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Forsidebillede:

Svendborg Museum (Sarah Smed og Nils Valdersdorf Jensen) 
modtager Den fynske Kulturpris 2015 for Forsorgsmuseets 
udstilling”Fattigdom på tværs”. 

Foto: Emil Andresen

Lay out: Marianne Berthing

Tryk: Mark og Storm, Ringe
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Indledning

Beretningen om året 2015 er skrevet af 
museumschef Esben Hedegaard med bi-
drag fra en række medarbejdere. Efter en 
fælles indledning, hvor også den arkæolo-
giske virksomhed omtales, er årsberetnin-
gen disponeret, så Forsorgsmuseet kom-
mer først med bidrag fra formidlingschef 
Sarah Smed og museumsinspektør, pt. 
ph.d.-studerende, Jacob Knage Rasmus-
sen. Derpå følger afdelingen for Nyere Tid 
& Søfart samt arkiverne med bidrag fra 
museumsinspektør Nils Valdersdorf Jen-
sen og Hanne Jensen (arkiverne). Sidst 
omtales personale, bygninger (herunder 
Egeskov Mølle) samt museets flåde, butik, 
PR og markedsføring med bidrag fra se-
kretær mm. Ellinor Kansberg, kommunika-
tionsmedarbejder Marianne Beerthing 
samt forvalter mm. Morten Berg Nielsen.

Museets adresse, telefon, e-mail 
og hjemmeside

Administrationen, Svendborg Byhistoriske Ar-
kiv, Svendborg Søfartsarkiv samt kontorer 
for Danmarks Forsorgsmuseum og afdelin-
gen for Nyere tid & Søfart.

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 02 61
Mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Udstillingssteder

For åbningstider og priser på entre og 
omvisninger se museets hjemmeside.

Forsorgsmuseet
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg

Anne Hvides Gård
Fruestræde 3
5700 Svendborg

Oldsagssamlingen på Broholm
Broholmsvej 32
5881 Gudme

Egeskov Mølle
Grønnebjergvej 1
5771 Stenstrup

Lundeborg Pakhus
Havnevej 1
5874 Hesselager.

Hovedkontor for Arkæologi Sydfyn:
Anne Hvides Gård 
Fruestræde 3 
5700 Svendborg
Tlf. til afdelingsleder Per O. Thomsen: 
20 75 29 31

Mail: 
per.thomsen@svendborgmuseum.dk
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Året i overskrifter

2015 blev et godt år for Svendborg Museum - på en række områder nok det bedste i det 
nye årtusind. En stærk og enig bestyrelse og et langt, sejt træk af kompetente og entu-
siastiske medarbejdere gav resultater både fagligt, økonomisk og socialt.

Af hovedpunkter kan nævnes:

• Det er lykkedes at danne et nyt og større Arkæologi Sydfyn – og nu med eget hus.

• 4 års samlingsgennemgang blev (næsten) afsluttet.

• Projektet ”Kassation til nyt liv” blev en succes.

• Forsorgsmuseet sprudlede og modtog Den fynske Kulturpris.

• Resultaterne fra projekt ”Anbragt” blev samlet i museets hidtil vigtigste udgivelse.

• Forskningsprojektet ”Velfærdshistorier fra kanten” ansøgte og fik 5,8 mill. kr. fra 
VELUX’ museumssatsning og startede op med tre forskerstillinger i huset

• i en hård kamp om de kommunale midler valgte Svendborg Kommune at øge muse-
ets tilskud med 600.000 kr. årligt til udvikling af museets aktiviteter på havnen

• Besøgstallets fortsatte med stige og blev det højeste i nyere tid.

Den 12. november talte Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen i kirkesalen på Sundholm, 
Københavns tidligere tvangsarbejdsanstalt på Amager, i forbindelse med udgivelsen af  ”På kanten af 
velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980”. Foto: Jon Bjarni Hjartanson.
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Besøgstal
År 2012 2013 2014 2015

Svendborg Museum i alt 15.251 17.469 23.742 34.300

Danmarks Forsorgsmuseum 8.359 9.494 12.067 13.295

Anne Hvides Gård 1.081 0 202 0

Oldsagssamlingen på Broholm 86 143 747 2.371

Pakhuset i Lundeborg 1.995 3.000 3.000 3.000

Egeskov Mølle 1.826 1.636 1.996 2.091

Andre udstillinger 1.205 1.012 4.834 11.071*

Foredrag, guidede ture, sejlture mm. 699 972 896 2.472**

* Heraf havde udstillingen ”Byens Blå Hjerte” 8.093 besøgende. Udstillingen ”Ø” havde 
2.978 besøgende.

**Heraf udgjorde guidede sejlture med HELGE, VIKING, HJORTØ og KAJA 1.247 personer.

Besøgstallet på Pakhuset i Lundeborg og i Oldsagssamlingen på Broholm er baseret på 
kvalificerede skøn. Antallet af besøgende i 2015 på de ubemandede udstillinger på 
Svendborg havn (”Andre udstillinger”) er talt med elektronisk tæller fratrukket 10% (dob-
belttællinger). De besøgende på de tre udstillinger på Svendborg Bibliotek i sammenlagt 
10 uger er ikke talt med. De ca. 650 besøgende ved museets lille udstilling på Kogtved 
Søfartsskole er heller ikke talt med.

Nils og Esben fotograferet til den  nye hjemmeside.

Foto: Geir Haurkursson.
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årsberetninger for Svendborg Museum. I 
det følgende afsnit om den arkæologiske 
virksomhed beskrives indholdet af Arkæ-
ologi Sydfyn version 2.0 nærmere. Det 
faglige arbejde i årets sidste kvartal med-
tages i årsberetningen for 2016.

Arkæologi

Opløsningen af Øhavsmuseet i 2015 måt-
te nødvendigvis også blive en opløsning 
af det arkæologiske samarbejde i mellem 
Svendborg Museum og Øhavsmuseet, Ar-
kæologi Sydfyn. Med udsigten til at stå 
uden en af Kulturstyrelsen godkendt insti-
tution til varetagelse af de lovbundne ar-
kæologiske opgaver tog Svendborg Mu-
seum først på året initiativ til en drøftelse 
med kommunaldirektører og borgmestre 
fra Langeland og Faaborg-Midtfyn kom-
muner om en rekonstruktion af samarbej-
det – nu med tre partnere, idet Øhavsmu-
seet ville blive delt i de to kommunale 
museer: Langelands Museum og Øhavs-
museet Faaborg.

Vi ville være klar med en ny samarbejdsaf-
tale i god tid før skæringsdatoen, som for-
ventedes at blive 1. juli 2015. Pga. folke-
tingsvalget d. 18. juni blev behandlingen 
af de to ”nye” museer ansøgning om 
statsanerkendelse udskudt, og Øhavsmu-
seet og dermed Arkæologi Sydfyn-samar-
bejdet fortsatte derfor formelt indtil 30. 
sept. 2015. Udskydelsen var på mange 
måder uheldig; det forlængede bl.a. den 
uvished, som de sydfynske arkæologer 
havde befundet sig i siden midt i 2014. At 
al landarkæologisk virksomhed på Sydfyn 
og øerne kunne blive nedlagt og samlet i 
Odense var et aldeles realistisk scenarie, 
hvis ikke der etableredes en tilstrækkelig 
stærk sydfynsk organisation til at vareta-
ge opgaven.

Museets formål og virkeområde

Museet blev stiftet i 1908 som Svendborg 
Amts Museum og har siden 1913 været 
drevet som et statsanerkendt, selvstæn-
digt og selvejende museum, støttet af 
den tilknyttede museumsforening. Muse-
et har til formål indenfor Svendborg Kom-
mune at undersøge, indsamle, bevare og 
udstille genstande fra fortiden, så disse 
minder om vore forfædres kultur og livs-
vilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og 
videnskabens tjeneste.

Indenfor virkeområdet dækker museets 
virksomhed alle aspekter og epoker af 
kulturhistorien. Udsprunget af museets 
domicil på Svendborgs fattiggård har 
dansk forsorgshistorie siden 1996 spillet 
en særlig vigtig rolle, og bestyrelsen har i 
2015 igangsat en proces med henblik på 
at opnå en selvstændig statsanerkendelse 
for denne nationale del af virksomheden. 
For arkæologiens vedkommende er virk-
somheden indtil 30. sept. 2015 blevet ud-
øvet i et samarbejde med Øhavsmuseet i 
enheden Arkæologi Sydfyn. I forbindelse 
med opløsningen af Øhavsmuseet blev 
Arkæologi Sydfyn omdannet til et samar- 
bejde mellem Svendborg Museum, Lange- 
lands Museum, Øhavsmuseet Faaborg og 
Østfyns Museer, gældende fra 1. okt. 2015. 
Øhavsmuseet har haft det overordnede 
faglige, økonomiske og administrative an-
svar for Arkæologi Sydfyn frem til 30. 
sept. 2015, hvorfor der for denne periode 
henvises til Øhavsmuseet, hvad angår års-
beretning. Efter 1. okt. 2015 er det over-
ordnede ansvar for den samlede arkæolo-
giske virksomhed lagt tilbage til de re-
spektive modermuseer, og de arkæologi-
ske aktiviteter vil derfor fremover (i hvert 
fald for Svendborg Museums vedkom-
mende) være at finde i de kommende års 
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Svendborg Museum udarbejdede udka-
stet til den nye samarbejdsaftale, der i al 
væsentlighed byggede på de centrale 
punkter i den gamle: Det overordnede an-
svar for Arkæologi Sydfyn skulle forblive 
hos Peter Thor Andersen, der efter rekon-
struktionen af de nye museer ville blive 
leder af Øhavsmuseet Faaborg. Arkæolo-
gerne ville fortsat have hovedkontor i 
Svendborg, og Svendborg Museum skulle 
fremover have administrationen af Arkæ-
ologi Sydfyn. Tidligere havde administra-
tionen ligget hos Rudkøbing Kommune. 
Daglig leder af enhedens samlede virke 
skulle være Per O. Thomsen, som hidtil. 
Per ville også have det faglige ansvar for 
landarkæologien, mens Otto Uldum, der 
efter rekonstruktionen ville blive ansat 
hos Langelands Museum, fik det faglige 
ansvar for marinarkæologien.

Det var ikke helt let at finde enighed om 
den nye aftale. Medvirkende hertil var en 
naturlig turbulens som følge af skilsmis-
sen mellem de to sydfynske kommuner, 
og det faktum, at begge kommuner i de-
res ansøgning om ny statsanerkendelse 

søgte at få ansvaret for arkæologien på 
Ærø og for marinarkæologien langs ky-
sterne på Fyn og Sønderjyllands østkyst. 
Begge ansvarsområder tilfaldt Lange-
lands Museum, der også havde haft dem 
før fusionen med Faaborg Kulturhistoriske 
Museum i 2012. Langeland, der havde følt 
sig som stedbarnet i fusionen og derfor 
havde krævet opløsningen af Øhavsmuse-
et, ønskede nu igen en mere selvstændig 
varetagelse af arkæologien, der i 100 år 
har været et hjertebarn på øen; særligt 
ønskede Langeland en mere selvstændig 
varetagelse af marinarkæologien. Set fra 
Svendborg og Faaborg var det en risika-
bel strategi, da Kulturstyrelsen netop hav-
de reduceret antallet af danske museer 
med marinarkæologisk ansvar fra fem til 
tre, og hvis Langeland ikke fremover bare 
tilnærmelsesvist kunne matche de to an-
dre, nemlig Moesgaard og Nationalmuse-
et/Roskilde, så ville det være nærliggende 
at fratage Langeland ansvaret. Kun ved at 
trække på den samlede arkæologiske 
kompetence på Sydfyn, var det efter vo-
res opfattelse muligt at fastholde marinar-
kæologien på sigt.

En af de store 
udgravninger i 2015 
var på Rob Roy-
grunden. Det lille 
værtshus i Møllergade 
32, det sidste 1-etages 
hus i gaden, måtte 
nedrives for at give 
plads til ”Den grønne 
tråd” mellem Krøyers 
Have og havnen. Her 
er entreprenør-
maskinerne i gang 
med nedrivningen af 
baghuset.
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Midt i disse forhandlinger meldte der sig 
en ny spiller på banen, nemlig Østfyns 
Museer, der af Kulturstyrelsen var blevet 
bedt om at finde sammen med Odense 
eller Arkæologi Sydfyn, hvis de ønskede 
at have det arkæologiske ansvar for både 
Kerteminde og Nyborg kommuner. Et 
stort museum som Østfyns Museer med 
mange arkæologer ansat var selvfølgelig 
interessant at få med i det sydfynske sam-
arbejde, men Østfyn ønskede ligesom 

Langeland ikke, at der blev opbygget en 
relativ autonom arkæologisk enhed i 
Svendborg under Øhavsmuseet Faaborgs 
ledelse.

Formelt kunne de 4 museer meddele Kul-
turstyrelsen i september, at man havde til-
trådt et nyt Arkæologi Sydfyn pr. 1. okt. 
2015 på grundlag af det i foråret udarbej-
dede oplæg fra Svendborg Museum. For-
handlingerne mellem de fire museumsle-

I Møllergade blev gadens kloak udskiftet før anlæggelsen af ”Den grønne tråd”. I de allernederste 
kulturlag fandt arkæolog Allan Dørup Knudsen en sammenfoldet blyamulet med runeinskription. 
Nationalmuseet hjalp med tydningen, og teksten lød:

”Jeg besværger jer elvermænd og elverkoner og alle dæmoner ved Faderen og Sønnen og Helligånden 
og ved alle Guds helgener, at I ikke skader guds tjenerinde Margareta hverken i øjnene eller i andre 
lemmer. Amen. Du er stor i evighed, Herre.”

Amuletten er dateret til ca. 1300, og Margareta er dermed den ældste kendte navngivne kvinde i 
Svendborg. Ikke sært, at Slots- og Kulturstyrelsen kårede fundet til at være blandt årets 10 bedste.

 Foto: Villy Nielsen.
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dere fortsatte dog året ud omkring en al-
longe til aftalen, og ved årsskiftet var man 
nået til enighed om en arkæologisk sam-
arbejdsaftale, der dækkede 6 ud af Fyns 
10 kommuner, som stadig holdt fast i cen-
trale punkter i den gamle aftale, men dog 
var en væsentlig mere decentral og min-
dre forpligtende end ønsket af Svendborg 
og Faaborg:

• en styregruppe bestående af de fire 
museumsledere leder Arkæologi Syd-
fyn, idet museumschef Peter Thor An-
dersen, Øhavsmuseet Faaborg har det 
overordnede ansvar. Hvert 4. år evalu-
eres ledelse og administration, og det 
overordnede ansvar kan ved den lejlig-
hed overgå til et andet museum

• styregruppen sørger for, at den arkæo-
logiske virksomhed (forskning, 
formidling, lovbundne opgaver 
mv.) i de fire medlemsmuseer 
styrkes og koordineres

• administrationen udøves af 
Svendborg Museum

• daglig leder af Arkæologi Sydfyn er Per 
O. Thomsen

• Arkæologi Sydfyns hovedkontor er i 
Svendborg, hvor museernes arkæolo-
ger møder ind minimum to dage om 
ugen

• de respektive modermuseer forestår 
selv de lovbundne udgravninger i de-
res kommune(r) efter at projektet er 
godkendt af Arkæologi Sydfyn.

• efter godkendelse af budget indbeta-
ler hver af de fire museer årligt et lige-
ligt beløb til dækning af Arkæologi 
Sydfyns basisdrift.

