentes
inspiration i bymiljøers stramme geometriske former. Specialopgaver
på bestilling - se personlig website for eksempler på arkitektonisk
korrekte tegninger af bevaringsværdige bygninger.

De 2 krukker – Øster Hæsinge
Brugskunst, Keramik, Kunsthåndværk, Tekstilkunst
Gårdbutik med spændende krukker, havemøbler i anderledes design,
kunsthåndværk, dametøj, ”Earth collection”, ”Ink by Ink” og Café.

Antik Postludiet - Millinge
Antikviteter, Brugskunst, Galleri
Porcelæn, keramik, glas, tekstiler, malerier og meget mere. Kør mod
Assens til Millinge By. Åbent de fleste dage kl. 10-17.

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst - Faaborg
Arkitektur, Billedkunst, Kunst – restaurant og café
Museets samling af malerier og skulpturer er hovedsalig samlet ud
fra kredsen af fynske malere, der sammen med stifteren etatsråd og
Konservesfabrikant Mads Rasmussen skabte museet i 1910 i
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Brahesvej 30
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 9101
www.sitecenter.dk/cooper

Øster Hæsingevej 27
Øster Hæsinge
DK-5600 Faaborg
Danmark
Telefon (+45) 6264 1404
http://www.de2krukker.dk
Assensvej 220
DK-5642 Millinge
Telefon (+45) 6360 0022
www.postludiet.dk
Grønnegade 75
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0645
www.faaborgmuseum.dk

Konservesgården i Faaborg.

Konservesgaarden - Faaborg
Galleri, Billedkunst, Kunst
Kun åbent ved udstillinger, ring og hør nærmere.

Levins Hus - Faaborg
Galleri, Billedkunst, Kunst, Kunsthåndværk
Kun åbent ved udstillinger, ring og hør nærmere.

Galleri Ø 27 - Faaborg
Galleri, Billedkunst, Kunst
Kun åbent ved udstillinger, kig forbi på gågaden i Faaborg

Joanna og Mikael Larsen - Horne
Galleri, Billedkunst, Tegning
Klassisk underfundighed - naturalistiske eller non-figurative
oliemalerier af Joanna. Tegninger af Mikael. Ring og aftal tid for
besigtigelse.

Faaborg Byhistoriske Arkiv - Faaborg
Arkiv, Samling – Museumsbutik
Dagligliv, Etnografi, Historie, Kulturhistorie, Lokalhistorie,
Personalhistorie.

Østergade 45
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0645
Vestergade 3
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 0825
Østergade 27
DK-5600 Faaborg
Kirkeballe 2
Horne
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6312 2165
www.123hjemmeside.dk
/joannamikael
Torvet 19
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6361 2006
www.fkm.nu

Peter Madsen – Vester Skerninge
Galleri, Malerier, Akryl, Pastel, Tegninger, Skulpturer
Det var på Eskebjerggård, at min interesse for maleriet og
billedkunst blev vakt. Herefter fik jeg gennem 3 år ugentlig
undervisning i alle grundteknikker indenfor maling og tegning.
I de senere år har jeg endvidere arbejdet med skulpturer i beton,
hvilket materiale jeg beskæftigede mig med for mange år siden.

Nyvej 73 – Ulbølle
DK-5762 Vester Skerninge
Telefon (+45) 6224 2484
www.petermadsen-sydfyn.dk/

Ringe Museum - Ringe
Museum - Historie, Kulturhistorie, Lokalhistorie
Ringe Museum er et kulturhistorisk egnsmuseum indrettet i Ringes
første skole, Organistskolen. Gennem den permanente udstilling
belyser museet egnens fortid i relation til omverdenen og den lokale
befolknings hverdagsliv. Ud over en mindre, men repræsentativ
oldtidsudstilling, er det især den sene førindustrielle landbokultur og
de dertil knyttede håndværk, der er belyst i udstillingen.

