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6. OKTOBER 1963:Kranfører på Svendborg Skibsværft,

Dengang Olav Hansen, er en mand med 1017 hobbies. Han er en dygtig
amatørfotograf, billedskærer, kunstmaler, skrædder, brøndgraver, snedker - og en hyggelig familiefar. - I må ikke skrive
for meget sludder om mig, fordi jeg sysler lidt i min fritid.
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Sydfynboer med gang i net- handlen
■■Ib Agger.

Sydfynsk
kunstner
stadig
i vigør
■■Ib Agger fylder 85
og udstiller i
slutningen af
måneden sammen
med Sydfynske
Kunstnere
Svendborg: Den sydfynske bil-

ledkunstner Ib Agger arbejder stadig og er sidst på måneden med, når Sydfynske
Kunstnere udstiller på SAK i
Svendborg.
- Jeg udstiller både skulpturer og billeder, som er ganske
nye, fortæller Ib Agger.
På mandag den 7. oktober
fylder han 85 år, og den begivenhed kommer til at foregå i
al ubemærkethed.
Ib Agger blev for nylig ramt
af en blodprop i hjernen, og
selv om han er kommet igennem sygdomsforløbet uden
mén, så har den sat en dæmper på aktiviteterne.
- Det har fået en lykkelig udgang, men man er træt
bagefter, og fejringen af fødselsdagen begrænses til en lille, hyggelig familiesammenkomst, fortæller Ib Agger.
Af Wagn Ivan Pedersen
waip@faa.dk

Rundt
Omtaler af runde
fødselsdage fra 30 år og op
efter optages gratis på nav
nesiderne. Husk fødselarens
fulde adresse og medsend

Mail til
navne@faa.dk

■■Henrik Callesen
og Lars Juul Madsen,
begge fra Sydfyn og
nu bosat i København,
har succes med at
opkøbe netdomæner
Frederiksberg: Det startede
i det små med blandt andet
salg af kondomer over nettet, udviklede sig eksplosivt
med salg af kinesiotape til
sportsfolk og er nu ved at udvikle sig til en gedigen forretningssucces med foreløbig 22
webshops i seks lande og en
nystartet fysisk butik på Vesterbrogade i København.
De to oprindelige sydfynboer, Henrik Thor Callesen,
der er født og opvokset på
Thurø, og Lars Juul Madsen,
der er født og opvokset i Haagerup ved Faaborg, er godt i
gang med at opbygge en god
forretning baseret primært på
salg af sportsudstyr og udstyr
til skadesbehandling.
Det er sket ved at opkøbe
hjemmesider, agenturer og
domæner på internettet og
samle hele molevitten i firmaet Group Nordica ApS.
- Vi ekspanderer helt vildt
i øjeblikket og er for alvor
ved at etablere os, men der
går nok halvandet år endnu,
inden vi for alvor kan kalde
os etablerede, fortæller Lars
Juul Madsen.
Både han og kompagnon
Henrik Thor Callesen havde
gang i flere forskellige småprojekter, inden de fandt
sammen og begyndte en fælles vej mod opbygningen af
en virksomhed, der ikke blot
sigter på det danske marked
men hele det skandinaviske.
- Vi var fire til at starte med,
men det var Lars og jeg, der
ville det samme, så det har
undervejs været nødvendigt
efter svære forhandlinger at
købe de to øvrige partnere
ud, fortæller Henrik Thor
Callesen, 28, der er matematisk student fra Svendborg
Gymnasium og har en bachelor fra Copenhagen Business
School.
Det er salget af kinesiotape, der for alvor satte gang
i foretagendet. Det er de der
blå, røde og alle mulige andre farvede tapestrimler, man
alle steder ser sportsfolk plastret til med. Det gælder ikke
mindst inden for tennis og
badminton.
- Tapen er oprindelig udviklet i Japan til badmintonspillere, men det har spredt
sig eksplosivt, og det helt
store boom kom, efter den

Stjerne i satireshow fylder 70
■■Chevy Chase
stammer fra New
York. Den amerikanske skuespiller har
arbejdet sammen
med John Belushi og
Dan Aykroyd
Chevy Chase var på stjerneholdet i det amerikanske satiriske show Saturday Night
Live i 1970’erne, og efter
nogle karrieremæssige herresving funkler han atter på de
amerikanske tv-skærme.
Chase, der fylder 70 år på
tirsdag, arbejdede sammen
med John Belushi og Dan
Aykroyd, som senere blev til
The Blues Brothers, samt andre store navne på det navnkundige SNL-show, hvis
temmelig skæve og groteske
humor har været en inspiration for mange komikere og
satirikere.

