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Årsberetning 
2016



Sarah fik et nyt møbel 
i 2016, en chaisselong, 
og inviterede straks 
museets yngre mænd 
til indvielsen. Foto: 
Marianne Berthing.
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Beretningen om året 2016 er skrevet af mu-
seumschef Esben Hedegaard med bidrag 
fra en række medarbejdere. Efter en fælles 
indledning er årsberetningen disponeret, så 
den arkæologiske afdelings beretning kom-
mer først; dernæst følger afdelingen for Ny-
ere Tid/Søfarts samt arkivernes med bidrag 
fra museumsinspektør Nils Valdersdorf 
Jensen. Så kommer Forsorgsmuseet smed 
bidrag fra formidlingschef Sarah Smed og 
museumsinspektør, pt. ph.d.-studerende, 
Jacob Knage Rasmussen. Sidst omtales ar-
kiverne, personale, bygninger (herunder 
Egeskov Mølle) samt museets flåde, med 

bidrag fra arkivmedarbejder Hanne Jen-
sen, sekretær mm. Ellinor Kansberg, for-
valter mm. Morten Berg Nielsen (museets 
bygninger og KAJA), Marianne Berthing 
(markedsføring), Kjeld Søberg (HJORTØ) 
og Aage Nykjær Jensen (VIKING).

Resume af beretningen for 2016

Svendborg Museum har ved udgangen af 
2016 aldrig stået stærkere: Museumsfor-
eningen er i løbet af året vokset med mere 
end 200 medlemmer til i alt godt 700. Be-
søgstallet på Danmarks Forsorgsmuseum 
satte igen rekord, og der var året igennem 
en overvældende interesse for sejlture og 
byvandringer: Hvor vi tidligere typisk har 
haft 30 gæster til et arrangement uden for 
museet, har vi i 2016 haft 70-90; ja, ved et 
enkelt arrangement deltog 150 mennesker. 
Samtidig henvender fagkolleger og medier 
sig til museet i et hidtil uset tal. Der er alt-
så interesse for museets arbejde som aldrig 
før. 

Successen kan først og fremmest tilskrives 
den flok af småskøre mennesker, der arbej-
der på og for museet, ansatte såvel som fri-
villige. Jeg bruger ordet ”småskøre”, fordi 
det er det umiddelbare indtryk, gæster eller 
nytilkomne får, hvis de deltager i frokosten 

eller et personalemøde. Det er et sprudlen-
de miljø, fagligt og socialt, hvor mange ide-
er fødes og afprøves, og hvor der virkelig 
bliver tænkt ”ud af boxen”. Det sidste er ef-
ter min opfattelse vores stærkeste kort. Ev-
nen til at tænke nyt og modet til at forfølge 
tanken med handling har på en række om-
råder placeret Svendborg Museum på for-
kant med museumsudviklingen og skabt in-
teresse og anerkendelse hos Slots- og Kul-
turstyrelsen, museumskolleger landet over 
og allervigtigst: hos vore brugere. 

Her følger en liste over de vigtigste ”dybe 
tallerkner”, der er opfundet og/eller arbej-
det med i 2016 - de vil alle blive beskrevet 
nærmere på rette sted i beretningen:

• revitalisering af samlingen. Hidtil har 
vejen for museumsgenstande i praksis 
været envejs; de har måttet forblive i 
samlingen eller destrueres. Vi har med 
projektet ”Kassation til nyt liv” anvist, 
hvordan en del af de af samlingen ud-
skilte genstande kan vende tilbage til 
”samfundet”.

• museum uden vægge. Vi har vendt en 
ulempe, nemlig savnet af en ordentlig 
museumsbygning, om og fokuseret på 
de fordele en større frihed, mobilitet, 
aktualitet og sparede ressourcer giver 
os. Det har skabt en ”Svendborg-mo-
del”, et museum uden vægge, som kom-
mer ud til folk, i stedet for at de skal 
komme til os, og som har åbent 24/7, 
som har skiftende partnere, og som 

inddrager den ekspertise, der ligger 
udenfor museet.

• museum på skoleskemaet. Danske 
museer har i alt for høj grad produceret 
undervisningsmateriale, der har samlet 
støv på skolerne. Nu har vi imidlertid 
knækket koden. Takket være læreram-
bassadører på alle kommunens skoler, 
lærer- og elevpaneler, der deltager i ud-
vikling af nyt materiale, og en lærerstil-
ling delt mellem Svendborg skolevæsen 
og museet er det lykkes os at lave mu-
seumstilbud, der passer til ”trinmål” og 
til den nye skolereform. 