For Svendborg Museum, der i de seneste 
3 år har udøvet hele sin arkæologiske virk-
somhed gennem Arkæologi Sydfyn, bety-
der den nye aftale umiddelbart, at muse-

Anne Hvides 
Gård efter 
renoveringen. 
Øverste foto 
viser 1. salen, 
nederste:  
stueetagen.

Foto: Allan 
Dørup Knudsen.
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et skal engagere sig stærkere i arkæologi-
en, fordi vi igen skal forestå planlægnin-
gen og gennemførelsen af de arkæologi-
ske aktiviteter i Svendborg Kommune. I 
praksis forventer vi dog ikke, at forskellen 
bliver så stor i dagligdagen. Den nye afta-
le er en ”minimumsaftale”, der har sendt 
et vigtigt signal til museernes baglande 
om en høj grad af lokal selvbestemmelse, 
og som samtidig sikrer, at vi lever op til 
Kulturstyrelsens krav. Meget tyder på, at 
det arkæologiske samarbejde vil blive 
mere tværkommunalt og mere intensivt 
end aftalens ord.

En af årsagerne til de positive forventnin-
ger ligger i, at arkæologerne fremover vil 
have deres eget hus, hvad de foreløbige 
meldinger tyder på, at de er begejstrede 
for. Hidtil har arkæologerne siddet på 1. 
salen af Fattiggårdens administrations-
bygning, hvor der har været 6-7 arbejds-
pladser. Med Østfyns Museers indtræden 
i samarbejdet ville der indimellem blive 
behov for op til 10 arbejdspladser, hvilket 
gjorde, at vi måtte finde andre lokaler. 
Løsningen blev en nyindretning af Anne 
Hvides Gård – Svendborg Museums arne-
sted - hvor museet boede indtil 1974. Si-
den har huset fungeret som udstillings-
bygning. Hver vinter og i de senere år og-
så en del af sommeren har huset stået 
tomt, fordi vi har prioriteret at bruge an-
dre lokaliteter til udstillingerne. Det har 
vist sig overmåde svært at trække moder-
ne museumsgæster ind i disse gamle, små 
renæssancehuse, der alt for meget min-
der dem om skoletidens tvungne muse-
umsbesøg. Efter en indvendig istandsæt-
telse og nyindretning i det sidste kvartal 
af 2015, bl.a. med internet og langt flere 
stikkontakter, kunne arkæologerne rykke 
ind i begyndelsen af januar 2016.

I 100-året for Anne Hvides Gårds tid som 
museum starter altså et nyt kapitel for hu-
set, såvel for det sydfynske arkæologiske 
samarbejde.

Samarbejde

Svendborg Museum samarbejder som al-
drig før; det er der mange eksempler på i 
afsnittene om Forsorgsmuseet og om Ny-
ere Tid & Søfart. Her skal blot følges op på 
nogle af samarbejderne nævnt i sidste års 
årbog.

Svendborg Arkitekturråd

Museumschefen sidder fortsat i Svend-
borg Arkitekturråd, der udover at indstille 
bygninger til den årlige arkitekturpris, 
drøfter principielle arkitektur- og kulturhi-
storiske spørgsmål i kommunen og kom-
mer med udtalelser til politikerne. Muse-
umschefen oplever indimellem, at rådets 
tre arkitektuddannede lægger hoved-
vægten på det arkitektoniske, f.eks. i form 
af muligheden for at skabe noget bedre 
byggeri end det aktuelle, hvor museet må 
prioritere bevaringsaspektet. Det var i 
2015 bl.a. tilfældet med en ejendom i 
Strammelse, hvor rådets flertal valgte at 
støtte en anmodning om nedrivning, 
mens museet både i rådet og ved vores 
egen indstilling til kommunen argumen-
terede for en bevaring. Ejendommen var 
usædvanlig lidt ombygget siden opførel-
sen i slutningen af 1700-tallet og kunne 
have bidraget positivt til oplevelsen af he-
le landsbyen.

På museets opfordring har rådet dog 
bedt forvaltningen undersøge mulighe-
derne for at støtte bevaringssager ved, 
dels at henvise til rådgivende restaure-
ringsarkitektbistand, dels at udgive ek-
sempler på ”best practise”, når det gælder 
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heldige ombygninger af bevaringsværdi-
ge bygninger.

Uanset – eller måske rettere netop i kraft 
af – rådsmedlemmernes forskellige til-
gang til kommunens bygninger er det 
værdifuldt, at indsatsen for at bevare og 
kvalificere bygningskulturen kan diskute-
res og koordineres i et sådant organ.

Scanning af fartøjstegninger

Samarbejdet lå stille første halvdel af året, 
fordi Danmarks Museum for Lystsejllads 
skulle have afklaret spørgsmålet om evt. 
copyright på nogle af tegningerne. I efter-
året kom der igen skred i arbejdet, da 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 
(DFÆL) havde arbejdet videre med fun-
draising og havde fået et tilsagn fra A. P. 
Møller og Chastine McKinney Møllers 
Fond til Almene Formaal på 250.000 kr. 
Budgettet er på ca. 350.000 kr., men nu 
går scanningsarbejdet i gang ved hjælp af 
et firma i Fredericia. Så er DFÆL indstillet 
på midlertidigt at lægge de sidste penge 
ud, i forventning om at det senere lykkes 
at hente flere fondsmidler.

Jacobsens Plads

Museumschefen har i 2015 fortsat samar-
bejdet med den arbejdsgruppe, der virker 
for en revitalisering af Jacobsens Plads i 
Troense. Der blev udarbejdet et prospekt 
med beskrivelse af både historien (plad-
sens, skibsbygningens og Troenses) og af 
de aktiviteter, der forventes at finde sted, 
når den nødvendige finansiering er på 
plads. Forhåbentlig mere om den historie 
i kommende årsberetninger.

KulturarvFyn

Museumschefen sidder fortsat i udvalget 
som formand for Bevaringsudvalget. Efter 

at et fællesmagasin i Ryslinge var blevet op-
givet i 2014 ønskede Langelands Museum 
at arbejde videre med mulighederne for et 
fællesmagasin ved Rudkøbing, som kunne 
være med til at støtte op om Bevaringscen-
ter Fyn. Svendborg Museum har meddelt 
de øvrige interessenter i dette projekt, at vi 
indtil videre bliver i vores eget magasin på 
Abildvej.

Bevaringscenter Sydfyn blev rekonstrueret 
efter ophævelsen af Øhavsmuseet, og cen-
trets økonomi blev sikret, da interessenter-
ne bag lovede at fastholde deres tilskud til 
driften foreløbig i en 2-årig periode. Muse-
erne er ikke længere forpligtet til at anven-
de den del af statstilskuddet, som udgøres 
af det gamle amtstilskud, til konservering 
gennem drift af Bevaringscenter, men det 
gav medlemmerne bag Bevaringscenter 
Fyn altså hinanden håndslag på at ville – i 
hvert fald indtil videre.

Bevaringscentrets drift er ellers uhyre pres-
set, dels af Middelfarts fulde og Vestfyns 
Museers halve udmeldelse af samarbejdet, 
dels af at staten har bebudet, at der fra 2016 
skal pålægges moms på alle konserverings-
ydelser. Både museernes organisation ODM 
og Kulturministeriet har forgæves forsøgt at 
fastholde undtagelsen for moms på områ-
det. Ændringen betyder, at museerne nu for 
de samme penge kun kan få lavet 80% af 
det hidtidige arbejde.

Udover bevaringsspørgsmål har Kultur-
arvFyn drøftet det fynske arkæologisamar-
bejde, kunstmuseernes samarbejde samt 
udfordringerne på kulturmiljø-området. 
Som det nævnes i afsnittet om Nyere Tid & 
Søfart har vi i Svendborg på KulturarvFyns 
vegne søgt at udarbejde projektet ”Mod-
strøm”, så det blev relevant for de fynske 
ABM-institutioner (Arkiverne, Bibliotekerne 
og Museerne).
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Bevaring

I 2015 blev samlingsgennemgangen af-
sluttet for denne gang. Vi kom ikke helt i 
mål – museet har simpelthen samlet for 
flittigt ind i 108 år – men nåede vel 95%. 
Der henstår en gennemgang af en del af 
håndværksfagene samt nogle ukurante 
”hjørner” af tekstilsamlingen. Tekstilerne 
har vi sammen med Bevaringscenter Fyn 
planlagt at få afsluttet i første halvdel af 
2016. Håndværkene må vente, til vi igen 
kan afsætte ressourcer til samlingerne. 
Det har været en lang og sej omgang at 
bruge 2-3 årsværk om året de sidste 4 år 
på at rette op på forne tiders mangelfulde 
håndtering af samlingerne. Heldigvis har 
Kulturstyrelsen støttet os af flere omgan-
ge – i 2015 med løn til en akademisk med-
arbejder i 10 mdr.

Kassation til nyt liv

Samlingsgennemgangen resulterede bl.a. 
i, at flere hundrede genstande (ud af i alt 
ca. 32.000) blev udskilt af samlingen. Som 
omtalt i årsberetningen for sidste år an-
søgte vi Kulturstyrelsen om støtte til at 
undersøge muligheden for at lade ud-
valgte genstande gå tilbage til samfundet 
igen gennem projektet ”Kassation til nyt 
liv”. Vi fik tilsagn om midler til 3 mdr.s aka-
demisk bistand, og cand. mag. Jeppe 
Hørsholm, der havde været projektansat 
til samlingsgennemgangen, fortsatte i ef-
teråret som projektleder på ”Kassation til 
nyt liv”. Sammen med idémanden bag 
projektet, museumsinspektør Jacob Kna-
ge Rasmussen, fik han opbygget en hjem-
meside med en præsentation af projektet 
og de udvalgte ca. 75 genstande. De fik 

Flere hundrede genstande (ud af i alt 36.000) blev udskilt af Svendborg Museums samlinger i 2015. 
Formålet var at have ressourcer til at passe bedre på det, som er værd at bevare. I forbindelse med 
Svendborg Borgerlige Skyttelaugs 200-års jubilæum i 2015 besluttede vi således at bruge ca. 120 
konserveringstimer på at bevare laugets smukke, men noget medtagne, silkefane fra 1860. Her 
vurderer Ida Hovmand, Mette Jensen og Simon Schölch fra Bevaringscenter Fyn projektet. 
Restaureringsprojektet kan følges via de sociale medier i 2016. Foto: Marianne Berthing
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noget fynsk presseomtale og snart hen-
vendte en række potentielle arvtagere 
sig, dels telefonisk og dels via hjemmesi-
den. Det var bl.a. 3 friskoler, 2 museer, 2 
børnehaver, 1 plejehjem, 1 rehabilite-
ringshjem for ex-soldater, 1 arbejdsanvis-
ningssted, samt nogle enkelte virksomhe-
der. I deres ansøgning til hjemmesiden 
angav de, hvilke ting de ønskede, og 
hvorfor de mente, at tingene ville gøre 
fyldest netop hos dem. Det viste sig, at ef-
terspørgslen var betydelig større end for-
ventet. Vi kunne have afhændet langt me-
re – og formodentlig også langt mere va-
rierede genstande, end vi havde valgt.

Også vore kolleger og offentligheden 
fandt projektet interessant. Bergens Mu-
seum, som havde gennemført et større 
analysearbejde af kassationen på norske 
museer, henvendte sig og bad om oplys-
ninger om projektet. Museumschefen ori-
enterede de danske kolleger på ODM’s 
orienteringsmøde i Kolding i november 
og er også inviteret til at fortælle om pro-

jektet på et seminar om kassation i marts 
2016. Journalist Preben Dahl, TV2Fyn, der 
tidligere har lavet udsendelser om skatte-
ne på de fynske museers magasiner, lave-
de ved projektafslutningen et 20 minut-
ters program, hvor han også interviewede 
lederen af en børnehave i Gislev, der hav-
de modtaget nogle ting. Det program før-
te til et nyhedsindslag, først i TV2Fyn-ny-
hederne, og dagen efter i TV2-News. Me-
dieopmærksomheden førte bl.a. med sig, 
at en række institutioner og borgere hen-
vendte sig til museet de kommende dage 
og spurgte, om de ikke også kunne være 
med. For nogles vedkommende handlede 
det vist mest om at få dekoreret butikker 
på billigst mulige vis!

Nu henstår afrapporteringen til Kultursty-
relsen. Så må vi se, hvor langt styrelsen vil 
gå mht. at lade metoden indgå som en 
anerkendt praksis for alle museer, der øn-
sker at udskille genstande fra deres sam-
ling.

Jeppe Jøhn Hørsholm 
med en samling 
udskilte museums-
genstande, der er klar 
til at få nyt liv.

Foto: Jacob Knage 
Rasmussen.
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Danmarks Forsorgsmuseum

Indsamling

I midten af februar fik museet besøg af 
Hanne Margrethe Andersen, der i mange 
år havde været leder af en institution for 
udsatte unge i Ikast-området. Hun kunne 
fortælle, at denne institution var opbyg-
get i 1960’erne som en moderne viderefø-
relse af børnehjemmene Vejstrup og Hes-
selager. Hun havde bl.a. gemt et gammelt 
dukkehus fra Hesselager, men hvad der 
virkelig fik os til at spærre øjnene op, var 
da hun overrakte os straffeprotokollen fra 
et af mest berygtede børnehjem, nemlig 
det indremissionske ”Hebron” ved Vinde-
rup. Det var her socialdemokraten Peter 
Sabroe troppede op i efteråret 1906 og 
oprullede de gruopvækkede forhold, der 
herskede – noget der bl.a. førte til en hø-

ring i Rigsdagen og en retssag, hvis ud-
skrift fylder 275 sider.

Protokollen dækkede årene fra 1907 og 
frem, og i det første år er den ført af for-
standerinden Edle Bransholm, af mange 
kendt som ”Den grå heks” i forfatter Hjør-
dis Varmers bog om børnehjemmet. Mu-
seet fik med andre ord en genstand i 
hænde med status omtrent som ”en ry-
gende pistol”.

Vi venter nu på den rigtige anledning til 
at fortælle offentligheden om erhvervel-
sen.

Forskning

På kanten af velfærdsstaten

I december 2014 blev den afsluttende 
rapport på det socialhistoriske projekt 

Jacob Knage Rasmussen og 
Sarah Smed nærstuderer 
straffeprotokollen fra Hebron. 
Protokollen angiver hvilke 
forseelser blev pigerne straffet 
for, og hvad straffene var.

Foto: Marianne Berthing
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”Anbragt i historien” afleveret til Socialsty-
relsen, og siden har de tre forfattere, Jes-
per Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen 
og Jacob Knage Rasmussen – sideløben-
de med andre opgaver - arbejdet målret-
tet på at få rapporten lavet om til en bog.

I starten af november 2015 udkom så bo-
gen ”På kanten af velfærdsstaten. Anbrag-
te og indlagte i dansk socialforsorg 1933-
1980” - udgivet i et samarbejde mellem 
Syddansk Universitetsforlag og Svend-

borg Museum. Ambitionen har været, at 
bogen skulle være tilgængelig for et bre-
dere publikum, end den oprindelige rap-
portform kunne tilbyde. Resultatet blev et 
512 siders værk, der bl.a. henvender sig til 
mennesker med egne erfaringen inden 
for socialforsorgen, til nutidens beslut-
ningstagere og til historisk interesserede i 
almindelighed.

Den 12. november inviterede museet til 
bogudgivelse i kirkesalen på Sundholm, 
Københavns tidligere tvangsarbejdsan-
stalt på Amager. Bogens bidragsydere, in-
teresseorganisationer, museer og politike-
re var inviterede, og for bogens forfattere 
var det en kærkommen lejlighed til få tak-
ket alle de mennesker, som havde bidra-
get med deres erfaringer og fortællinger 
enten gennem vores hjemmeside www.
anbragtihistorien.dk, på vores fortæl-
lerworkshops for tidligere ansatte, eller 
igennem de mange interview med tidli-
gere anbragte og indlagte. Alle interview- 
personer modtog ved receptionen et gra-
tis eksemplar of bogen som tak for hjæl-
pen.