Dødsfald
Forhenværende chauffør Karl
Andersen, Faaborg, er efter

Group Nordica

■■Henrik Thor Callesen (tv)
og Lars Juul Madsen i gang
med at finde produkter frem
fra lageret beliggende i en
baggård på Nyvej, Frede
riksberg. Salg af skadesfore
byggende remedier fylder
stadig meget i salgsbilledet.

italienske fodboldstjerne Mario Balotelli optrådte med det
under en slutrunde i fodbold,
fortæller Henrik Callesen.
I dag har det sydfynske
makkerpar hovedfokus på
udstyr til kampsport og er
blandt andet hovedsponsor
for det danske judolandshold.
- Vi regner med til næste år
at nå en omsætning på minimum 13 millioner kroner og
har tidoblet omsætningen i
firmaets første leveår, fortæller Lars Juul Madsen.
Succes eller ej, så har det
ikke endnu været en guldgrube for de to iværksættere.

■■Både Henrik Callesen (tv) og Lars Juul Madsen tager selv en
tørn i den nye fysiske butik på Vesterbrogade, hvor bokseudstyr
og kampsportsudstyr fylder mest på hylderne,.
- Vi har arbejdet 80 timer
om ugen og levet på en sten,
så vi hele tiden har været i
stand til at reinvestere i opkøb
af butikker og nye produktlinier. Vi har også stor fokus
på at sikre os agenturer, som
vi eksempelvis har det på salg
af rejsestrømper, og i det hele
taget hedder fællesnævneren

optimering. Vi forsøger hele
tiden at være lidt hurtigere
og lidt smartere end konkurrenterne, fortæller Lars Juul
Madsen, som i øvrigt har en
fortid som fodboldspiller på
Tåsinge fB’s førstehold, mens
Henrik Thor Callesen har en
fortid i Svendborg Basketball
Club.

Selskab for er en sammenslut
ning af domæner, der omfatter:
Nippon Sport.dk med forhand
ling af kampsportsudstyr og
fitnessudstyr. Det være sig over
nettet som fra den nye, fysiske
butik på Vesterbrogade 173
Bokseudstyr.dk 
Kinesiotape.dk
Sportnordica.dk
Capstore.dk
Group Nordica har desuden et
søsterselskab, Group Nordica
Norge og råder over 22 web
shops i seks forskellige lande

Af Wagn Ivan Pedersen
Foto: Carsten Bundgaard
waip@faa.dk, cabu@fyens.dk

Kigger ud over
landets grænser
Frederiksberg: De to unge syd-

fynboer, Henrik Thor Callesen og Lars Juul Madsen, kigger ud over landets grænser,
når aktiviteterne skal udvides
i fremtiden.
- Ud over vores hjemlige
firma har vi allerede et firma
i Norge med en fastansat, og
vi skeler meget mod Sverige,
hvor 30 procent af det nuværende salg ligger. Det burde
være på over 50 procent, så vi
ser store udviklingsmuligheder i den retning, lyder det fra
Lars Juul Madsen.
Der er lige blevet ansat en
medarbejder på onlineshoppen i Finland, og en hjemlig
kørende sælger er på vej.
- For et år siden var vi otte
medarbejdere, nu er vi 14, og

der skulle gerne blive brug for
flere endnu, fortæller Henrik
Callesen, der vurderer, at firmaet kun udnytter en tiendedel af salgspotentialet i Skandinavien.
Firmaet holder fysisk til i
en baggård på Frederiksberg,
der tidligere rummede et
tekstningsbureau, hvis sidste
opgave var at levere undertekster til en Batman-film.
- Firmaet lukkede men nu
er et nyt startet, og vi har nået
et punkt, hvor vi snart skal ud
og finde lagerplads til vores
produkter, som er spredt ud
på alt for mange adresser i
øjeblikket, lyder det.
Af Wagn Ivan Pedersen
waip@faa.dk
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kort tids sygdom død på sygehuset i Svendborg, 84 år.
Karl Andersen blev født på
Bøjden, var ud af en fiskerslægt og voksede op sammen
med fire brødre.
Karl Andersen valgte
dog ikke fiskerierhvervet,
men begyndte efter endt
skolegang at arbejde ved
landbruget og var senere lagermedarbejder og chauffør
for FAF frem til 1967. Derefter blev han selvstændig
vognmand med især kørsel
for landmænd med korn, foderstoffer, dyr og brændsel. I
1982 solgte han vognmandsforretningen og startede
som chauffør ved Faaborg
Nærtrafik. Her var han med
sit venlige og hjælpsomme
væsen en populær chauffør
blandt de mange børn, unge
og voksne, der benyttede
Nærtrafikken. I 1994 valgte
han at gå på efterløn.
Karl Andersen satte gennem sit lange liv meget præg
på det lokale foreningsliv.
Allerede i 1940’erne var han
med til at stifte en idrætsforening i Bøjden og var
dens første formand, og han
fortsatte som håndbold- og
badmintonspiller efter dannelsen af Horne forenede
Sportsklubber. I 1978 var
han igen med til at stifte en
idrætsforening. Denne gang
Faaborg Orienteringsklub,