• det sociale museum. Danmarks For-
sorgsmuseum er gået forrest med at 
vise, at museer og andre kulturinstituti-
oner kan løfte sociale opgaver og sam-
tidig lave bedre museer. Ud fra grund-
tanken om, at kulturarven skal være for 
alle, laver vi museum ikke bare ”om no-
get”, men for nogen, med nogen og af 
nogen. Dvs., vi laver i særlig grad mu-
seum for dem, hvis stemme ellers har 
svært ved at blive hørt, og vi skaber 
udstillinger og arrangementer sammen 
med dem, det handler om, og vi giver 
rum for, at mange kan formidle histo-
rien. 

• jo flere, der fortæller historie, jo 
bedre. Museet er traditionelt set som 
et ophøjet sted, befolket af autoriteter, 
der ved særlige lejligheder steg ned fra 
deres elfenbenstårn og udlagde Histo-

Årsberetning 2016



KAJA sejlede ved 
Svendborgsundbroens 
50-års jubilæum 
elevrådet fra 
Tåsingeskolen ud til 
broen og gav signal til 
at 800 balloner skulle 
slippes fri.
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rien. Vi ser i dag vores rolle anderle-
des. Vi skal bruge vores kompetencer 
til at inddrage og dyrke de ressourcer 
og den historiske interesse, der allerede 
ligger hos museets brugere og i fælles-
skab finde de væsentlige historier. Må-
let er at skabe en stærk bevidsthed hos 
så mange som muligt og at få dem til at 
bruge historien. Det er vi allerede kom-
met langt med.

Museets adresse, telefon, e-mail 
og hjemmeside

Administrationen, byhistorisk arkiv, 
søfartsarkiv samt kontorer for nyere 
tid/søfart og forsorgshistorie.

Grubbemøllevej 13

5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 02 61

Mail: info@svendborgmuseum.dk

www.svendborgmuseum.dk

Hovedkontor for Den arkæologiske 
afdeling og for Arkæologi Sydfyn

Anne Hvides Gård

Fruestræde 3

5700 Svendborg

Tlf. til afdelingsleder Per O. Thomsen: 
20752931

Mail: per.thomsen@svendborgmuseum.dk

Udstillinger:

For åbningstider og priser på entre og 
omvisninger se museets hjemmeside

Forsorgsmuseet

Grubbemøllevej 13

5700 Svendborg

Oldsagssamlingen på Broholm

Broholmsvej 32

5881 Gudme

Egeskov Mølle

Grønnebjergvej 1

5771 Stenstrup

Lundeborg Pakhus

Havnevej 1

5874 Hesselager.

De ovenstående ”dybe tallerkner” udgør til-
sammen det værdigrundlag, vi arbejder ef-
ter til daglig. Som nævnt, synes vi det har 
givet et stærkt og progressivt museum – et 
Svendborg Museum 2.0 – og et godt ud-
gangspunkt for yderligere udvikling. 



Museet havde også i 
2016 fokus på Svendborg 
havn. Her er den set fra 
Christiansmøllen. Foto: 
Marianne Berthing.
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Besøgstal

År 2013 2014 2015 2016

Svendborg Museum i alt 17.469 23.742 34.300 31.822

Danmarks Forsorgsmuseum 9.494 12.067 13.295 15.364

Anne Hvides Gård 0 202 0 0

Oldsagssamlingen på Broholm 143 747 2.371 2.000

Pakhuset i Lundeborg 3.000 3.000 3.000 3.000

Egeskov Mølle 1.636 1.996 2.091 1.989

Andre udstillinger* 1.012 4.834 11.071 7.000

Foredrag, guidede ture, sejlture mm.** 972 896 2.472 2.469

* Heraf havde udstillingen i Danmarks Museum for Lystsejlads skønnet 4.500 og ”Blå 
Kant”-udstillingen 2.500 besøgende
**Heraf udgjorde guidede sejlture med HELGE, VIKING, HJORTØ og KAJA 1.247 per-
soner.

Besøgstallet på Pakhuset i Lundeborg og i Oldsagssamlingen på Broholm er baseret på kva-
lificerede skøn. De besøgende på de tre udstillinger på Svendborg Bibliotek er ikke talt med. 
Biblioteket har i snit 1000 brugere om dagen, så i løbet af de 9 udstillingsuger har ca. 60.000 
besøgende i større eller mindre grad forholdt sig til udstillingerne. 