På kanten af
velfærdsstaten

P
å kan

ten
 af velfæ

rdsstaten

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets 

institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. 

Denne bog er således den første samlede fremstilling af dansk 

forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes 

fortællinger. Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener: livet 

på psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter, børnehjem 

samt en række andre specialiserede institutioner, som på godt og ondt 

var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes i det 

danske normalsamfund.

“På kanten af velfærdsstaten” fokuserer desuden på en anden overset 

side af historien: At Danmark var et foregangsland, når det drejede 

sig om vidtgående indgreb overfor udsatte grupper. En række 

danske særlove blev tidligt vedtaget og fik afgørende betydning for 

gruppernes muligheder for at gifte sig, sætte børn i verden, arbejde 

og leve frit i samfundet. Indgreb som kastration, sterilisation og det 

hvide snit blev udført i et omfang, som det er vanskeligt at finde et 

sidestykke til i andre lande. 

Men nye ideer om seksualitet, opdragelse, menneskerettigheder, 

ytringsfrihed og demokrati slog samtidig igennem i perioden 1933-

1980. Og danmarkshistorien ændrede sig fundamentalt. Dette berørte 

også de mennesker, der befandt sig bag institutionernes mure. Deres 

liv så i mange tilfælde anderledes ud i 1980 – sammenlignet med tiden 

nogle årtier før. 

“På kanten af velfærdsstaten” handler ikke kun om ofre, men også 

om mennesker, der har formået at få en tilværelse på trods af alle ods. 

Selvom man ikke ligefrem kan sige, at de tilhører sejrherrerne, vil de 

alligevel være med til at skrive historien. De befinder sig i blandt os i 

dag, og en del af dem vil fortælle deres historie i denne bog.

Jesper Vaczy Kragh er uddannet hi-

storiker og ph.d. ved det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet på Københavns 

Universitet. Projektleder på det social-

historiske projekt “Anbragt i historien 

1945-1980”. Har tidligere udgivet bøger 

og artikler om bl.a. psykiatrihistorie, 

kulturelle strømninger i mellemkrigsti-

den, stofmisbrug og spiritismens histo-

rie. Seneste projekt omhandler psykiske 

krigsskader under Første Verdenskrig.

Stine Grønbæk Jensen er uddannet 

antropolog på Københavns Universitet. 

Har arbejdet på det socialhistoriske pro-

jekt “Anbragt i historien 1945-1980”. 

Har tidligere skrevet om grønlænde-

re anbragt under åndssvageforsorgen 

i Danmark. Er ph.d.-studerende på 

Svendborg Museum og Syddansk Uni-

versitet med fokus på tidligere anbragtes 

erindringer.

Jacob Knage Rasmussen er uddannet 

historiker og ansat som museumsin-

spektør ved Forsorgsmuseet i Svend-

borg. Har arbejdet på det socialhi-

storiske projekt “Anbragt i historien 

1945-1980” og har tidligere været en del 

af projektgruppen bag Godhavnsrap-

porten. I årene 2015-2018 arbejder han 

på ph.d.-projektet “Historieløs – socialt 

udsattes møde med deres fortid”.

“At være opvokset på et børnehjem er 

en tung byrde at bære rundt på, og ens 

dannelse som menneske kikser allerede 

på et meget tidligt tidspunkt. Flere taber 

kampen. At jeg tilsyneladende har klaret 

mig OK er ikke ensbetydende med, at jeg 

har kunnet løsrive mig af min fortid. Nej, 

det kan ingen, men man kan lære sig at leve 

med byrden og afsavnet. Jeg takker ingen 

for, at det er gået mig godt, æren for det er 

heller ikke mig egen, men tilfældigheder. 

Nogen vil kalde det for, at jeg har haft en 

skytsengel, hvad ved jeg?” 

(Jens Bresswendorff-Madsen, 1955-1956 

Børnehjemmet Kana og 1956-1960  

Barnets Hus i Munkerup)

Syddansk Universitetsforlag

Jesper Vaczy Kragh, 

Stine Grønbæk Jensen  

& Jacob Knage Rasmussen

Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980

Bente Nielsen fra TABUKA 
- Landsforeningen for 
nuværende og tidligere 
anbragte med meget på 
hjerte. Til højre sidder Rita, 
med hånden oppe. Rita 
har været anbragt som 
blind på ”Refsnæs”. Rita 
fortalte efter Bente, at dét, 
at hun havde været med i 
projektet ”Anbragt i 
historien”, havde givet 
hende oplevelsen af, at 
hun ikke var alene med 
sine historier. Foto: Jon 
Bjarni Hjartanson.
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Under receptionen gav Mette Frederik-
sen, formand for Socialdemokraterne, Syt-
ter Kristensen, formand for LEV og Jann 
Sjursen, formand for Rådet for Socialt Ud-
satte, hver deres bud på betydningen af, 
at der nu er en samlet historie om social-
forsorgen 1933-1980. Mette Frederiksen 
benyttede desuden lejligheden til at kom-
me med et politisk budskab om, at staten 
bør give en officiel undskyldning til de 
tidligere anbragte og indlagte under so-
cialforsorgen. ”Vi skal sige undskyld. For 
gør vi ikke det, er jeg bange for, at der er 
for mange i Danmark, der stadigvæk tæn-
ker: Måske var det min egen skyld”. Det 
var et budskab, der ikke blot gav genlyd i 
kirkesalen på Sundholm, men også videre 
til Christiansborg og videre ud i den dan-
ske medieverden. ”På kanten af velfærds-
staten” er et historisk værk, der har bidra-
get med ny viden og vinkler på socialhi-
storien, men som Mette Frederiksen viser, 
kan den også bruges til at perspektivere 
til nutidens forhold og åbne op for aktuel-
le debatter og problemstillinger.

Forsorgsliv.dk

Som omtalt udførligt i årsberetningen for 
2014, ønskede Folketingets Socialudvalg, 
at den genererede viden ved forsknings-
projektet ”Anbragt” skulle videreformid-
les til skoleelever, studerende og interes-
serede borgere. Resultatet er blevet et un-
dervisningsmateriale til 4.-5. klasse, 8.-9. 
klasse samt professionsuddannelserne, 
udarbejdet af VIA University College. Ma-
terialet kan ses og downloades på hjem-
mesiden www.forsorgsliv.dk. Siden admi-
nistreres og videreudvikles af Forsorgs-
museet. Vi synes stadigvæk, det var ær-
gerligt, at opgaven med at formidle forsk-
ningsindsatsen ikke gik til Svendborg! 
(Læs mere herom i årsberetningen for 
2014).

Velfærdshistorier fra kanten

Som et led i sit almennyttige virke beslut-
tede VELUX FONDEN i 2014 at afsætte en 
årlig pulje til en forsknings- og formid-
lingsindsats på de danske museer. I 2015 
uddelte VELUX FONDENs ”Museumssats-
ning” således i alt 20,8 mio. kr. til forsk-
nings- og formidlingsprojekter på en ræk-
ke af landets museer.

Mette Frederiksen lytter til 
Steff Eilertsen, der, som 
tidligere børnehjemsdreng, 
kunne fortælle om, hvordan 
det er at kunne tænke tilbage 
på en tryg og god barndom 
på et børnehjem og samtidig 
læse minder fra de 
mennesker, som desværre 
ikke, som han, fik en tryg 
opvækst på børneforsorgens 
institutioner.

Foto: Jon Bjarni Hjartanson.
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Svendborg Museum udarbejdede i samar-
bejde med Fængselsmuseet i Horsens 
(under Museum Horsens) og Center for 
velfærdstatsforskning ved Syddansk Uni-
versitet allerede i efteråret 2014 en ”inte-
ressetilkendegivelse”. Det var der 45 an-
dre institutioner, der også gjorde, men vi 
blev sammen med 9 andre udvalgt til at 
udarbejde en egentlig ansøgning. Med 
professor Klaus Petersen som primus mo-
tor, samlede vi i foråret 2015 alle gode 
kræfter og fik sammenskrevet en stærk 
ansøgning, der kort før sommerferien ud-
løste en tilsagnsskrivelse fra VELUX-fon-
den på 5.844.000 kr. til projektet ”Vel-
færdshistorier fra kanten”. Projektet blev 
igangsat den 1. oktober 2015 og løber de 
næste tre år.

Projektet skal forsøge at udbygge vores 
eksisterende viden om udsatte gruppers 

historie og livsverden og skabe en mere 
inkluderende fortælling om det danske 
velfærdssamfund. Projektets forsknings- 
og formidlingsmæssige mål er at udvikle 
en ny og tidssvarende socialhistorie, samt 
udvikle en åben og tidssvarende dialog 
mellem de to museers praksis og publi-
kum. Den unikke kombination af de tre in-
stitutioners kompetencer giver mulighed 
for at gå nye veje. Ved at kombinere histo-
riske studier med antropologiske og litte-
rære studier kan projektet udvide det 
klassiske socialhistoriske perspektiv. For-
skergruppen vil kombinere social- og kul-
turhistoriske studier med en innovativ 
indsamlings- og formidlingsstrategi, der 
giver udsatte grupper adgang til at for-
tælle deres egne historier, giver forskerne 
adgang til nye perspektiver og giver mu-
seerne mulighed for at formidle disse hi-
storier på nye måder. Projektet vil i samar-

Forskerne på loftet. Fra venstre: Stine Grønbæk Jensen, Jacob Knage Rasmussen og Susanne Kemp. 
Foto: Marianne Berthing
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bejde med internationale eksperter arbej-
de eksperimentelt med aktiv inddragelse 
af socialt udsatte i form af skriveværkste-
der, aktiverende udstillinger, dialogorien-
teret forskning mv.

Projektet består af i alt 5 delprojekter:

Delprojekt 1: Ph.d. projektet ”Historieløs – 
fanget imellem journal og erindring”. Ud-
føres af Jacob Knage Rasmussen med pro-
fessorer Klaus Petersen og Jørn Henrik Pe-
tersen som vejledere.

Delprojekt 2: Ph.d. projektet ”Ubekvem-
me minder – om socialt udsattes kamp for 
anerkendelse”. Udføres af Stine Grønbæk 
Jensen med professorerne Klaus Petersen 
og Anne-Marie Mai som vejledere.

Delprojekt 3: ”… blot en af de navnløse 
mange”. Projektet udføres af Susanne 
Kemp i en et-årig post.doc. stilling i samar-
bejde med en forskergruppe under ledelse 
af professor Anne-Marie Mai og i øvrigt be-
stående af adjunkt Camilla Schwarz (SDU) 
og forfatter og ekstern lektor Trisse Gejl.

Delprojekt 4: ”Formidling om velfærdshi-
storier på kanten”. Sarah Smed (Forsorgs-
museet) og Maria Berg Briese (Fængsels-
museet) fungerer som koordinatorer på 
projektet. Alle projektmedarbejdere del-
tager.

Delprojekt 5: Engelsksproget ”Bogpro-
jekt”. Esben Hedegaard og Klaus Petersen 
fungerer som koordinatorer i samarbejde 
med styregruppen og internationale part-
nere. Alle projektmedarbejdere deltager.

Med arkæologernes flytning til Anne Hvi-
des Gård er der blevet plads i administra-
tionsbygningens 1. sal til et stort, fælles 
kontor til forskerne. Det har vi opfattet 
som en absolut nødvendighed, hvis der 

skulle kunne opstå frugtbart tværfagligt 
samarbejde mellem forskere med forskel-
lig faglig baggrund. Meget mere om pro-
jektet i de kommende årsberetninger.

Formidling

Forsorgsmuseets undervisnings- og for-
midlingstiltag befinder sig kontinuerligt i 
udvikling. Ofte er det mange af de samme 
historiske begivenheder, persongalleri el-
ler f.eks. dele af den socialpolitiske lovgiv-
ning, som bringes i spil, men måderne, 
hvorpå de anvendes, er præget af stor va-
riation.

I 2015 blev der derfor sat nye udviklingsi-
nitiativer i søen, men samtidig blev der 
også arbejdet med at strømline og synlig-
gøre museets eksisterende tilbud til især 
skoleverdenen. På det nationale website 
for kunst- og kulturhistoriske institutio-
ners tilbud til skolerne www.skoletjene-
sten.dk kan lærere nu målrette deres søg-
ning på museets mest søgte undervis-
ningstilbud til hhv. indskoling, mellemtrin 
og udskoling, samtidig med at der er ble-
vet arbejdet med at synliggøre undervis-
ningstilbuddene på museets egen hjem-
meside. Denne forenklende indsats har 
vist sig frugtbar, da mange af de bookede 
skolebesøg nu tager afsæt i de 3 grund-
former: Et gratis besøg på egen hånd; et 
besøg af 1 times varighed med en af mu-
seets formidlere eller et længere besøg, 
hvor der kobles en særlig tilrettelagt akti-
vitet til.

Vanen tro blev der dog også sat en del 
mere eksperimentelle og dybdegående 
undervisningsinitiativer i gang. I begyn-
delsen af året arrangerede museet sam-
men med Svendborg Bibliotek og B&U-te-
atret projektet ”Ud med læsningen” som 
led i kampagnen ”Danmark Læser” facili-
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teret af Kulturstyrelsen. Her havde Jeppe 
Wichmann Rasmussen igennem 3 uger 
næsten 200 elever og lærere fra kommu-
nens grund- og erhvervsskoler på besøg 
på Fattiggården, hvor eleverne fik en for-
tælling om den sidste henrettelse i Svend-
borg i 1853 på Galgebakken ud fra histo-
risk viden fundet af Hanne Jensen fra By-
historisk Arkiv. Inden museumsbesøget 
havde de læst Jesper Wung-Sungs roman 
af samme navn samt set B&U-teatrets 
forestilling opsat på baggrund af roma-
nen. Denne litterære indgangsvinkel viste 
sig at afføde mange spændende samtaler 
og nok også en del mere uventede 
spørgsmål til Jeppe, - som f.eks.: ”Hvad 
var egentlig den værste måde, man kun-
ne blive henrettet på?”, ”Hvorfor straffede 
man mennesker for at være fattige?”, 
”Hvorfor bliver mennesker fattige?”, lige-
som mange spurgte ind til, hvorvidt de hi-
storier, vi fortæller på museet, faktisk er 
”ægte” historier.

På baggrund af det meget succesfulde, 
men til tider også gruopvækkende, for-
midlingstiltag ”Ghostwalks” i 2014 udvik-
lede Jeppe Wichmann Rasmussen i 2015 
endnu et eksperimentelt undervisnings-

tilbud med samme titel til udskolingsklas-
ser, hvor grumme begivenheder fra Fat-
tiggårdens historie dannede afsæt for hi-
storieundervisningen bag murene. Besø-
gende klasser skal her give sig i kast med 
både historiske kilder, udklædning, og 
dramatisering, hvor omdrejningspunktet 
er autentiske begivenheder med en god 
dosis uhygge. Eleverne øver sig på at dra-
matisere begivenhederne, hvorefter de 
fremfører dem for resten af klassen, for til 
slut at fortælle den virkelige historie bag 
deres dramatisering. ”Ghostwalks” er ud-
viklet med afsæt i skolereformens nye for-
enklede færdigheds- og vidensmål. I til-
buddet er der et særligt fokus på feltet 
”Historiske scenarier”. Det har nemlig vist 
sig at dække et stort behov hos mange 
lærere, da indsigten i særlige historiske 
scenarier er langt sværere at skabe i det 
traditionelle klasserum end på et stem-
ningsfyldt museum.