Fødselaren er født i New
York City, og i ungdommen
var han en stor beundrer af
Marx-brødrene og Charlie
Chaplin, har han for nylig
fortalt i et interview.
Chase skrev tekster for andre, heriblandt Lily Tomlin,
inden han selv begyndte at
optræde i et radioshow og senere kom til SNL.
Det blev til flere priser, inden han forlod tv-showet til
fordel for roller i en lang række film.
Nej til store roller
Undervejs har han sagt nej
til roller i film som Forrest
Gump, American Gigolo og
Ghostbusters.
Til gengæld har han fremkaldt latterkramper hos millioner af mennesker verden
over, når han i rollen som
Clark Griswold har taget sin
familie med på den ene mere
umulige ferie efter den anden
i filmserien, der på dansk har

og i en periode på omkring
10 år var han dens energiske
formand. Lige til sin død
fulgte han interesseret med
i foreningen, der foruden
bredden også har opfostret
en elite, der markerer sig på
verdensplan. Efter formandstiden fortsatte han som leder
af klubbens tirsdagshold
og med tilrettelæggelse af
klubaftener i klubhuset på
Gaasebjergsand. Så længe
kræfterne slog til var Karl
Andersen meget optaget af
traveture, også i udlandet. På
de hjemlige traveture i Svanninge Bakker blev motionen
kombineret med mange naturoplevelser og et godt kammeratskab blandt deltagerne.
I 1997 blev Karl Andersen
af folkeoplysningsudvalget
i den daværende Faaborg
Kommune tildelt udvalgets
initiativpris - ikke mindst for
arbejdet inden for netop orienteringssporten. Desuden
var han æresmedlem i orienteringsklubben.
Karl Andersen var tidligere aktiv i FDF SvanningeFaa-borg, og hans kirkelige
interesse afspejlede sig desuden i, at han i flere perioder
var medlem af Svanninge
Menighedsråd og en flittig
kirkegænger. Endelig skal
også fremhæves han store
interesse for samfundsforhold og politik. Hans ståsted
var Det radikale Venstre,
som han gennem tiderne
på lokalt plan varetog flere
tillidsposter for - også som
byrådskandidat, dog uden

■■Den amerikanske skuespiller Chevy Chase fylder 70 år
tirsdag 8. oktober. Polfoto
fået navnet ”Fars fede ferie”.
For tiden er han med i den
roste tv-serie Community,
som blev indstillet til en Em-

my-pris.

at blive valgt. I stedet kunne
han glæde sig over sin bror,
Alfred Andersen, der gennem
mange år repræsenterede
partiet i Faaborg Byråd. Karl
Andersen var tidligere en
flittig tilhører i byrådssalen,
ligesom han gav udtryk for
sine markante standpunkter i
læserbreve i de lokale aviser.
Sammen med sin hustru,
Lise, blev der også tid til at

tage på ferie i ind- og udland.
Karl Andersen var på alle
måder en vellidt og respekteret person. Foruden sin
hustru, som han blev gift
med i 1995, efterlader han sig
en datter i Horne, to sønner
i henholdsvis Faaborg og V.
Aaby, seks børnebørn og to
oldebørn. Begravelsen finder
sted på onsdag fra Horne
Kirke.

Af Niels Northroup
Ritzau

Dødsannoncer
Min elskede mand,
vores elskede far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Karl Andersen
* 30. juni 1929
er stille sovet ind
Faaborg, den 3. oktober 2013
På familiens vegne
Lise
Begravelsen finder sted fra Horne Kirke
onsdag den 9. oktober kl. 11.00

Vor kære mor
vor gode svigermor, mormor, farmor og oldemor

Else Marie Petersen
er stille sovet ind.
Ærøskøbing den 4. oktober 2013.
Marianne og Hans
Mogens og Jane
Børnebørn og oldebørn
Bisættelsen finder sted fra Ærøskøbing Kirke
onsdag den 9. oktober kl. 10.45.

