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FAKTA
ERIK VILLY BARFOD 
SØRENSEN
Født i Bogense, 55 år. Har al-
drig kendt sin far. Uddannet 
kleinsmed med speciele i 
rustfrit stål.

Har været gift i 33 år og boet 
i Slåenhaven ved Vollsmose i 
31 år.

Har to børn samt en stedsøn.

Har i de unge år været i hæ-
ren på kasernerne i Odense 
og Randers. Har arbejde flere 
steder som smed, bl.a. syv år 
hos Ib Andresen Industri. Har 
også udført arbejde på Sto-
rebæltsfærgerne.

Har arbejdet som projektle-
der på et værested, som lig-
ger i Vollsmose.

ste. Så jeg tog alt, hvad der
hed træneruddannelser. Men
med tiden modnes man og
ændrer syn. Da jeg ikke fik det
job, jeg gerne ville have den-
gang, var det ligesom
stopklodsen, siger 55-årige
Erik Barfod.

Mere specifikt siger han, at
årsagen var, at Tommy Møl-
ler Nielsen, tidligere land-
stræner Richard Møller Niel-
sens søn. Ifølge Erik Barfod
ville Møller Nielsen junior ik-
ke arbejde sammen med
ham.

I dag har transportmanden
trukket sig helt ud af fodbold-
verdenen og har i stedet "ka-
stet" sin kærlighed på pe-
tanque. Det startede som
hygge og blev så seriøst, at
han var foregangsmand bag
stiftelsen af petanqueklub-
ben Kliken i Odense, hvor
Barfod er formand. Målet er
at blive et divisionshold.

- Jeg er sådan en, der udvik-
ler mig hele tiden. Jeg har al-
tid været meget selvstændig.
Det kommer fra min stedfar.
Han har altid været sådan en,
der bare knoklede på. Jeg er
god til at snakke med folk og
sætte dem i gang. Jeg er god til
at få frivillige til at hjælpe, si-
ger Erik Barfod.

Han er i det hele taget så-
dan en type, der godt ved,
hvad han vil. Han sidder i be-
styrelsen i Dansk Petanque
Forbund. Han er på valg som
næstformand ved næste ge-
neralforsamling. Og direkte
adspurgt, om han så også bli-
ver formand en dag, svarer
han:

- Det tror jeg, så har jeg ik-
ke sagt for meget.

Ja, hvem ved: Måske bliver
vejen banet for transport-
manden.

DET 
SKER
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
www.fyens.dk/even-
tinfo

TORSDAG 29. OKTOBER
13.00 Granly Aktivitetscenter,
Østergade 89C 2, 5610. Tors-
dagsklub på Granly. Arr.:
Granly Aktivitetscenter. Ar-
rangementet er for alle.
19.00 Sognehuset, Kirke-
stræde 1, 5690. Emma Gad -
takt og tone i 100 år. Arr.:
Brylle Menighedsråd. Arran-
gementet er for alle.

FREDAG 30. OKTOBER
20.00 Tobaksgaarden, To-
baksgården 7, 5610. Dan-
marks måske bedste rock-
band kommer til Assens. Arr.:
Tobaksgaarden. Arrange-
mentet er for alle.
20.00 5560 Aarup, Bredgade
73, 5560. Blues Explosion i
Spil Dansk Ugen på Industri-
en i Aarup. Arr.: Foreningen
Musik På Industrien. Arrange-
mentet er for alle.

Gamtofte Kirke holder traditio-
nen tro en allehelgensgudstje-
neste. Arkivfoto: Peter Leth-
Larsen

Allehelgens-
gudstjeneste i 
Gamtofte Kirke
GAMTOFTE: I forbindelse
med allehelgensgudstje-
nesten i Gamtofte Kirke
søndag 1. november 2020
klokken 17 mindes me-
nigheden traditionen tro
dem, de har mistet i årets
løb.

- Afdødes navne vil blive
læst op fra prædikestolen,
og efter tjenesten vil der
være mulighed for at tæn-
de et lys på kirkegården,
lyder det i en pressemed-
delelse.

Sognepræsten er Anders
Fabricius, og kirkens
adresse er Brahesborgvej
49, 5610 Assens. /JFM

Pludselig tændte 
stereoanlæg af sig selv
Erik Barfod, der driver transportfirmaet 
Barfod Transport A/S i Vissenbjerg, har altid 
haft en plan for sine gerninger. Men det var 
dog ikke planen, at hans stereoanlæg skulle 
starte med at spille af sig selv.

Erik Barfod, der driver Barfod 
Transport A/S, har ikke noget lyk-
ketal, men kan godt være over-
troisk. Foto: Martin Kloster

Martin Kloster
makl@fyens.dk

Siger du "7-9-13" og banker
under bordet?

- Det kan jeg godt finde på
at sige i forhold skader på bi-
lerne. Det er noget, jeg har få-
et med hjemmefra, at hvis
man vil sikre sig mod uheld,
så fik den lige ... (bank, bank,
bank, han banker under bor-
det, red.). Jeg kunne også fin-
de på at sige det derhjemme.
Er du overtroisk?