Jeppe Wichmann Rasmussen brugte dog 
størstedelen af 2015 på at udvikle det di-
gitale dilemmaspil ”Fattiggård eller Fjen-
deland”, efter at han i sit speciale havde 
fundet frem til en ellers uudforsket og 
uformidlet del af både Fattiggårdens og 

Den forside, man 
møder, når man 
starter dilemmaspillet 
”Fattiggård eller 
Fjendeland”. 
Tripledesign.
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mange andre lignende anstalters histori-
er: At mange beboere (i samtiden kaldet 
”klienter”) valgte at rejse til Tyskland un-
der 2. Verdenskrig for her at veksle inde-
spærringen på anstalterne med arbejde 
for værnemagten.

Dilemmaspillet, som blev økonomisk støt-
tet af Kulturstyrelsen og Svendborg kom-
mune med i alt 750.000 kr., blev udviklet 
sammen med spiludviklerne TripleDesign, 
lærer Ulrik Vestergaard Jensen fra Rant-
zausminde skole samt Horsens Museum. 
Spillets design og opbygning blev testet 
af mere end 400 svendborgensiske ud-
skolingselever. Samtidig var adjunkt Marie 
Bonde Olsen fra HistorieLab i Jelling til-
knyttet for at dokumentere og undersøge 
samarbejdet mellem kommune, skoler og 
museum i forhold til at samarbejdet om-
kring Åben Skole-tiltag, som dilemmaspil-
let også er et eksempel på. Dilemmaspil-
let ligger nu gratis tilgængeligt på www.
fattiggaardellerfjendeland.dk sammen 
med kildemateriale, artikler, udførlig læ-
rervejledning samt rapporten fra Histo-
rieLab. Modtagelsen af spillet har været 
særdeles positiv, og i 2016 vil museet ar-

bejde målrettet med at synliggøre det na-
tionalt.

2015 bød også på flere muligheder for at 
synliggøre Forsorgsmuseet nationalt. I 
marts var der premiere på DRKs anmel-
derroste serie ”Historien om de fattige”. 
Her kunne man i flere afsnit se optagelser 
fra Fattiggårdens bygninger, følge skæb-
nefortællinger fra Fattiggårdens arkiv 
samt se Sarah Smed beskrive livet bag 
murene før hen. I slutningen af året bød 
endnu en programrække på samme kanal 
på historier og optagelser fra Fattiggår-
den produceret af Liv Thomsen (Historie-
selskabet) med den fængende titel ”Lude-
re, lommetyve og lirekassemænd”. Denne 
serie var et indblik i Underdanmarks hi-
storie, som genererede ekstra opmærk-
somhed til Forsorgsmuseet. Det var dog 
ikke kun TV-mediet, at Forsorgsmuseet fik 
synlighed, for i marts var det Zentropa, 
der lagde vejen forbi til optagelser til fil-
men ”Der kommer en dag”. En film med 
et manuskript skabt på baggrund af de 
samme øjenvidneberetninger, som God-
havnsrapporten dokumenterede i 2010. 
Filmen har premiere i april 2016.

Sarah og Liv Thomsen 
fra Historieselskabet.

Foto: Historieselskabet 
og Klaus Nedergaard.
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Ved både DRKs, Historieselskabet og Zen-
tropas optagelser formulerede de besø-
gende tv- og filmfolk stor taknemmelig 
for museets samarbejdsvillighed i forhold 
til både historisk viden, praktiske spørgs-
mål samt den helt særlige bevaringsgrad, 
som Fattiggården er i. Der var også stor 
ros til museumsværterne for bistand, 

overblik samt museets tekniske afdeling 
for professionel assistance samt arkivet, 
hvor Martin Friis Hansen gjorde en særlig 
indsats mht. at finde arkivalier og histori-
ske fotos frem.

Udstillinger, kulturpris og formidlings-
aktiviteter

Til vinterferien kunne museet åbne op for 
en ny sæson med en ny udstilling i den 
ene af Fattiggårdens gamle isolationscel-
ler med titlen ”Ansigt til Ansigt”. Udstillin-
gen viser en række forbryderfotos fra bl.a. 
Svendborg Arrests arkiv, og alle de por-
trætterede har tilbragt en del af deres liv 
på Fattiggården. Til hvert forbryderfoto er 
der knyttet en kort biografi, som bl.a. be-
skriver, hvordan de blev beskrevet ved de-

Udstillingen Ansigt til ansigt. 
Foto: Sarah Smed.

Udstillingen Fattigdom på tværs vinder Den 
fynske Kulturpris 2015. Foto: Emil Andresen.
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res indlæggelse på Fattiggården, og hvor-
for de blev indlagt. Fotografierne har hid-
til været ukendte, og det er kun ved hjælp 
af en marathonindsats fra arkivar Martin 
Friis Hansen, at denne ”skat” igen har set 
dagens lys.

Derudover opnåede udstillingen ”Fattig-
dom på Tværs” særlig opmærksomhed i 
løbet af året. Der blev bl.a. udviklet et 
særligt populært formidlingsgreb, hvor 
besøgende grupper bliver involveret i et 
rollespil, hvor kontormiljøer fra både forti-
dens fattiginspektør og nutidens social-
rådgiver bringes i spil. Opmærksomheden 
nåede dog et særligt højpunkt i novem-
ber, da det viste sig, at udstillingen var 
vinder af Kulturregion Fyns Kulturpris. En 
fagjury havde indstillet udstillingen og 
gav den bl.a. følgende ord med på vejen:

”Udstillingens helt store force er inddra-
gelsen af publikum. Gennem læringsspil 
og den tilhørende app ”Flugten fra Fattig-
dom” kommer publikum helt tæt på fire 
skæbner, der har boet på Fattiggården i 
tidens løb. Publikum bliver vidne til og 
skal forholde sig til nogle af de mange di-
lemmaer, der har udspillet sig på Fattig-

gården. Ved hjælp af moderne formid-
lingsværktøjer er museet ikke blot med til 
at udvikle udstillingsformatet på Fyn og i 
Danmark. Det får også banet vej for at nye 
typer af museumsgæster, herunder børn 
og unge, får lyst til at lægge vejen forbi. 
Juryen tager hatten af for at et så for-
holdsvist lille museum tør tænke så visio-
nært, modigt og rigtigt.”

Med prisoverrækkelsen og de fine ord 
fulgte også 75.000 kr., som i 2016 vil blive 
anvendt til en videre styrkelse af udstillin-
gens vision: Nemlig at skabe debat om og 
indsigt i fattigdom før og nu.

Ud over museets analoge og digitale til-
bud i Fattiggårdens historiske rammer 
prøvede museet også kræfter med idéen 
om at skabe ”pop-up-museer”. Her er tan-
ken, at museet ikke altid behøver at være 
bundet af sine fysiske rammer, men også 
kan befinde sig i et midlertidig sted eller 
rum, hvor ønsket er at skabe samtale og 
debat. Første ”Pop-up-forsorgsmuseum” 
var på messen ”Historiske Dage” i Øksne-
hallen i marts. Her fik museet sin egen 
stand, hvor Jacob Knage Rasmussen, Ma-
lene Klinksgaard og Sarah Smed bød på 

Anette Jahn, Jacob, 
Sarah og Malene til 
Historiske dage, hvor 
der blev knoklet igen-
nem med historiefor-
midling ved hjælp af 
både måttevæv, 
fortællekunst og 
fedtemadder.
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måttevævning, fedtemadder og en masse 
samtaler. Herudover holdt Sarah Smed et 
oplæg ud fra de medbragte genstande 
og historiefortæller Anette Jahn gav for 
mere end 200 tilhørere en forestilling 
med udgangspunkt i Fattiggården. På 
messens to dage lagde mere end 500 be-
søgende vejen forbi standen, hvoraf vi fik 
en længere samtale med langt de fleste. 
Der var en del almindelig interesserede, 
men også en del forskellige typer af fag-
folk, hvor samtaler afstedkom værdifulde 
kontakter og skabte unik synlighed for 
museet.

I august bød Brugernes Bazar i Kongens 
Have i Odense på en ny mulighed for at 

skabe endnu et ”Pop-up-forsorgsmuse-
um”. Brugernes Bazar er en årlig begiven-
hed arrangeret af Rådet for Socialt Udsat-
te, hvor forskellige organisationer og initi-
ativer er repræsenteret. I 2015 blev muse-
et inviteret med – både for at fortælle om 
museet generelt, men især også om forsk-
ningsprojektet ”Anbragt i Historien”. Det 
blev en dag præget af mange tankevæk-
kende møder. Jacob Knage Rasmussen, 
Sarah Smed og Lars Kinner, som var infor-
mant i forskningsprojektet som tidligere 
anbragt, havde mange samtaler. Kobling 
mellem forskning, formidling og inddra-
gelse af forsorgens øjenvidner har vist sig 
at have et særligt potentiale og vil fortsat 
være en strategi, museet arbejder efter.

Jacob og Lars Kinner (th.), som har bidraget med sin historie som børnehjemsbarn, i snak med 
formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, på Brugernes Bazar i Odense.

Foto: Sarah Smed.



ÅRSBERETNING  2015  25

Året på Fattiggården blev især præget af 
en særdeles succesfuld sommersæson. 
Her blev der sat rekordbesøg: F.eks. pas-
serede mere end 50% flere gæster i juli 
måned Fattiggårdens port sammenlignet 
med juli 2014. Modellen med et besøg, 
hvor der både er tilbud om en gratis rund-
visning samt smagsprøver på livet på Fat-
tiggården før hen, har vist sig succesfuld. 
En model, hvis succes dog afhænger af et 
stærkt hold af dygtige formidlere samt en 
ihærdig indsats fra en lang række frivilli-
ge. Her var det et særligt hold, som muse-
et kunne sætte, med mange frivillige i 
gang med smagsprøver, måttevævning 
og knoklen i museumshaven.

Museumshavens frivillige lagde også en 
særlig indsats i september, da Vor Frue 
Kirke ”overtog” den gamle kirkebygning 
til deres høstgudstjeneste. Her holdt An-
ne-Grethe Thestrup en bevægende præ-
diken. Indgangen til Fattiggården samt 

kirken var kunstfærdigt dekoreret af Mu-
seumshavens frivillige, og det var et ufor-
glemmeligt øjeblik, da Inger på 94 år, der 
var gift med den sidste opsynsmand Ove 
deltog i højtideligheden sammen med sin 
datter Lisa, som er født på Fattiggården. 
Med Poul Balslev ved tangenterne blev 
der bl.a. sunget Jens Vejmand med kor, 
som også Inger stemte i. (Se billederne 
næste side). Inger afgik ved døden få må-
neder senere.

Et stort antal frivillige var også i gang en 
kold aften i november, da Verdens Største 
Højskole overtog museet. I eksperimentet 
”Sort fredag på Fattiggården”, som var et 
både polemisk og humoristisk modsvar til 
butikkernes udsalgstiltag ”Black Friday”. 
60 deltagere havde meldt sig til på for-
hånd velvidende, at aftenens forløb var 
uvist. Deltagerne blev det i to grupper 
ved lodtrækning. Den ene gruppe kunne 
nyde lækker julemad fra Carlos Kitschen 

Sort fredag på Fattiggården. 
Der var mørkt og koldt 

udenfor for 
amatørskuespillerne fra B&U-

teatret, mens der var varmt 
og lyst indenfor hos værtinde 

Desirée Ulrich i rød robe.

Foto: Jesper N. Spatzek.
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Inger Christiansen 
(tv.) var gift med den 
sidste opsynsmand 
Ove. Inger tog turen 
fra sit plejehjem med 
hjælp fra sin datter 
Lisa (i midten) for at 
deltage i 
høstgudstjenesten. 
Foto: Jesper  N.
Spatzek

Der blev pyntet smukt 
op af Museumshavens 
venner til Vor Frue 
Kirkes høstgudstjene-
ste.

Foto: Jesper  N.
Spatzek
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indenfor i varmen, mens den anden grup-
pe måtte ”nøjes” med Fattiggårdens grøn-
kålssuppe udenfor i kulden. I løbet af afte-
nen fik ”det gode selskab” flere gange 
muligheden for at bytte plads med ”det 
dårlige selskab”. Det viste sig sværere end 
forventet! Interessant var det desuden, at 
mange i gruppen udenfor i kulden faktisk 
slet ikke ville indenfor, da lejligheden bød 
sig. ”Vi har det jo så hyggeligt sammen 
herude - og dén her dejlige særlige stem-
ning kan ingen af os skabe derhjemme i 
stuen”, lød ordene.

Mange andre var også med til at skabe en 
særlig stemning. F.eks. satte de to herrer 
Bruno og Erling årets herrejulefrokost i 
gang i Fattiggårdens spiserum. Fuldt ud-
klædte som to aldrende lemmer overra-
skede de to deres intetanende venner og 
bød på grønkålssuppe og fedtemadder. 
Efterfølgende var gruppen de sidste til at 
opleve installationskunstneren Mette Ma-
rie Froms forestilling ”På den anden side” i 
baderummet. Til forestillingen var det el-
lers så genkendelige rum helt forandret, 

og i stedet for den vanlige formidling om 
utøjsbekæmpelse og klientgørelse, var et 
besøg i rummet i stedet en sanselig og 
stærk oplevelse. Mette Marie Froms fore-
stilling tog bl.a. afsæt i de mange kvinder, 
som gennem årene måtte afgive deres 
uægte børn, og som med fødslen af bar-
net både oplevede glæde og afmagt. ”At 
få lov at skabe en installationsperforman-
ce i et historisk rum var en givende udfor-
dring, da der i forvejen var nogle stemnin-
ger i rummet, som jeg gerne ville under-
støtte. Dog med kunstnerisk frihed og et 
ønske om give publikum deres eget rum i 
rummet også – viste denne installation 
sig fra sin smukkeste side.” beskrev Mette 
Marie det efterfølgende.

Formidling med et twist og brug af muse-
et i utraditionelle og aktuelle sammen-
hænge er blevet del af Forsorgsmuseets 
varemærke. At benytte rammerne for for-
tidens fattigdom til at debattere nutidens 
er værdifulde, da debatten hermed finder 
en forankring i historiske realiteter og der-
med kan undgå at blive for løsrevet. Sam-

Mette Marie From i 
forestillingen På den 
anden side.

Foto: Din datters kunst.
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tidig har ”støvede” museumsfolk også 
godt at en dosis virkelighed fra nutiden. 
En sådan dosis virkelighed fik Sarah Smed 
f.eks., da hun i begyndelsen af året blev 
inviteret til at være Hus Forbi-sælger for 
en dag som led i en international sælger-
uge. Sammen med to Hus Forbi-sælgere 
prøvede hun kræfter med at sælge aviser. 
Det er sværere end forventet, og det var 
først efter kyndig vejledning fra Jim Pan-
da, der til daglig bor på Forsorgscenter 
Sydfyn, at der blev solgt aviser. ”Du skal 
ikke virke for opsøgende. Blot stå stille og 
smile til folk, der går forbi. Dét er den 
bedste taktik”, var ordene fra Jim Panda til 
Sarah Smed. Da året var ved at rinde ud, 
var det SAND (De hjemløses landsorgani-
sation), der sørgede for en dosis nutid på 
fortidens fattiggård, da de parkerede de-
res campingvogn foran porten. I cam-

pingvognen boede bl.a. David, som er 
hjemløs og hans hund Malthe. I løbet af 
knapt en uge bød David både indenfor til 
en snak om nutidens hjemløshed, og 
samtidig fulgte han med rundt på rund-
visninger, hvor han løbende kunne bidra-
ge med værdifuld indsigt i livet som udsat 
og indsigt i, hvordan det er f.eks. at bo på 
forsorgshjem. Davids bidrag var unikt, og 
det fik bl.a. en større gruppe unge fra en 
produktionsskole indblik i, da David åbent 
fortalte om sit livs op- og nedture, og 
hvad der for ham er et godt liv – hvilket 
ikke er på gaden.