I det hele taget trænger museernes måde at opgøre deres påvirkning af offentligheden til en 
opdatering. For Svendborg Museums vedkommende går kun ca. halvdelen af de 31.822 gæ-
ster forbi en skranke og indløser en billet. Resten møder museet på en anden måde. Og hvad 
med dem, der orienterer sig og får historisk information på hjemmesider og facebook-op-
slag? Eller møder én af de serier af historiske informationsskilte, som Svendborg Museum 
var med til at sætte op i 2016.

Hvorom alting er, så vil læserne af næste års årsberetning finde et forsøg på at opgøre mu-
seets betydning på en mere retvisende måde.

Museets formål og virkeområde

Museet blev stiftet i 1908 som Svendborg 
Amts Museum og har siden 1913 været dre-
vet som et statsanerkendt, selvstændigt og 
selvejende museum støttet af den tilknyttede 
museumsforening. Museet har til formål in-
den for Svendborg Kommune at undersøge, 
indsamle, bevare og udstille genstande fra 
fortiden, så disse minder om vore forfædres 
kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeop-
lysningens og videnskabens tjeneste. 

Inden for virkeområdet dækker museets 
virksomhed alle aspekter og epoker af kul-
turhistorien. Udsprunget af museets do-
micil på Svendborgs fattiggård har dansk 
forsorgshistorie siden 1996 spillet en sær-
lig vigtig rolle, og bestyrelsen har i 2015 
igangsat en proces med henblik på at opnå 
en statslig anerkendelse og permanent øko-
nomisk understøttelse af denne nationa-
le del af virksomheden. For arkæologiens 
vedkommende er virksomheden indtil 30. 
september 2015 blevet udøvet i et samarbej-
de med Øhavsmuseet i enheden Arkæologi 
Sydfyn. I forbindelse med opløsningen af 
Øhavsmuseet blev Arkæologi Sydfyn om-
dannet til et samarbejde mellem Svendborg 
Museum, Langelands Museum, Øhavsmu-
seet Faaborg og Østfyns Museer, gældende 
fra 1. oktober 2015. Øhavsmuseet har haft 
det overordnede faglige, økonomiske og ad-
ministrative ansvar for Arkæologi Sydfyn 
frem til 30. september 2015, hvorfor der for 
denne periode henvises til Øhavsmuseet, 

hvad angår årsberetning. Efter 1. oktober 
2015 er ansvaret for den arkæologiske virk-
somhed lagt tilbage til de respektive mo-
dermuseer, og de arkæologiske aktiviteter 
vil derfor fremover (i hvert fald for Svend-
borg Museums vedkommende) være at fin-
de i de kommende års årsberetninger for 
Svendborg Museum. Det overordnede juri-
diske ansvar for Arkæologi Sydfyn er indtil 
videre tildelt Øhavsmuseet Faaborg. 

Samarbejder

Museet indgår i utrolig mange samarbejder 
lokalt og i regionale sammenhænge. Det er 
en forudsætning for at sikre kulturarven 
indflydelse, men også for at tiltrække vi-
den som vi ikke selv råder over, til vores 
arbejde.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen 
sidder i bestyrelsen for Historisk Samfund 
for Fyn og sammen med leder af den arkæ-
ologiske afdeling, Per O. Thomsen, sidder 



Kirkegårdsleder Tommy 
Christensen (tv.) står 
for begravelsen af 
Svendborgs døde. 
Arkæologerne graver 
mange af dem op igen. 
Der er nu indledt et 
samarbejde. Foto: 
Marianne Berthing.
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han også i KulturarvFyns Kulturmiljøråd – 
et organ uden formelle kompetencer, men 
af stor vigtighed for at koordinere det antik-
variske arbejde på hele Fyn. 

Museumschef Esben Hedegaard sidder til-
svarende i KulturarvFyns bestyrelse med 
fokus på bevaringsarbejdet. I 2016 har han 
sammen med leder af Bevaringscenter 
Fyn, Ida Hovgaard, taget fat i momspro-
blematikken: De fynske museer har som 
de eneste i landet ikke fået kompensation 
for Skats ændring af momsreglerne, så der 
fra 2016 er moms på konserveringsydelser. 
KulturarvFyn har også arbejdet videre med 
det kulturregionale projekt ”Modstrøm” (se 
evt. årsberetningen for 2015), og Svendborg 
Museum har gennemført nogle pilotprojek-
ter i forbindelse med udvælgelse og beskri-
velse af potentielle steder for gennemførel-
se af kulturarrangementer i Modstrøm-fest-
ugen i september 2017.