- Lidt, på nogle områder.
Jeg tror, der er mere mellem
himmel og jord. Det gør jeg
ud fra én bestemt ting. Jeg har
faktisk oplevet, jeg havde et
stereoanlæg hjemme i Slåen-
haven (hvor han bor, red.), at
jeg lå inde i sengen, og så
tændte stereoanlægget af sig
selv. Da jeg gik ind i stuen, så
slukkede det. Anlægget stop-

CC
Jeg tror der er mere 
mellem himmel og 
jord.
ERIK BARFOD.

pede lige pludselig med at
virke. Og vi har aldrig fået det
i gang siden.
Hvad er dit lykketal?

- Det har jeg ikke.
Hvornår har du været mest
heldig i dit liv?

- Det var i 2008. Der stod
jeg faktisk og var ved at købe
et hus og et stort areal til mit
transportfirma (lige før fi-
nanskrisen, red.). Det, der
reddede mig, var, at han (sæl-
geren, red.) var så langsom at
komme med tilbuddet på det
hus, at jeg nåede at trække fø-
lehårene til mig - krisen kom
lige efter. Det kunne have gå-

et grueligt galt. Det var til fle-
re millioner kroner. Så derfor
var det eddermame et godt
tidspunkt at trække stikket.
Hvornår har du været mest
uheldig?

- Det ved jeg ikke. Jeg har
altid planlagt tingene. Så har
jeg været uheldig, har det væ-
ret fordi at der var noget, der
røg uden for planen. Jeg har
ikke engang prøvet at være
arbejdsløs på noget tids-
punkt. Jeg fik engang en fyre-
seddel og så lå jeg hjemme i
sengen og sagde: 'Nu vil jeg
være hjemme i en periode'.
Dagen efter ringede en og
sagde: 'Du søgte arbejde for et
stykke tid siden, kan du star-
te i morgen?'. Så fik jeg ikke
noget frihed alligevel! Jeg er
selvsikker og skal nok finde
noget.

På vej til Odense

Martin Kloster
makl@fyens.dk

VISSENBJERG: Transportvirk-
somheden Barfod Transport
A/S holder til i Vissenbjerg,
men ser sig om efter nye loka-
ler i Odense.

Det fortæller ejeren Erik
Barfod. Og det har intet at gø-
re med, det ikke er godt at væ-
re i Vissenbjerg eller Assens
Kommune. Det handler om
ren og skær logistik.

- Vi vil ind til Odense og
ligge, så vi kommer til at lig-
ge ved siden af de kunder, vi
har, fortæller Erik Barfod.

- Vores kørselsopgaver lig-
ger så forskelligt, at vi ikke
kan trække bilerne til Vissen-
bjerg, fordi så skal vi trække
bilerne frem og tilbage hele
tiden, nævner han.

Derfor er arbejdet gået i
gang med at finde en egnet
lokation i Odense. Endnu har
lejepriserne ikke været for-
delagtige.

Bilerne har ingen fast plads
i Vissenbjerg, da de hele tiden
er på farten. Så der sidder kun
to mand på det spartanske
kontor på Trævænget 7 i Vis-
senbjerg hos Barfod Trans-
port A/S, hvoraf den ene er

Erik Barfod selv.

Skal vokse lidt
Barfod Transport A/S, der be-
skæftiger 16 mand og har syv
biler i flåden, sætter servicen
og kvaliteten højt, bedyrer
ejeren.

Selskabet kører stort set al
form for transport. Primært i
Odense, på Fyn og Langeland.
Dag og nat. En del kunder er
håndværksmestre.

Ved det seneste regnskab
"kørte" transportvirksomhe-
den et overskud hjem før skat
på godt 118.000 kroner. Sel-
skabets egenkapital udgør
672.000 kroner, mens der i
Erik Barfods holdingselskab
også befinder sig 621.000 kro-
ner.

Perspektiverne for selska-
bet er, at det skal "vokse lidt"
ad gangen, siger ejeren.

- Vi skal vokse lidt. Vi er
nødt til at følge med den ud-
vikling, der er. Vi kører et
princip, der hedder 'du er
nødt til at kunne komme ud,
hvis det er nødvendigt'. Der
skal være noget at lave til bi-
len i starten. Og så begynder
vi at bygge kapacitet på bilen,
fortæller Erik Barfod.

Han mener, at transport-
branchen er en hård branche
at være i.

- Der er stadigvæk for man-
ge mennesker, der vælger at

køre uden at tjene penge. Det
kan jeg ikke forstå. Der er alt
for mange, der giver priser,
der er for lave i forhold den
reelle pris, bemærker han.

Drøm om en tagterrasse
Også privat kan der være en
rokade på vej med hensyn til
bopælen for Barfod og hu-
struen. De overvejer nemlig
at flytte fra hjemmet i Slåen-
haven ved Vollsmose i Oden-
se, hvor de har boet i en leje-
bolig i over 30 år og ud i det
spritnye Munkebjerg Park,
bemærker Erik Barfod.

- Vi går med tanken om, vi
gerne vil have en lejlighed. Vi
tænkte på Munkebjerg Park.
Der kunne vi godt tænke os at
komme ud, siger Erik Barfod.

Det lækre seniorliv med
tagterrasse trækker for ham
og hustruen, der i deres fritid
også camperer meget, mest i
Bogense. De bruger camping-
vognen fra påske til septem-
ber, hvis de kan komme af
sted.

- Man slapper bare af på en
anden måde, mener Erik Bar-
fod.

Måske venter der også
fremover en cocktail og fød-
derne oppe på tagterrassen i
parken i Munkebjerg for
dem.