Rundvisninger, tal og besøg

Museet satte i 2015 igen besøgsrekord: I 
forhold til 2014, hvor der også blev sat be-
søgsrekord, steg antallet af besøgende 
med 10%. En markant stigning som især 

Museumsformidler 
Signe, Sarah, Steen, 
David og hunden 
Malthe  foran SAND’s 
campingvogn.
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kunne nås via en særdeles travl højsæson 
i juli måned. Nærstuderes tallene tegner 
der sig dog flere interessante stigninger. 
F.eks. steg antallet af besøgende, som be-
talte fuld entré med 25% i forhold til 2014. 
Derudover viser tallene, at mere end 55% 
af alle de besøgende oplever museet via 
en guidet rundvisning ved én af museets 
formidlere, hvilket understreges af det 
faktum, at museet i 2015 foretog 381 
rundvisninger. Det er både på forhånd 
bookede rundvisninger for grupper og 
undervisningsinstitutioner samt gratis 
rundvisninger udbudt i f.eks. skoleferier. 
En tendens som i høj grad understreges 
af den brugerundersøgelse, som Kultur-
styrelsen publicerede i 2015 på baggrund 
af indhentet materiale fra 2014 (Gallup). 
Her indtager Forsorgsmuseet en meget 
flot 6. plads (ud af 104) ud af museer med 
”højeste vurdering af brugernes muse-
umsoplevelse”, og en 3. plads ud af muse-
er med de mest videbegærlige brugere.

Et nærstudium af de grupper, som har 
lagt vejen forbi museet i løbet af året, vi-
ser desuden, at arbejdet med at formidle 
til, om og med socialt udsatte grupper 
koblet med målsætningen om, at muse-
ets rammer, genstandssamling og formid-
lede historier anvendes til undervisning i 
bl.a. udskolingen, gymnasieskolen, ung-
domsuddannelser og de socialfaglige ud-
dannelser, bærer frugt. Mange produkti-
ons- og erhvervsskoler, VUC- og HF-hold 
samt gymnasieklasser henlægger en del 
af undervisningen til museet samt benyt-
ter det tilgængelige digitale undervis-
ningsmateriale som f.eks. materialet ud-
viklet til ”Museerne på kanten”. Derudover 
har museet også set en stigning i besøg 
fra særligt sårbare børn og unge i inklusi-
onsforløb, samt i besøg fra både persona-
le og brugere fra forsorgshjem fra hele 
landet. Samtidig har de forgangne års ar-
bejde med socialfaglige organisationer 
vist sig at bære frugt. I særlig grad har 
samarbejdet med SAND (De hjemløses 

Jacob holder foredrag 
på Forsorgsmuseet.

Foto: Jesper N. Spatzek.
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landsorganisation) vist sig værdifuldt i for-
hold til museets hensigt om at benytte 
rammerne til at skabe debat om fattig-
dom og socialt udsatte i nutiden. SAND 
lagde både vejen forbi med deres ”Unge-
Crew” samt deres kvindenetværk for tidli-
gere hjemløse.

Foredrag mv.

Jacob Knage Rasmussen

Foredrag og oplæg

13.01.: ”Hvordan griber man samlingsgen-
nemgangen an?” Oplæg på Museet Kel-
lers Minde, v. Brejning.

18.03.: ”Historiens dag”. Rundvisning på 
museets magasin.

22.05.: ”Individperspektivet i socialhistori-
en” Oplæg i forbindelse med fællesmødet 
for museer og samlinger under den tidli-
gere åndssvageforsorg. Dansk Forsorgshi-
storisk Museum.

10.09.: ”Anbragt i historien”. Åbent fore-
drag på Forsorgsmuseet.

11.09: ”Hvordan bidrager de personlige 
beretninger til forsorgshistorien?” Fore-
drag i forbindelse med konference af-
holdt af Historisk Selskab for Handicap og 
Samfund i Handicaporganisationernes 
hus.

09.10.: ”Anbragt i historien”. To foredrag 
hos Socialpædagogernes Landsforening i 
København, i forbindelse med Kulturnat-
ten.

Publikationer

Bøger:

Medforfatter til ”På kanten af velfærdssta-
ten. Anbragte og indlagte i dansk social-

forsorg 1933-1980”. Syddansk Universitets-
forlag & Svendborg Museum. 2015.

Redaktør af og forfatter til 8 artikler i Fat-
tiggården. Årbog for Svendborg Museum, 
2014.

Artikler mv.:

“A Great Find: Turning the World Upside 
Down”. I: Journal of the History of Child-
hood and Youth. Winter 2015. V8.1. Side 
9-16. Peer reviewed.

“The Godhavn Inquiry”. I: Apologies and 
the Legacy of Abuse of Children in ’Care’. 
International Perspectives. History Collec-
tion 2015, Series: Palgrave Studies in the 
History of Childhood. Side 97-106. Peer re-
viewed.

”Nyt liv til gamle ting” Kronik i Fyens Stift-
stidende 22. april 2015.

”Det handler om at få historien sat på 
plads. Vera. Klumme i Tidsskrift for pæda-
goger. NO 72, September. 2015.

Møder, kurser og seminarier

14-15.03. ”Historiske dage” i Øksnehallen i 
København.

22.08.: ”Brugernes Bazar” i Odense - Rådet 
for Social udsatte.

08.09.: ”Fra ansøgning til projektplan” 
Ph.d kursus på SDU.

15.09: ”Indgangen til den amerikanske 
forskningsverden”. Ph.d kursus

Sarah Smed

Foredrag

12.03.: ”Fattiggården” for Thurø Pensio-
nistforening:
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12.03.: ”Inden det er for sent” på Forsorgs-
museet.

15.04.: ”Psykiatriens historie” Region Syd-
danmark.

28.09.: ”Historier du aldrig glemmer” for 
DIS – Helsingør.

08.10.: ”Nye fund fra Fattiggården” på For-
sorgsmuseet.

06.11.: ”Potentialerne i originalerne” for 
Handicaphistorisk selskab.

09.11.: ”Forsorg i Danmark” for Horsens 
Kulturhistoriske Forening.

Artikler mv.

Redaktør af og forfatter til 9 artikler i Fat-
tiggården. Årbog for Svendborg Museum, 
2014.

Jeppe Wichmann Rasmussen

09.04.: ”Fattiggård eller fjendeland” på 
Forsorgsmuseet.

08.12.: ”Fattiggård eller fjendeland” på Ol-
lerup Gymnastikhøjskole.

Kurser og seminarer

Museumsformidlerne Signe Winding 
Myrthue og Anne Marie Hybschmann del-
tog i Skoletjenestenetværkets kursus ”Mu-
seumsundervisning for børn med særlige 
behov”.

Sarah Smed deltog i ODM’s orienterings-
møde.

Jeppe Wichmann Rasmussen deltog i se-
minaret ”Folkeskolens nye virkelighed” v. 
FALIHOS, Nationalmuseet og Museerne i 
Fredericia.

Artikler mv.

Forfatter til 8 artikler i Fattiggården. År-
bog for Svendborg Museum, 2014.

Praktikanter og studerende

Pouline Gjedsig Veber fra 9E på Nymark-
skolen – ”Erhvervspraktikant som muse-
umsformidler”.

Nina fra Kultur og Formidling v. SDU har 
skrevet specialet: ”Kulturhistoriske muse-
ers brug, forståelse og integration af Face-
book”.

Ena Wiig fra Materiel Kultur Didak-
tik v. SDU har skrevet kanidatopga-
ven: “Forsorgsmuseet: Fra velfærds- 
til kulturinstitution i et materiel kul-
turdidaktisk perspektiv”.

Signe Winding Myrthu fra Institut 
for Kulturvidenskaber v. SDU har 
skrevet specialet: ”Kulturarv, kostu-
mer og kemi - museumsoplevelsen 
i krydsfeltet mellem formidling og 
forlystelse. En undersøgelse af 
samspillet mellem menneske, mu-
seum og samfund på Forsorgsmu-
seet i Svendborg”.

Museumshaven tiltrak mange gæster i 2015. Især 
dyrkningen af Fattiggårdens nyttehave har vakt interesse.
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Afdelingen for Nyere tid & Søfart

Kap. 8

I sammenligning med de foregående år er 
antallet af nedrivningssager i landdistrik-
terne blevet færre i 2015. I år har vi besig-
tiget ca. 35 bygninger. Mange af bygning-
erne er så forfaldne, eller fuldstændig 
uden udsigter til at genvinde en menings-
fuld funktion, at et kollaps ofte er et 
spørgsmål om tid. I særlig grad drejer det 
sig om nyere driftsbygninger på hus-
mandssteder og mindre gårde.

Det smerter dog at se store del af vores 
kulturarv forsvinde i slipstrømmen på 
landbrugets centralisering og udkantens 
bosætningsproblemer. Svendborg Muse-

um lancerede derfor ideen om et Fyns-
dækkende kulturprojekt, der tager ud-
gangspunkt i den forladte bygningsmasse 
– særligt på landet. Kulturregion Fyn bad 
os projektmodne ideen i foråret, hvor bl.a. 
et samarbejde med Svendborg Gymnasi-
um gjorde, at KulturregionFyn fik flere 
elevers bud på, hvordan værdiforladte 
ejendomme i det såkaldte ”Udkantsdan-
mark” kan revitaliseres, hvad der måske 
kan føre til, at strømmen fra land mod by 
vendes. Projektet med titlen ”Modstrøm” 
planlægges nærmere i de fynske kommu-
ner i 2016 og afvikles i sommerhalvåret 
2017.

Også i byen sker der dramatiske ting: Møl-
lergade 52, blev i efteråret 2015 revet ned 
efter længere tids forfald. Bygningen, der 

Bryghus-direktør Lyman med familie foran det nybyggede sommerhus ”Bockavena”;  navnet var 
sammensat af Svendborg Bryghus’ to kendteste ølmærker ”Bock” og ”Avena”.
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var fra år 1900, var hverken fredet eller SA-
VE-registreret.

Svendborg Museum besigtigede byg-
ningen og gjorde ikke indsigelse mod 
nedrivningen.

Uheldigvis blev der ved nedrivning ikke 
stillet krav om bebyggelse, og det ser nu 
ud til, at området henlægges som parke-
ringsplads. Kulturmiljøet i Møllergade ta-
get i betragtning er det særdeles uhel-
digt, at middelalderbyens hovedgade nu 
mangler en tand i ”tandrækken”.

Det er foruroligende, at kommunen tilla-
der nedrivninger i midtbyen uden mod-
krav om nybygning. Svendborg Museum 
ser gerne en bevarende lokalplan udfær-
diget for Svendborg, hvor kulturmiljøerne 
i centrum beskyttes yderligere.

I foråret fik vi en henvendelse fra ejeren af 
sommerhuset ”Bockavena” på Thurø. Hun 
ønskede rådgivning i forbindelse med en 
evt. fredning af huset. Museumschefen 
besigtigede sommerhuset, der vitterlig 
var særdeles velbevaret både ind- og ud-
vendigt. Huset var opført af direktøren for 
Svendborg Bryghus i 1912 – angiveligt af 
byggematerialer fra bryghusets pavillon 
tegnet af arkitekt Anton Rosen til Lands-
udstillingen i Århus 1909. Ved det andet 
besøg var museumschefen bakket op af 
Ellen Warring og Kristian Isager fra Kultur-
arvFyns kulturmiljøråd. De tre fagfolk var 
enige om, at huset var fredningsværdigt. 
Ejeren er efterfølgende gået i tænkeboks 
om, hvorvidt hun er indstillet på de ind-
skrænkninger i dispositionsretten, som en 
fredning uvægerligt fører med sig.

Arbejdet med at komme med kulturhisto-
riske bidrag i forbindelse med ønsket om 
fjernelser af de såkaldte ”spærringer” i de 

danske vandløb fortsatte i 2015. Museet 
havde tidligere gjort opmærksom på den 
kulturhistoriske betydning af to flotte, 
men desværre ikke fredede, vejkister ved 
Spangebækken syd for Hundstrup. Des-
værre måtte vi i efteråret se den på Ster-
rebyvej blive gravet helt væk. Kommunen 
mente ikke, ønsket om et reduceret fald 
kunne løses i et projekt, hvor vejkisten 
blev bevaret, og Kulturstyrelsen ville ikke 
bakke museet op i vores argumentation 
for bevaring. Ved denne vejkiste er der 
anlagt en mindeplads for digteren og høj-
skolemanden Mads Hansen bl.a. med en 
sten, der gengiver andet vers fra den fyn-
ske ”nationalsang” ”Opvågni”. Mindeplad-
sen bliver ikke nedlagt, men den besø-
gende kan ikke længere opleve ”bækki” 
løbe igennem en mere end 200 år gam-
mel vejkister. Og desværre kan denne fjer-
nelse danne præcedens for at rydde an-
dre vejkister.

Af kapitel 8-arbejde med mere fremadret-
tet karakter kan nævnes udarbejdelse af 
kulturhistoriske udtalelser om lokaliteter i 
søgelys til større omdannelsesprojekter. 
Som eksempler kan nævnes Thurøbund 
Yachtværfts område ved Gambøt og 
Svendborg Værfts bygninger på Frederik-
søen. Begge steder har en unik kulturhi-
storie, hvor Svendborg Museum arbejder 
for, at omdannelsen af eksempelvis værf-
tet til et spændende kulturomåde sker 
med respekt for den kulturarv, bygninger-
ne repræsenterer. Rundbuehallerne fra 
1917 er Svendborgs første bygninger af 
jernbeton, og da de blev opført, kaldtes 
de lokalt for ”støbte huse”. De nye byg-
ninger var af en hidtil uset skala i Svend-
borg, og de store armbevægelser i arki-
tekturen kan stadig fornemmes og må ik-
ke sløres ved byggeri midt i rundbuehal-
lerne, kortsigtede løsninger eller lign.
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Billedserien viser øverst indløbet til 
stenkisten fra øst, dernæst 
mindestenen over Mads Hansen. 
På 3. billede har gravemaskinen 
fjernet jorden over stenkisten, og 
på nederste billede løftes den 
første af de næsten 1½ m brede 
dæksten. Foto: Esben Hedegaard.

Stenkisten over Spangebækken blev 
fjernet i 2015 som led i Svendborg 

Kommunes ønske om fjernelse af alle 
”spærringer” i kommunens vandløb.
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Museet har også været stærkt engageret i 
byfornyelsesprojektet i området mellem 
Møllergade og havnen med kulturhisto-
risk redegørelse, guidede ture for politike-
re og borgere, samt deltagelse i en række 
møder. Projektet har givet en stor viden 
om Møllergades baggårdsmiljø, der også 
er blevet omsat i guidede ture fra museet 
og større avisartikler.

Indsamling

Der er igen i år indsamlet med stor tilba-
geholdenhed. Der er indkøbt et par male-
rier og i forbindelse planlægningen af en 
guidet tur i Gudbjerg hjemtog museums-
chefen et stort (formodentlig) køretæppe 
med påtrykt dekoration og inskriptionen 
”Rasmus Nielsen. Gudbjerg. 1861”.

En større ting blev det dog til i 2015, nem-
lig da Kirsten Lund fra Skovshoved hen-
vendte sig i foråret og tilbød museet hen-
des spidsgatter PINGVINEN, som hun og 

PINGVINEN med flotte røde 
dacronsejl i 1995.