Kirkepladsen 6
DK-5750 Ringe
Telefon (+45) 6262 3538
www.ringemuseum.dk

Galleri Flintholm – Hundstrup
Galleri i 2 etager, mere end 700 m2 – permanent udstilling
som 5 skiftende udstillinger om året
Galleriets separatudstillinger kan groft sagt deles op i nutidskunst,
kombineret med at vise det bedste moderne kunst fra de sidste 50 år
– senest med navne som Jorn, Robert Jacobsen og Sam Francis. I den
permanente afdeling er arbejder til salg af galleriets fast tilknyttede
kunstnere. Her findes også et afsnit med COBRA.

Andre kulturseværdigheder
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Filippavej 57 - Hundstrup
DK-5762 Vester Skerninge
Telefon (+45) 2280 8913
www.galleriflintholm.dk

Faaborg Miniby - Faaborg
Miniby, Akitektur
Byggelauget for Faaborg Miniby blev stiftet i februar 1992 og har til
formål at bygge Faaborg by før år 1900 i målestok 1:10. Beliggende i
Faaborg Byskole i centrum med indgang fra gågaden nr. 17 - over
gården til højre i kælderen. Der kan aftales tid.
Der er guidede ture på tirsdage og torsdage, kl. 09.30-11.30, pris, en
guided tur + se værksted 20 kr. pr. person. Børn ½ pris. Tilmelding
forud - min. betaling 100 kr.

Østergade 17
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 3413

Faaborg Arrest, fængselsudstilling - Faaborg
Fængselsmuseum
Faaborg Arrest var i funktion fra 1929 til 1989 og danner sidste fløj i
byens gamle rådhus fra 1840 midt på torvet. Der er celler i 3 etager.
Nogle af dem er møblerede, så man får et indtryk af vilkårene for
arrestanter op gennem det 20. århundrede. I kælderen er vist
straffeformer fra middelalder og tiden før år 1800, hvor en mere
human indstilling til fanger begyndte at vinde indpas

Torvet 19
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6361 2000
www.fkm.nu

Carl Nielsens Barndomshjem – Nr. Lyndelse
Mindestue, Museum
Huset - der ligger ca. 15 km syd for Odense ved Odense - Faaborg
landevejen, på grænsen mellem landsbyerne Nr. Lyndelse og Nr.
Søby - var Carl Nielsens tredje og sidste barndomshjem. Det blev
indrettet som museum i 1956. Det hyggelige hus, viser historien om
Carl Nielsens barndom og hjemmets arbejds- og musikliv, som blev
så afgørende for Carl Nielsens senere udvikling både som musiker
og som komponist.

Odensevej 2A
Nr. Lyndelse
DK-5792 Årslev
Telefon (+45) 6551 4601
www.museum.odense.dk

Historiske møller og andet
Egeskov Mølle - Kværndrup
Mølle, Vindmølle
Den prægtige, hollandske vindmølle Egeskov Mølle ligger 2 km fra
Egeskov Slot. Den nuværende mølle er opført i 1855. I 1952 blev
Egeskov Mølle landskendt, da tegneren Ib Andersen benyttede den
som motiv på de nye tikronesedler, og mange kender den stadig
under navnet Tikronemøllen.

Grønnebjergvej 1
DK-5772 Kværndrup
Telefon (+45) 6221 0261
www.svendborgmuseum.dk

Grubbe Mølle - Faaborg
Mølle, Samling
Møllen, der ligger i udkanten af Faaborg, er en gammel vandmølle
og en hollandsk vindmølle, som begge vises i funktion under
rundvisninger, hvor der samtidig fortælles om møllernes historie.
Dette hyggelige sted har indrettet Bed & Breakfast i et af de 2
værelser.