Museumschefen sidder fortsat i Svendborg 
Arkitekturråd, der har udviklet sig til at bli-
ve et vigtigt rådgivende organ for byrådet 
i Svendborg Kommune. Der bliver lyttet, 
når Arkitekturrådet udtaler sig i sager som 
lokalplanerne for Krøyers Plads på Jessens 
Mole og for Baagøe og Ribers Plads. Som 
oftest er Svendborg Museum enig med de 
øvrige medlemmer i Arkitekturrådet; mu-
seet forbeholder sig dog retten til som stats-
anerkendt kulturhistorisk museum altid at 
fremsætte vores egen indstilling til kom-
munen.

Vi har også i 2016 haft et godt samarbejde 
med Tåsinge Museum. Museumschefen har 
hjulpet Tåsinge Museum med at udarbejde 
et grundlag for at søge fondsmidler til køb 
af ”Høgstrøms hus” – en villa på Sundbro-
vej med fælles skel med Tåsinge Museum. 
Tanken er at flytte Tåsinge Lokalhistoriske 
Arkiv fra lejede lokaler i Landet og op til 
museet, musikhuset og de fredede bakker 
i Bregninge. Et godt projekt. Nils Valders-
dorf Jensen har gået Tåsinge Museums ud-
stillinger igennem og udarbejdet en mindre 
rapport med konstruktive forslag til nytil-
tag.

I 2016 er samarbejdet med Oure-skolerne 
styrket, idet Nils Valdersdorf Jensen med 
udgangspunkt ”Søkortsfortællinger” (se 
årsberetning for 2015) har hjulpet med at 
udvikle et fortællekatalog, der kan bruges 
af skolens sejlerkurser ved sejladser i Det 
sydfynske Øhav. Ryslinge Højskole er lige-
ledes hjulpet med at formidle kulturhistori-
ske oplevelser på Sydfyn. 

Danmarks Museum for Lystsejlads åbne-
de deres nye domicil på Frederiksøen den 
1. maj, og i tiden derefter havde vi et godt 
samarbejde med dem om vores udstilling 
om lystsejladsens kulturhistorie siden etab-
leringen af Kgl. dansk Yachtklub og Svend-
borgsund Sejlklub som de første i 1866. 
Udstillingen åbnede d. 25. juni. Desværre 
lykkedes det kun i begrænset omfang at få 
fondsmidler til fejringen af lystsejladsens 
150-års jubilæum, og da kongehuset ikke 
havde mulighed for at deltage, og Svend-

borg Kommune ikke mente at kunne bi-
drage med gratis kajplads mm. for jubilæ-
umsdeltagende fartøjer, blev det et noget re-
duceret jubilæumsprogram i forhold til det 
oprindelig planlagte. Museets kulturhisto-
riske udstilling var dog et fint supplement 
til Lystsejladsmuseets øvrige udstilling, der 
havde vægt på den teknologiske udvikling 
af skrog og rig, berømte sejlere mv.

I 2016 indledte vi et tæt samarbejde med 
Svendborg Event om etablering af en fast 
introudstilling om Svendborgs maritime 
historie i det gamle havnepakhus. Museet 
ønsker en fast udstillingsplatform på hav-
nen, og Svendborg Event vil gerne – udover 
at fortælle om Svendborg – tiltrække flere 
gæster i pakhuset, når det ikke er benyttet 
til større arrangementer. Vi har foreløbig 
knyttet en kontakt til Kvorning-arkitekter-
ne. Arbejdet fortsætter i 2017 og alt tegner 
meget spændende.

2016 blev også året, hvor vi endelig fik gjort 
alvor af et tættere samarbejde med Svend-
borg Kirkegårde. Selv har de jo i en del år 
skabt spændende historiske arrangementer 
med bl.a. ”Kirkegårdsspil”, hvor journalist 
og teatermennesket Marianne Kjær lader 
for længst afdøde svendborgensere genop-
stå og møde hinanden. Vi indledte sam-
arbejdet med et fredagsmøde, hvor kirke-
gårdsleder Tommy Christensen viste rundt, 
før vi sluttede af med en drøftelse af, hvad 
samarbejdet kunne indeholde. Foreløbig 
samarbejder vi om 4 publikumsarrange-
menter i 2017.