Foto: Henrik Hansen, 
Bådnyt.

PINGVINEN sejler i 
Svendborg Sund i Knud 
Lauritzens tid. I baggrunden 
ses Lauritzen-rederiets skole, 
Kogtved Søfartsskole. John 
Madsens værft, hvor 
PINGVINEN blev bygget i 
1949, ligger stadigvæk på 
kysten længere inde 
mod Svendborg ved 
Strandhuse.
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hendes mand havde sejlet med siden 
1967. Efter at have besigtiget båden sag-
de vi Ja Tak, for der er virkelig tale om et 
klenodie med meget Svendborg-historie 
i: Båden blev i 1949 tegnet af den aner-
kendte bådebygger Georg Berg og byg-
get på John Madsens Bådeværft i Strand-
huse. Den var bestilt af reder Knud Laurit-
zen, der på det tidspunkt drev Kogtved 
Søfartsskole tæt ved. Familien Lauritzen 
sejlede med båden i mange år, både på 
Øresund og i det sydfynske, og de origi-
nale uldsejl med Lauritzen-rederiets bo- 
mærke i er bevarede, lige som alt andet er 
bevaret og de få forandringer gennem 
årene er nøjagtigt dokumenterede. PING-
VINEN blev kørt til Svendborg i november 
og har siden fået Skibsbevaringsfondens 
erklæring om ”Bevaringsværdighed”.

Forskning

I november 2015 deltog Esben Hedegaard 
og Nils Valdersdorf Jensen i International 
Congress of Maritime Museums konferen-
ce i Hong Kong under temaet ”Connecti-
ons”. NVJ præsenterede en nyfortolkning 
af sydfynsk smugleri i et oplæg med titlen 
”Smuggling – from social acceptence to 
criminal act?”.

Grundtesen er, at smugleri siden middel-
alderen har været et regionalt kendetegn 
for Det sydfynske Øhav. Det interessante 
er ikke kun at konstantere, at smugleriet 
har været voldsomt udbredt, men at ana-
lysere, ”hvorfor” der blevet smuglet så in-
tenst. Smugleriet bliver dermed en ind-
gang til at forstå kystkulturens mentalitet 
og de skift, der har været i synet på smug-
leriet. En peer-reviewed artikel om selv-

Nils Valdersdorf Jensen 
forklarer på ICMM-
konferencen i Hong 
Kong, hvorfor smugleri 
altid har spillet så stor 
en rolle i det sydfynske 
øhav. 
Foto: Esben Hedegaard.
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samme emne udkommer i tidsskriftet Ge-
fjon i begyndelsen af 2016.

Derudover har afdelingen brugt nogen 
tid i efteråret på at undersøge lystsejlad-
sens historie som baggrund for jubilæ-
umsudstillingen i 2016.

Formidling

Byens blå hjerte

Som led i arbejdet med Svendborg Havns 
omdannelse, besluttede Svendborg Kom-
mune i foråret 2015, at havnens historie 
skulle formidles i en samarbejdsudstilling, 
hvor havnens interessenter kunne mødes 
og fortælle om deres syn på havnen. 
Svendborg Museum leverede det histori-
ske indhold til udstillingen og fastlagde 
udstillingsplanen sammen med bl.a. Dan-
marks Museum for Lystsejlads og forenin-
gen Bevar Svendborg Havn.

Samarbejdspartnerne bag udstillingen 
valgte at gøre ”Byens blå hjerte” til en ud-
stilling med mange stemmer, hvor eksem-
pelvis både Bevar Svendborg Havn og 
Svendborg Kommune kunne fortælle om 
deres vision for havnen i en historisk kon-
tekst. Samtidig var det også en udstilling, 
hvor borgerne selv kunne komme på ba-
nen og fortælle om deres havn. Dette ske-
te både via genstands- og historieindsam-
ling i perioden op til udstillingsåbningen, 
samt via inddragelse i udstillingen.

Udstillingen havde fire temaer. Den blev 
indledt af temaet ”Havnen som krigszo-
ne”, hvori havnedebattens lange historie 
fra 1854, hvor drømmen om en ny mole 
måtte opgives pga. lokal modstand, og 
frem til nutidens debat om boliger på 
havnen blev præsenteret. I ”Skibe og 
skæbner” blev havnelivets særlige karak-
ter undersøgt, og besøgende fik serveret 
historier om søfolk, havnebetjente og lø-

Fernisering af udstillingen Byens blå 
Hjerte. Foto: Nils Valdersdorf Jensen.
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sagtige damer side om side med fordruk-
ne havnemestre, hårdtarbejdende havne-
arbejdere og en enarmet toldinspektør. 
”Havnens virksomheder før og nu” ud-
gjorde det tredje tema, ”Lystsejlads” det 
fjerde.

Udstillingen fik stillet Krøyers Pakhus på 
Jessens Mole til rådighed, og det store 
rum muliggjorde nogle skæve tiltag. Bl.a. 
blev der udstillet to både med stormast 
fra Danmarks Museum for Lystsejlads 
midt i rummet, og vi fik dækket hele bag-

væggen med hundredvis af grønne ke-
deldragter fra værftet. Alt i alt er stor ud-
stilling, vi var stolte af, men som også 
krævede heftig aktivitet og lange dage 
for mange.

Udstillingen var åben fra kl. 8-21 fra 6. juni 
til 20. september. Placeringen, emnet i sig 
selv og aktualiteten var befordrende på 
besøgstallet, der nåede op på næsten 

Ferniseringen af Ø. Finn Slumstrup, ø-filosof og 
debattør fra Ærø, åbnede udstillingen. 
Foto: Jesper N. Spatzek.
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9000. Forhåbentlig havde udvalgsfor-
mand Henrik Nielsen ret, da han ved åb-
ningen udtalte til Fyns Amtsavis: ”Jeg er 
ikke i tvivl om, at udstillingen har været 
en øjenåbner for mange mennesker, fordi 
den både giver det historiske indblik og 
trækker linjer op til nutidens udvikling på 
havnen”.

Udstillingen ”Ø”

Svendborg Museum rettede i efteråret 
2015 fokus mod øen som en særlig land-
skabs- og livsform i udstillingen ”Ø”. Ud-
stillingen perspektiverede det liv, der har 
været - og er - i Det Sydfynske Øhav, hvor 
ø-tætheden er blandt de højeste i Europa.

Tanken om at inddrage øvidenskab, nisso-
logi, i skabelsen af en anderledes udstil-

ling, fik støtte fra Knud Højgaards Fond 
og Skibsreder Carsten Brebøls Fond. Af 
kommunen fik museet stillet Rundbuehal-
lerne på Frederiksøen til rådighed, der, li-
gesom ved ”Stålmænd” i 2014, viste sig at 
være velegnede til udstillingsaktiviteter. 
Desværre skulle hallerne først renoveres, 
og da det arbejde trak ud, måtte udstil-
lingsåbningen udskydes fra 1. august til 1. 
september. Det gik selvfølgelig ud over 
besøgstallet, men ca. 2700 nåede dog at 
lægge vejen forbi udstillingen. Der var fa-
ste rundvisninger i Ø i udstillingsperio-
den, der løb frem til 18. oktober.

Det første, der mødte nysgerrige besø-
gende, var et 6x6 meter øhavskort tegnet 
på gulvet og udsagnet ”Følg færgen”. Hvis 
besøgende fulgte opfordringen og tog 

Med fod på øhavet. Nils introducerer elever for øhavet, inden de tager til Skarø. Kortet var malet på 
gulvet i  Ø-udstillingen. Foto: Geir Haukursson.
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formidlingsfærgen, blev de ført rundt til 
udstillingens fem formidlingsøer, der hav-
de hvert sit tema: Øen i populærkulturen, 
Forbindelser og færgekultur, erhverv og 
demografi, de små samfund og anarki.  
Færgeruten endte i ”Laurines stue”, hvor 
de besøgende blev præsenteret for en 
veldokumenteret øbo-skæbne. Laurine 
var oplagt til at vise den dobbelthed mel-
lem isolation og forbundethed, der har 
gjort livet på de danske småøer til noget 
særligt.

Samtidig var ambitionen også at sætte 
øernes nuværende stilling i Danmark til 
debat. Professor Jørgen Møller fra Aal-
borg Universitet har foreslået afvikling af 
urentable øer og evt. salg til udenlandske 
rigmænd. Sandt er det, at småøerne i det 

danske ørige oplever et væld af udfordrin-
ger. En af de største problematikker er, at 
øerne mangler børn. Fra at være et af de 
tættest befolkede områder i Danmark er 
småøerne – bl.a. Skarø – nu absolut i den 
tynde ende.

I september 2015 inviterede Svendborg 
Museum derfor 130 skoleelever fra Svend-
borg Kommune på besøg på Skarø. Pro-
jektet – På opdagelse på Skarø - med fær-
gesejlads, øbesøg, interviews med ægte 
øboere, genstandsindsamling og efterføl-
gende elevudstilling på Svendborg Biblio-
tek havde som ambition at give udkants- 
og ødebatten en ny stemme: børnenes.

Både Ø og Byens blå hjerte er blevet taget 
godt imod, og modellen med ubeman-

Laurines stue i Udstilligen ”Ø”.  Foto: Nils Valdersdorf Jensen.
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Norden); i maj-juni om Svendborg Borger-
lige Skyttelaug i anledning af foreningens 
200-års jubilæum; og i oktober udstillede 
de skoleklasser, der havde deltaget i eks-
kursionen til Skarø, resultaterne af deres 
opdagelser.

På vandet har smuglerture med VIKING, 
havnesejladser med KAIA og de faste sej-

dende udstillinger, der har længe åbent, 
og som med gratis adgang inviterer in-
denfor, er en skabelon, der kalder på gen-
tagelse. Den dynamik, fleksibilitet og til-
gængelighed, som Svendborg Museum 
har udvist i 2015 – med gode besøgstal til 
følge – er et aktiv mange større museer 
eksplicit har misundt os. Samtidig har 
samarbejdet ud af huset været med til at 
forme udstillingerne på en positiv måde 
og øge vores rækkevidde.

Aktiviteter og foredrag

For et museum uden en fast udstillings-
platform er aktiviteterne en af de vigtig-
ste måder at møde publikum og formidle 
kulturarven. I 2015 har Svendborg Muse-
um derfor øget mængden af planlagte 
aktiviteter til 19 sammenlignet med de 9 i 
2014. Derudover har adskillige ad hoc-ar-
rangementer gjort, at vores aktivitetspor-
tefølje er sammenlignelig med langt stør-
re museer. I 2016 planlægger vi at holde 
samme høje niveau.

Ambitionen er, at Svendborg Museum 
skal være aktiv på mange kanaler: på 
land, til vands og i skyen (dvs. digitalt). 
Museet skal virke i hele kommunen. På 
land er kulturhistoriske cykelture, byvan-
dringer, foredrag og rundvisninger i 
Svendborg og omegn en del af det faste 
repertoire.  ”Ud af huset-arrangementer” 
er oplagte til at komme i berøring med 
nye brugergrupper f.eks. sejladserne med 
HELGE og foredragene på Svendborg Bib-
liotek. Både Svendborg Havn og Svend-
borg Bibliotek har en stor berøringsflade, 
vi kan koble os på. Vi havde også – som 
vanligt – nogle mindre udstillinger på bib-
lioteket, nemlig i april-maj om 100-året 
for kvindernes valgret (i samarbejde med 
Frit Oplysningsforbund og Foreningen 

En af plancherne fra udstillingen om 100-året for 
kvinders valgret. Tekst: Bente Kudahl Pedersen, 
Layout: Marianne Berthing.
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ladser med HJORTØ, øhavstogt med 
FREIA og fortælleture med HELGE bredt 
museets virke langt ud i øhavet. I skyen 
har museets facebook oplevet en stigning 
i følgere fra 380 til 580. Derudover er 
svendborghistorie.dk en hyppigt brugt 
platform.

Samtidig har vi suppleret de planlagte ak-
tiviteter i aktivitetsprogrammet med 
events af mere spontan karakter. I april re-
sulterede en indsamling på Svendborg 
Værft i fire værftsvandringer by night, 
hvor gæster blev udstyret med lomme-
lygter og kunne på opdagelse i de gamle 
baderum, skabe, kantine og arkiver. En 
ren ”Indiana Jones-oplevelse”, hvor træk-
plasteret især var den ret så vulgære toi-
letpoesi på værftets nedrivningsdømte 
WC’er. Det var nok især tegningernes 
skyld, at aktiviteterne nåede til DR Nyhe-
derne, P3, P4, Radio Diablo, Fyens Stiftsti-
dende og Fyns Amts Avis  - men det gav 
museet mulighed for at fortælle historien 
om værftet på en ny måde og nå bredt ud 

med budskabet - endda så bredt at de 
oprindelig planlagte to arrangementer 
blev til fire, og vi opererede med venteli-
ste.

Skoletjeneste

En af de vigtigste opgaver for et museum 
er at lære børn og unge at sætte pris på 
historien. Der er et stort potentiale for at 
styrke museets skoletjeneste med tiltag, 
så lokalhistorien bliver en fast bestanddel 
i undervisningen på skolerne i hele kom-
munen. Vi har oplevet en stor søgning ef-
ter lokalhistoriske indslag i skolerne, og vil 
meget gerne honorere den efterspørgsel.

I løbet af 2015 har museet intensiveret 
samarbejdet med skoler og gymnasier i 
nærområdet.

Eksempelvis afviklede Svendborg Muse-
um i samarbejde med Svendborg Gymna-
sium ”Historiens dag” i marts 2015, hvor 
alle 300 1. g’ere fik en lokalhistorisk baga-
ge med til deres videre undervisning. 
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Gennem 6 temaer: søfart, middelalder, 
forsorg, magasin, besættelse og industria-
lisering blev eleverne præsenteret for væ-
sentlige sider fra Svendborgs fortid, og 
fortalte senere deres klasser om temaet, 
så alle eleverne fik en fornemmelse af, 
hvordan man kan se det store i det små, 
det globale i det lokale. Historiens dag 
gentages i 2016.

I det kommende år vil vi gerne bevæge 
skolesamarbejdet fra projektarbejde til fa-
ste aftaler og en fast tilstedeværelse i sko-

lernes hverdag. Museet skal på skoleske-
maet. En af vejene er via et samarbejde 
med Nationalmuseet, der i projektet ”Nye 
veje” tilstræber at styrke båndet mellem 
den åbne skole og kulturlivet i hele Dan-
mark. Svendborg Museum er med som 
det eneste museum på Fyn. Som et led i 
den forbindelse har vi underskrevet en 
samarbejdsaftale med Ørkildsskolen afd. 
Byen om at udvikle og teste undervis-
ningsforløb i foråret 2016, og det nærer vi 
store forhåbninger til.

Til gammel-elevdag på 
Kogtved Søfartsskole d. 
18. april 2015 åbnede 
museet en mini-
udstilling om livet på 
Kogtved. De gamle 
billedalbums var i 
særlig grad søgt af de 
ca. 650 fremmødte.

Foto: Esben Hedegaard.
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Byhistorisk Arkiv og Søfartsarkivet

Arkiverne er en vigtig del af Svendborg 
Museums daglige indsamlings-, undersø-
gelses- og formidlingsvirksomhed. De i alt 
27 tilknyttede frivillige leverer stof til både 
Forsorgsmuseets og Nyere tids/Søfartsaf-
delings faglige virke og formidler selv væ-
sentlige historier om Svendborg by og 
dens søfart.