Grubbemøllegyden 2
Faaborg
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 9108
www.grubbemoelle.dk

Kaleko Vandmølle - Faaborg

Priceshavevej 38
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6361 2000
www.fkm.nu

Frilandsmuseum, Museum, Mølle
Kaleko Mølle er fra starten af 1600-tallet og dermed en af Danmarks
ældste, endnu fungerende vandmøller. Mølleriet med de to skovlhjul
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kan endnu startes. Møllen hørte tidligere under Holstenshus gods tæt
ved. I 1918 åbnede den som museum. Der er adgang til mølleriet og
møllerboligen. I en stald er indrettet en primitiv café. Møllen blev i
1980’erne Danmarkskendt, da den var kulisse til julekalenderen
Nissebanden. Møllen ligger lidt uden for Faaborg og kan bl.a. nås via
en smuk tur langs sundet, en sø bag byen.

Sdr. Broby Vandmølle – Broby
Mølle, Samling, Kulturhistorie
Sdr. Broby vandmølle som er fredet, har et bevaret funktionsdygtigt
vandhjul. I møllens tidligere udlænger og stuehus er der i dag
indrettet moderne lejligheder.

Marsk Billesvej 2
DK-5672 Broby
Telefon (+45) 6263 2064

Kanonerne ved Voigts Minde - Faaborg
Faaborg Kanonerlaug, Samling, Historie
Kanonløbene på de 2 kanoner er 210 år gamle af typen 6 punds
finbankere støbt på kanonstøberiet i Finspång i Sverige. Lavetterne
er nøjagtige kopier af voldlavetter, som blev brugt i 1700 årene. De
er udført af egetræ og malet med den originale maling i det farver
rød/gul, som brugtes af den oldenburgske kongehus.

Kanoner, Voigts Minde
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 3679
www.sitecenter.dk/faaborgkan
onerlaug

Sydfyenske Veteranjernbane - Faaborg
Veteranjernbane mellem Faaborg og Korinth
Veterantoget har faste køretider i sommerperioden – ring og hør
nærmere om køreplaner og priser. Toget kan også bestilles til private
arrangementer, f.eks. en skovtur. Turen med SFvJ byder på en
fortidens stemning med ”Bumletog”, og der kan stoppes undervejs
ved udsigtpunktet Lucienhøj eller ved fortidsminderne i Pipstorn
Skov. Det er muligt at have et længere ophold i enten Korinth eller
Faaborg før returrejsen med SfvJ. Der kan også arrangeres et kort
besøg i remiserne.

Faaborg Bymuseum Den Gamle Gård - Faaborg
Museum
Bymuseet er beliggende i Holkegade, der fremstår som et sjældent
helstøbt gadeforløb, hvor alle bygninger blev opført efter bybrande i
starten af 1700-tallet. Den fine købmandsgård, Den gamle Gaard, fra
1720 åbnede i 1932 som museum efter at være blevet restaureret.
Den store sal med rokokopaneler i hovedhuset og de tilstødende
stuer og køkkenet giver en sjælden mulighed for at se, hvordan
rammerne var for en overklassefamilie i en provinsby.
Udstillingerne i salen har i 2008 gennemgået en renovering og
nyopsætning. Blandet andet er portrættet af det forsvunde maleri af
Mette Marie Storm nu del af udstillingen tillige med andre portrætter
og genstande fra Faaborgs storhedstid i 1700-tallet.
Baghus med bl.a. et kammer til øboerne, Lyøstuen, er også bevaret
tillige med gårdens have, der ender ved havnen, hvor et fint lysthus
fra omkring år 1800 er bevaret. I nabokøbmandsgården, der er på
alder med Den gamle Gaard, er museumsbutik og en udstilling af
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Banegårdspladsen 10
Perronen
DK-5600 Faaborg
Telefon (+45) 6261 1709
http://www.sfvj.dk/

Holkegade 3
5600 Faaborg
Telefon +45 6361 2000
http://www.fmk.nu

glas fra Fyns Glasværk.

Klokketårnet – Faaborg
Klokketårnet er resterne efter byens middelalderlige Skt. Nikolaj
kirke, er åben som udstilling. Ud over en smuk udsigt i tårnets top er
der mulighed for at se eksempler på tidligere tiders gravskikke og
byens kirkelige historie.
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Tårnstræde
5600 Faaborg
http://www.fmk.nu