I løbet af året er der kommet en del større 
eller mindre afleveringer, bl.a. fra Kulturelt 
samråd, Svendborg Festdage og Svend-
borg Musikråd, Svendborg Borgerlige 
Skyttelaug, arkitektfirmaet Clausen & We-
ber, Nordisk Kellogg’s, Svendborg Sund 
Sejlklub, Svendborg Sygehus m.m. Samti-
dig er registreringen af tidligere indkom-
ne arkivalier fortsat. Hvis arkivet havde en 
pris for tålmodighed og udholdenhed 
skulle den i år gå til Hans Kaae, der efter 
flere års indsats med registreringen af Be-
varingsforeningen By & Land er ved vejs 
ende. Nu kan hver enkelt bygning findes 

for sig, sammenarbejdet med arkivets 
eget materiale.

Alle på arkivet har ydet en kæmpe ind-
sats.

Byhistorisk Arkiv har registreret:

2.656 billeder i år  i alt 13.287

70 serier i år i alt 2.101

1.100 arkivfonde* i år i alt 4.968

Søfartsarkivet har registeret:

300 billeder i år i alt 822

120 arkivfonde i år i alt 360

+ en del specialregistreringer.

*Arkivfond er en betegnelse for en sam-
ling af papirarkivalier som dokumenter, 
protokoller, vedtægter, regnskaber eller 
udklip.

Med i alt 350 forespørgsler i 2015 er der 
tale om en lille stigning i forhold til 2014. 

Arkivet 
arrangerer gotisk 
læsekreds.

Foto: Marianne 
Berthing
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Hovedparten af forespørgslerne drejer sig 
altid om slægt og ejendomme, ophold på 
Fattiggården/ børnehjem/ julemærke-
hjemmet Holbøllsminde eller lignende in-
stitutioner. Af mere specifikke henvendel-
ser ville en mand vide, om Svendborg 
havde heddet noget på latin, et rederi på 
Philipinerne vil bygge et nyt skib efter 
tegninger fra Svendborg Værft.  I 2015 har 
flere foreninger og firmaer samlet stof til 
jubilæumsbøger. Søren Stidsholt har fået 
hjælp til sin færgebog. Der har været inter- 
esse for flere firmaer bl. a. Maskinfabrik-
ken Svendborg og Mejeriet Svendborg, 
og endelig har vi løbende – som vanligt - 
hjulpet Fyns Amtsavis med historiske op-
lysninger.

Martin Friis Hansen har skrevet 5 artikler 
til Fattiggården. Årbog for Svendborg Mu-
seum 2014, og arkivet har bistået ved ud-
stillinger på Forsorgsmuseet og Nyere Tid 
(Ø og Byens Blå Hjerte). På Seniordagen 
på Torvet var arkivet til stede, agiterede 
for medlemskab af Museumsforeningen 
og sendte børn og gamle på ”Løvejagt” 
efter særlige bygningsdetaljer i Svend-
borg midtby.

På Arkivernes Dag etableredes en udstil-
ling i Fattiggårdens Klistersal med bysbar-
net, børnebogsforfatteren og tegneren 
Valdemar Vaaben. I alt fandt ca. 40 nye og 
gamle gæster vej til arkivet ved den lejlig-
hed.

Arkivets medarbejdere dygtiggør sig lø-
bende ved kursusvirksomhed – som regel 
arrangeret af Sammenslutningen af Lokal-
historiske Arkiver. I 2015 var tre på leder-
kurus og en på formidlingskursus.

Derudover har der være interne kurser i 
registringsdatabasen Arkibas5 afholdt af 
Gunnar Thomsen og Martin Friis Hansen.

Aktiviteter, foredrag og udstillinger

Nils Valdersdorf Jensen

Konferencedeltagelse

”Bygningsarv har værdi” Konference d. 4. 
og 5. marts. Arrangeret af RealDania og 
Kulturstyrelsen.

”Connections”. ICMM-konference i Hong 
Kong 1.-7. november. Arrangeret af Inter-
national Congres of Maritime Museums 
og Hong Kong Maritime Museum.

Foredrag

05.01.: Oplæg om forholdet mellem sprog 
og faglighed til 1 C, Svendborg Gymnasi-
um.

30.01.: Oplæg for kommunen om over-
gangszonen mellem Møllergade og Jes-
sens Mole.

12.03.: Fra Troense til Dødemanden - 
Svendborgsunds kulturhistorie. For Troen-
se beboerforening.

16.03.: Oplæg for projektgruppen: fire ma-
ritime historier fra Svendborgs fortid

20.03.: På kanten – digitalt undervisnings-
materiale. Foredrag til Kulturarv Fyns in-
spirationsdag om digital formidling.

13.04.: Oplæg for Erhvervs-, beskæftigel-
ses- og kulturudvalge om overgangszo-
nen

22.04.: God formidling – inspiration til for-
midling af Sct. Knuds Domkirke for Kirke-
værgerne.

11.07.: Skæbner fra Skattergade. For Skat-
tergade beboerforening.

08.10.: Smugleriets historie. Kirkeby Me-
nighedshus.

03.11.: Smuggling – from social acceptan-
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ce to a criminal act? ICMM.

13.11.: Smuglernes paradis. Foredrag på 
Svendborg bibliotek.

18.11.: Søfartens skæbner. Foredrag på 
Svendborg bibliotek.

26.11.: Søkortfortællinger og øhavstogt. 
Marineforeningen.

01.12.: Svendborg – kulturarv og historiske 
spor. Foredrag på Fattiggården for stude-
rende på Landskabsarkitektur ved KU.

02.12.: Smugleri før og nu. Debatteriet, 
Fyns Amts Avis.

09.12.: Smuglernes paradis. Foredrag for 
CSV Sydfyn STU.

16.12.: Svendborg søfartshistorie. Fore-
drag for CSV Sydfyn STU.

Øhavstogt. Skonnerten Freia ved 
Birkholm, hvor gæsterne blev 

fragtet ind til øen på 
Birkholmbrødrenes 
lavbundede pram. 

Foto:  Gudrun 
Fussing.

Øhavstogt. Nils med vind i håret.
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Guidede ture mm:.

12., 17., 18., og 19.02. samt 01.05: Værftstu-
re by night.

18.03.: Historiens dag med Svendborg 
Gymnasium.

13.05., 25.06. og 05.08.: Historiske sejlture 
med Helge.

17.06., 08.07. og 12.08.: Rundvisning i By-
ens blå Hjerte.

13.06: Svendborgs bagside. Baggårdsvan-
dring for Liv i min by.

18.06. og 09.07.: Havnevandringer.

20.06., 13.08. og 20.08.: Smuglerture med 
VIKING.

26.-28.08: Øhavstogt til Birkholm, Ærø, Lyø 
og Skarø.

09: 7 byvandringer for Nymarksskolen.

17.09. og 06.10: Rundvisning i udstillingen 
Ø.

01.10.: Byvandring ”Nyt om gamle Svend-
borg”.

Kronik

Del dit liv – et forsvar for erindringen. 18. 
maj 2015 i Fyns Amts Avis.

Publikationer

Artikel i Fattiggården. Årbog for Svend-
borg Museum 2014.

”På kanten af Fyn” i Årbog for Historisk 
Samfund for Fyn 2015. s. 75-85.

VIKING – den tidligere krydstoldjagt XVI. 
Svendborg Museum.

Søkortfortællinger. Red. af Karsten Her-
mansen. Afsnittet om Svendborg s. 6-25. 
Marstal Søfartsmuseum.

Esben Hedegaard

Foredrag, guidede ture mv.

13.04.: Guidet tur i overgangszonen mel-
lem by og havn.

14.04.: Nyt om gamle Svendborg. Guidet 
bytur.

21.04.: Svendborgs tilflyttere gennem 300 
år. Guidet bytur.

Esben fortæller på 
HELGE d. 5. august.

Foto: Nils 
Valdersdorf Jensen.
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05.05.: Temavandring på Svendborg havn.

10.05.: ”Landet med de små herregårde”. 
Guidet tur i samarbejde med Folkeuniver-
sitet og Land og By Midtfyn.

13.05.: Guidet sejltur med Helge på sun-
det.

20.05.: Guidet tur i Gestelev. Arr. af Geste-
lev Beboerforening.

06.06. Rundvisning på Fattiggården for 
støttekredsen for Svendborg Søfartsskole.

06.06.: ”Sømanden og det religiøse”. Fore-
drag for støttekredsen for Svendborg Sø-
fartsskole.

11.06.: Omvisning på Fattiggården for 
Egeskov Møllelaug.

21.06.: ”Christiansmøllens historie”. Fore-
drag ved Åben dag på Christiansmøllen.

22.06.: Guidet tur i Boltinge. Arr. af Fyens 
Stiftstidende.

25.06.: Guidet sejltur med Helge på sun-
det.

05.08.: Guidet sejltur med Helge.

18.08.: Guidet tur på havnen.

22.08.: Guidet vandre- og cykeltur i Gud-
bjerg og omegn.

08.09.: Foredrag om Svendborg Museum. 
Arr. af Y-mens Club.

01.10.: Guidet tur langs Den grønne tråd. I 
anledning af Arkitekturens Dag.

16.11.: ”Kassation til nyt liv”. Oplæg på 
ODM’s orienteringsmøde.

07.12.: ”Husdyrhold på museer”. Oplæg i 
Den fynske Landsby.

Seminarer mm.

Esben Hedegaard deltog i Kulturstyrel-
sens Årsmøde d. 8. okt., samt i ODM’s ori-
enteringsmøde d. 16. nov. Sammen med 
Nils Valdersdorf Jensen deltog han i 
ICMM’s kongres i Hong Kong 31.10. -8.11.

Publikationer

4 artikler i ”Fattiggården”. Årbog for 
Svendborg Museum 2014.

Nyt om gamle 
Svendborg. Per og 
Esben underholder.
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Museumsbutikken og web- 
shoppen.

Det stigende besøgstal afspejler sig i 
den grad også i salget i museumsbu-
tikken. Resultatet var et salg på næ-
sten 100.000 kr. mere end budgette-
ret, en stor del af dette salg skyldtes 
salget af bøger, men også Svend-
borgsund-rommen har været popu-
lær blandt museets besøgende.

Webshoppen, der så dagens lys i 
september 2014 har øget salget med 
over 100% i løbet af 2015, hvor også 
udenlandske kunder har handlet.

Også det fantastiske fuldkorsmel fra 
Egeskov Mølle sælges i butikken.

Foto: Marianne Berthing.
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dækkende nyhed som f.eks. den fynske 
lokumslyrik og udgivelsen af bogen ”An-
bragt i historien”.

Vores tilstedeværelse på de sociale medi-
er bærer virkelig frugt. Opslag bliver delt 
og liket flittigt af vores følgere. Forsorgs-
museet havde ved årsskiftet over 2300 
følgere på Facebook, Svendborg Museum 
ca. 600 og Svendborg Byhistoriske Arkiv 
ca. 200.  Vi poster jævnligt nyheder og 
indimellem booster vi opslagene. Annon-
cer på Facebook koster meget lidt, og vi 
kommer utrolig bredt ud.

I april indledte vi arbejdet med at få lavet 
en hjemmeside til Svendborg Museum. 
Tanken var, at den skulle ligge ”foran” 
den, vi allerede havde, som så til gengæld 

alene være Forsorgsmuseet.

Da søfart betyder en del for 
Svendborg Museum, skulle den 
være være blå og i det hele ta-
get have samme grafiske udtryk 
som aktivitetsfolderen for 2015. 
Det blev en langstrakt proces, 
men endte med en utrolig flot 
og rost hjemmeside, som ”gik 
online” i februar 2016.

PR og markedsføring

Vi overvåger medierne og noteter al den 
omtale, vi får. Listen for 2015 er længere 
end nogensinde. De lokale medier er flin-
ke til at give vores projekter omtale, såle-
des fik vi både dobbeltsidede artikler i 
Fyns Amts Avis/Fyns Stiftstidende og ra-
dioindslag i Radio Diablo (som siden er 
delt på Facebook) om forskningen i for-
bindelse med Fattiggård eller Fjendeland 
og det dilemmeaspil, der blev udvikliet 
efterfølgende, om den fynske lokumslyrik 
om udstillingerne ”Ø” og ”Ansigt til an-
sigt”, om Velux-projektet, de frivillige på 
Forsorgsmuseet og Den fynske Kulturpris.

Flere af aktiviteterne nåede også TVFyn 
og et par enkelte blev endda til en lands-

Screen dump af hjemmesiden. Vi 
har ingen billeder af siden, da den 
var under opbygning. Billedet er 
derfor fra marts 2016.

Folderen fra 2015 med et maritimt 
brand.



ÅRSBERETNING  2015  51

Forsorgsmuseet

Sarah Smed, museumsinspektør.

Malene Klinksgaard, kommunikations-
medarbejder, fleksjob.

Susanne Kirkeby, museumsvært, fleksjob.

Jacob Knage Rasmussen, museumsin-
spektør (29 timer) – til og med 30. sep-
tember

Projektansat personale

Stine Grønbæk Jensen, ph.d. studerende, 
1. oktober -

Museets personale i 2015

Esben Hedegaard, museumschef.

Nyere tid & Søfart plus Arkiverne

Fastansat personale

Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspek-
tør

Morten Jacobsen, museumsassistent, 
fleksjob

Jacob Knage Rasmussen, arkivleder (8 ti-
mer ) - til og med 30. september.

Nils og Esben kom 
hjem fra konfe-
rence i Hong Kong 
fuld af inspiration. 
Her udsættes per-
sonalet for Tai Chi 
- eller noget, der 
ligner.

Foto: Marianne 
Berthing
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Sekretariat og teknisk afdeling

Fastansat personale

Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og 
forvalter, (33 timer)

Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder 
(30 timer)

Ansatte i seniorjob i Svendborg Kommu-
ne med arbejdssted på Svendborg Mu-
seum

Marianne Berthing, kommunikationsmed-
arbejder.

Henrik Wedel Toft, museumsvært.

Søren Mouritsen, tømrer – til og med

31. juli

Ansatte i løntilskudsjob

Morten Clausen, museumsmedarbejder 
28. marts – 21. juni.

Lene Eriksen, museumsmedarbejder, 7. 
september – 2. oktober

Henning Andersen, museumsmedarbej-
der, 7. september – 6. december

Følgende har været i virksomhedspraktik

Bente Kudahl Pedersen

Jannie Astrup

Rachel Enevoldsen

Lene Eriksen

Allan Rolighed

Inge Dorthe Høstrup

Jakob Knage Rasmussen, ph.d. studeren-
de, 1. oktober –

Susanne Kemp, post dec., 1. oktober –

Julian M. Svejgaard Jørgensen, timeløn-
net studentermedhjælp til og med 10. ja-
nuar.

Jeppe Wichmann Rasmussen, akademisk 
medarbejder til udvikling af dilemmaspil.

Martin Friis Hansen, timelønnet cand.
mag.

Morten Clausen, honorarlønnet webmed-
arbejder.

Øvrigt projektansat og timelønnet perso-
nale.

Signe Vinding Myrthu, timelønnet formid-
ler.

Sofie Skov Mortensen, timelønnet formid-
ler.

Anna Lundgren Kristensen, timelønnet 
formidler.

Maria Friis Schmidt, timelønnet formidler.

Jeppe Jøhn Hørsholm, akademisk medar-
bejder, 1. januar – 31. maj, 1. august – 31. 
december.

Flemming Jørgensen, stenslager og for-
midler, 30. juni til og med 26. juli.

Inge Jul Christensen, timelønnet muse-
umsvært

Henning Andersen, 7. december til og 
med 20. december

Arkæologi Sydfyn

Per Orla Thomsen, afdelingsleder, arkæo-
log.

Allan Dørup Knudsen, arkæolog, 16. fe-
bruar –

Villy Nielsen, museumsassistent.
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Teknisk Afdeling

Bygninger

Anne Hvides Gaard

Efter gennem et nogle år kun at have væ-
ret brugt til mindre udstillinger, blev det i 
oktober 2015 vedtaget at samle Arkæolo-
gi Sydfyn i Anne Hvides Gaard. Efter kom-
munal godkendelse af den ændrede an-
vendelse gik teknisk afdeling i gang med 
demontering af montrer, lysafskærming 

på vinduerne og en grundig afrensning af 
gulvene. De gamle døre mellem rumme-
ne blev fundet frem fra kælderen og ma-
let med den oprindelige farve. Vægge 
blev repareret med kalkmørtel og ny sili-
katmaling. Elinstallationer blev gennem-
gået og nyt edb-netværk etableret så di-
skret som muligt. Den største udfordring 
var, at huset har sat sig så meget, at de 
ansatte vil trille ned i samme hjørne på 
deres kontorstole - et fald på gulvet på 20 
cm kunne måles i to af rummene på 1. sal. 

Dorthe Høstrup 
maler de gamle 
døre til Anne 
Hvides Gård. 
Foto: Marianne 
Berthing.

Søren Mouritsen 
i gang med at 
male trappen til 
første sal. 
Foto: Marianne 
Berthing.



54  ÅRSBERETNING  2015

Det blev løst ved at bygge et plant podie 
på gulvet i den side af lokalet, hvor de an-
sattes skriveborde skal stå. På den måde 
kunne det undgås at gribe ind i selve byg-
ningskonstruktionen. Ved årsskiftet var lo-
kalerne stort set klar til at huse de 10 ar-
kæologer. I 2016 søges fondstøtte til at 
istandsættes sidebygningen, der primært 
skal anvendes til løbende udstilling om 
Arkæologi Sydfyns aktuelle aktiviteter.

Viebæltegaard

Taget over latrinerne i gården er udskiftet 
fra bølgeeternitplader til tagpap, men 
derudover har vi ikke haft de store arbej-
der på den gamle Fattiggård i 2015. Vi har 
udskiftet en varmtvandsbeholder med en 
ny elvandvarmer, så vi kan lukke helt for 
fjernvarmen i sommerhalvåret.  Der er 
foretaget løbende vedligeholdelse med 
maling af nogle vinduer, lakering af gulve 
mm.

Egeskov Mølle

Takket være de solide folk i møllelauget 
klarede vi også udfordringerne ved drif-
ten af den gamle vindmølle i 2015. Syd-
bank og Fonden for Fynske Bank støttede 
med i alt 30.000 kr. til maling og energi-
optimering af møllens vinger, men da 
projektet havde et budget på omkring 
100.000 kr., måtte museet også skyde 
penge ind. Heldigvis har møllelauget go-
de forbindelser og kan klare meget selv, 
så projektet blev afsluttet inden for bud-
gettet og med et godt resultat.

Først på året meddelte Fødevarestyrelsen, 
at vi solgte meget mel en gros i forhold til 
salget fra museet og ud af mølledøren. 

Knapt var malingen tør, før en flok 
stære slog sig ned på vingerne. 
Stærene havde åbenbart lige spist 
hyldebær. Heldigvis kunne en 
højtryksrenser klare opgaven. 
Foto: Kjeld Toftelund Larsen.

Carl Sonne justerer”edderkoppen”, 
dvs. trækstængerne til 
vingeklapperne. 
Foto: Kjeld Toftelund Larsen.
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Det betød ekstra – betalt – tilsyn, og at 
storkunder som bageriet Wendorff måtte 
opsiges. Mølledriften havde nok nået et 
niveau, hvor der under alle omstændighe-
der skulle skrues lidt ned, så pålægget 
kom på den måde belejligt. Omvendt er 
det store melsalg årsagen til møllens go-
de økonomi de senere år, og udgiften til 
vingeoptimering og maling i 2015 var jo 
et udmærket eksempel på, at der vedva-
rende vil komme udgifter ud over det 
daglige. Bedst som vi havde indstillet os 
på fremover at skulle køre med en meget 
stram økonomi, henvendte Fødevaresty-
relsen sig sidst på året med beskeden om, 
at nu var reglerne lavet helt om. Vi var 
kommet i en kategori af ”museumsmøl-
ler” og kunne – stort set - bare producere 

løs. Det gør selvfølgelig tingene mere 
fleksible fremover.

Møllelauget afviklede en række velbesøg-
te arrangementer i løbet af året og nåede 
sammenlagt op over 2000 besøgende. I 
foråret henvendte laugets formand Bent 
Hansen sig med forslaget om at lade tidli-
gere skoleinspektør og lokalhistoriker Ed-
vin Larsen udarbejde et skrift om Egeskov 
mølle. Det var museet med på, og i løbet 
af efteråret udarbejdede Edvin et manu-
skript, der henover nytåret er blevet skå-
ret til og justeret i samarbejde med muse-
umschefen. Forhåbentlig ser vi et smukt 
lille skrift i løbet af 2016, der ved salg fra 
møllen kan være med til at skaffe indtæg-
ter til møllen fremover.

I 2015 kom der en ny og forøget bog om VIKING, skrevet af Nils Valdersdorf Jensen og med bidrag fra 
flere af bådelaugets medlemmer. Her gengives forsidebilledet.
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Flåden

VIKING

Den gamle krydstoldjagt har igen i 2015 
en god sæson under koordinator Aage 
Nykjær Jensens kyndige ledelse. Bådelau-
get arbejder godt, skibet har fået en del 
mindre reparationer og forbedringer, og 
der har været arbejdet målrettet med sik-
kerhedsprocedurer og uddannelse af nye 
skippere.

Blandt de mange ture kan som noget nyt 
nævnes museumsinspektør Nils V. Jen-
sens ”smuglerture” – egentlig beregnet 
for børn, men deltagerne var primært 
voksne, som hørte om krydstoldvæsenets 
forsøg på at komme det omfattende syd-
fynske smugleri til livs. Meget vellykket og 
noget vi nok vil fortsætte med.

HJORTØ

Kort før jul indløb den glædelige besked 
til Postbådens venner, at VELUX-fonden ” i 
anerkendelse af ældres aktive indsats for 
at holde båden i drift” ville donere 40.000 
kr. til renovering af fundamentet til bå-
dens styrehus.”

Anerkendelsen er fuldt fortjent. Postbå-
den er nu i 10 år blevet drevet af et bå-
delaug på 16 mænd mellem 67 og 82 år. 
Lauget har ansvaret for vedligeholdelse af 
båden og sejlads med medlemmerne af 
Postbåden Hjortøs Venner, en bevarings-
forening for ca. 200 medlemmer.

Efter reparationen kom Postbåden som 
vanligt i vandet omkring 1. maj og har sæ-
sonen igennem sejlet mange ture i sun-
det og ud til de nærmeste øer. Postbå-
dens stagepram har dog været længere 
omkring: Den kom med Svendborg Turist-
bureau og Svendborg havn på turistmes-

se i Hamborg og var med til at reklamere 
for Det sydfynske Øhav.

KAJA

KAJA har haft en fin sæson stort set uden 
tekniske problemer. Vi kan igen konstatere, 
at bortset fra den lidt begrænsede række-
vidde, er der kun godt at sige om el-drift af 
både.

Der har været sejlads for musemsforenin-
gens medlemmer hver anden tirsdag som-
meren igennem. Bortset fra enkelte dage 
har der været pæn søgning.

Kaja passes og sejles af et laug på 5 perso-
ner. Det er lige i underkanten, og vi vil ger-
ne have 1-2 medlemmer mere.

Kaja og lauget omkring blev flot præsente-
ret i dobbeltsidet artikel i Fyns Amts Avis.

Haven

Den frivillige gruppe Museumshavens 
Venner har i løbet året opdyrket noget 
mere af køkkenhaven og havde igen i 
2015 en fin høst af grøntsager til glæde 
for museets formidling og for brugere af 
den lokale varmestuer hos Kirkens Kors-
hær og Frelsens Hær. Gruppen er også så 
småt begyndt at kikke på inspektørens 
prydhave, herunder bassinet med en lille 
rislende ”kilde” i det kunstige klippeland-
skab. Arbejdet med opretning af stensæt-
ninger og stenkanter fortsætter, så vi 
snart kan gå i gang med næste projekt: at 
retablere de grusbelagte stier, et arbejde 
Fonden for Fynske Bank har støttet med 
10.000 kr.

Museumshavens venner har fælles ar-
bejdsdage på de onsdage, hvor der er af-
tenåbent og på familiesøndagene. På 
denne måde indgår arbejdsgruppen i den 
samlede formidling på museet.
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Lisbeth Wiborg luger ukrudt, mens andre kører møg på ”Møgdagen”.  Foto: Marianne Berthing.

Else Marie er frivillig og en ørn til at lave mad. Der blev serveret varm suppe til Museumshavens Venner 
på ”Møgdagen” den 16. oktober.  Foto: Marianne Berthing.
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Bestyrelsesarbejdet 2015

Ved bestyrelsesformand Poul Weber

Bestyrelsen består af 4 generalforsam-
lingsvalgte medlemmer samt 3 medlem-
mer udpeget af bestyrelsen.

Poul Weber, formand (foreningsvalgt)

Michael Mortensen, næstformand (for-
eningsvalgt)

Ove Engstrøm, (foreningsvalgt)

Ole Visti Petersen, (foreningsvalgt)

Jesper Bernhard, (udpeget af bestyrelsen)

Per Nykjær Jensen, (udpeget af bestyrel-
sen)

Jørgen Henrik Petersen, (udpeget af be-
styrelsen)

Suppleanter:

Anni Brix Olesen

Museets ansatte er repræsenteret med en 
tilforordnet plads i bestyrelsen ved Mor-
ten Berg Nielsen.

Forsorgsmuseet

Forsorgsmuseet er fortsat inde i en meget 
positiv udvikling, hvilket bl.a. afspejler sig 
i et fortsat stigende besøg på Fattiggår-
den med mange spændende og ind imel-
lem utraditionelle arrangementer. Muse-
umshaven giver også et godt bidrag til 
den totaloplevelse besøgende får af livet 
på stedet.

Den 12. november 2015 var en stor dag 
for Svendborg Museum, da bogudgivel-
sen af ”På kanten af velfærdsstaten” blev 
markeret med en reception på Sundholm 
i København, hvor Mette Frederiksen, 

som i sin tid som socialminister bestilte 
det udredningsarbejde, der førte til bo-
gen, holdt en tale, hvor hun gik så vidt, at 
hun mente staten skulle give en und-
skyldning for den måde, man havde be-
handlet anbragte og indlagte i dansk so-
cialforsorg i perioden 1933 – 1980.

Den næste store markering var uddelin-
gen af den fynske kulturpris, hvor museet 
i konkurrence med 16 andre nominerede 
vandt prisen med udstillingen ”Fattigdom 
på tværs”.

Der er lagt en handlingsplan for Forsorgs-
museets udvikling. Den følger vi og er i en 
tæt dialog med Svendborg Kommune 
med henblik på at opnå en statsanerken-
delse for forsorgsmuseet, der i øvrigt på 
Jørn Henriks Petersens opfordring tog 
navneforandring til ”Danmarks Forsorgs-
museum” i løbet af året.

Arkæologi Sydfyn

Arkæologi Sydfyn er endelig faldet på 
plads og består foruden Svendborg Mu-
seum af Øhavsmuseet Faaborg, Lange-
lands Museum samt Østfyns Museer og 
dækker kommunerne: Svendborg, Få-
borg-Midtfyn, Langeland, Ærø, Nyborg og 
Kerteminde.

Bestyrelsen aflagde i efteråret besøg på 
Anne Hvides Gård i forbindelse med be-
slutningen om at indrette bygningen til 
”Arkæologernes Hus”, hvor den daglige le-
delse og arkæologerne har deres fælles 
base. På sigt er det tanken at etablere 
mindre, aktuelle udstillinger i sidebyg-
ningen.

Magasinet

Museet har indgået en ny og bedre leje-
kontrakt på Abildvej, så usikkerheden om 
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den fremtidige opbevaring er hermed 
bortfaldet.

Maritimt museum

Bestræbelserne på at få søfartsafdelingen 
udviklet og forankret på Svendborg Havn 
er intensiveret i 2015 – jf. bestyrelsens be-
slutning fra efteråret 2014 om at investere 
i området for at vise Svendborg Kommu-
ne, hvad museet formår at bruge kulturar-
ven til. Satsningen lykkedes i den for-
stand, at Svendborg Byråd bevilgede pen-
ge, så museet kunne fastholde ansættelse 
af museumsinspektør Nils Valdersdorf 
Jensen.

Vi oplever en stor interesse fra Svendborg 
Kommunes side gennem involvering af 
os, både i det daglige arbejde og på poli-
tisk plan bl.a. som medlem af Havnefo-
rum, samt i andre relevante sammmen-
hænge.

Planlægningen af 150-året for sejlsporten 
i 2016 er i fuld gang i tæt samarbejde med 
de øvrige aktører på havnen. Danmarks 
Museum for Lystsejlads forventer at slå 
dørene op på Frederiksøen som deres nye 

base, og Svendborg Museum har været i 
dialog med Svendborg Søfartsmuseum 
(Bjarne Bekker) om kommende, flydende, 
udstillinger på færgen Egeskov.

Svendborg Museum har i bestræbelserne 
på at få en fast forankring på havnen i før-
ste omgang indgået en aftale med Svend-
borg Event, så vi fra 2017 vil have udstil-
lingsmuligheder i pakhuset.

I 2015 har vi udvidet flåden med en 26 fod 
velvedligeholdt spidsgatter PINGVINEN, 
som er bygget i 1949 på  John Madsens 
Bådeværft i Strandhuse.

Vi håber, at det er muligt at samle nogle 
interesserede frivillige, der vil passe og 
pleje damen og få hende ud på Svend-
borg Sund i sit rette element, når sejlsæ-
sonen starter.

Økonomi

Som antydet ovenfor besluttede bestyrel-
sen at budgettere med et underskud for 
2015 på 500.000 for at kunne fastholde en 
museumsinspektør på søfarten, samtidig 
med at vi ansøgte om et udvidet tilskud 
fra Svendborg Komme fra 2016.

Bestyrelsen for Svendborg Museum 2014-. Fra venstre Per Nykjær Jensen, Ove Engstrøm, Poul Weber, 
Michael Mortensen, Jørn Henrik Petersen, Ole Visti Petersen og Jesper Bernhard. 
Foto: Esben Hedegaard.
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Vi har derudover brugt penge til indret-
ning af Anne Hvides Gård, ca. 100.000 kr., 
som vi ikke formåede at finde ekstern fi-
nansiering til i 2015.

I 2016 budgetterer vi med et budget i ba-
lance.

I denne skriftlige beretning har jeg kort 
trukket nogle af de vigtigste beslutninger 
frem, hvor bestyrelsen har været involve-
ret, og jeg vil på årsmødet i min mundtli-
ge beretning give en mere uddybende 
beretning om årets gang 2015.

Tak til de mange frivillige, som hver dag 
på forskellige fronter bidrager til, at 
Svendborg Museum kan være så aktiv, 
som tilfældet er.

Tak til samarbejdspartnere, museumsfor-
eningens medlemmer samt øvrige, der 
gennem det forgangne år har bidraget til 
museets virke og positive udvikling.

Poul Weber

Formand

Landmandssønnen Esben var svært begejstret over at få lov til at styre den grå Ferguson fra 
Højestene-færgen til Ø-udstillingen i værftshallerne.

Foto: Nils Valdersdorf Jensen.