Der er en del fællestræk i den sydfynske og 
den langelandske kulturhistorie, og med det 
som udgangspunkt har vi i efteråret 2016 
mødtes med vore kolleger fra Langelands 
Museum for at drøfte en ”nyere tids samar-
bejde”. Vi arbejder foreløbig med aktivite-
ter under en faglig paraply ved navn ”Mod-
kultur”. Herunder passer både vores arbej-
de med smugleriets kulturhistorie og ideen 
om at arbejde med de alternative miljøer på 
Sydfyn og Langeland: kollektiverne, ølejre-
ne, de røde institutioner og foreninger, mu-
siklivet osv. Vi forestiller os et 5-årigt pro-
jekt med SDU som samarbejdspartner om 
ph.d.-projekter, historiespecialer, seminarer 
og praktikforløb, men også med fælles ud-
stillinger og publikationer. Mere om dette 
spændende samarbejdsprojekt i de kom-
mende årsberetninger.



Et udvalg af de knap 100 
genstande, som fik nye 
ejere gennem projektet 
”Kassation til nyt liv”. 
Fotos: Jeppe Hørsholm.

Arkæologi Sydfyns 
styregruppe og 
sekretær. Fra venstre 
Per O. Thomsen, Esben 
Hedegaard. begge 
Svendborg Museum, 
Erland Porsmose, 
Østfyns Museer, Peter T. 
Andersen, Øhavsmuseet 
Faaborg, og Peer Henrik 
Hansen. Langelands 
Museum. Foto: Marianne 
Berthing.
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Bevaring

Efter 5 års kontinuerligt arbejde med gen-
nemgang af samlingerne for at tjekke regi-
strering og bevaringstilstand, men også for 
at ompakke genstande med det behov og 
ikke mindst for at udskille ting med for rin-
ge kulturhistorisk værdi. Vi nåede at blive 
færdige – næsten. Håndværksgenstandene 
viste sig at være så mange og krævende, at 
der endnu henstår måske et halvt mande-
års arbejde. Lige nu har vi imidlertid brug 
for en pause og for at bruge ressourcerne på 
andre ting. Heldigvis viste årets samlings-
revision, at vi synes at have fået betydelig 

Den arkæologiske afdeling

Arkæologi generelt

Som beskrevet i årsberetningen 2015, blev 
der i efteråret 2015 forhandlet en ny aftale 
på plads vedrørende det arkæologiske sam-
arbejde Arkæologi Sydfyn (ASF).  Fra at 
omfatte to samarbejdende museer er Ar-
kæologi Sydfyn i dag et arkæologisk sam-
arbejde mellem fire museer, nemlig Øhavs-
museet Faaborg, Langelands Museum, Øst-
fyns Museer og Svendborg Museum. De 
fire museer yder årligt et økonomisk tilskud 
til driften af ASF. Styregruppen bag ASF 
består af de fire museers ledere, og i fæl-
lesskab med afdelingslederen udstikker de 
retningslinjerne for ASFs virke.

Anne Hvides Gård danner rammen om 
ASFs fælles aktiviteter, og det er her det 
tekniske udstyr (GPSer totalstation, fotoap-
parater mm.) opbevares, og ikke mindst er 
det her det arkæologiske håndbogsbibliotek 
har til huse. På Abildvej råder ASF desuden 
over et fælles depotrum til udgravningsud-
styr og et fælles rum til fundhåndtering og 
flotering af jordprøver.

I Anne Hvides Gård er der indrettet 10 ar-
bejdspladser, og huset var den 14. januar 
2016 stort set klar til at tage i mod arkæolo-
gerne fra de samarbejdende museer. Heref-
ter fulgte en periode med indretning og til-
pasning af de enkeltes arbejdspladser, men 
i marts var vi helt færdige med indflytnin-

gen og med overflytningen af det arkæolo-
giske bibliotek fra Viebæltegård til Anne 
Hvides Gård.

Den nye aftale vedrørende ASF betyder 
også, at det arkæologiske arbejde i Svend-
borg Kommune igen varetages af Svend-
borg Museums egne arkæologer. Vi har 
derfor oprustet det arkæologiske beredskab. 
Den arkæologiske afdeling består i dag af 
middelalderarkæolog Allan Dørup Knud-
sen og siden 1. oktober også af forhistorisk 
arkæolog Marie Vang Posselt foruden Per 
O. Thomsen, der sideløbende også fungerer 
som afdelingsleder i ASF. 

mere styr på tingene: For første gang lykke-
des det at finde samtlige de nyere tids gen-
stande, som revisoren havde bedt om at se. 

Først på året blev de sidste genstande fra 
projektet ”Kassation til nyt liv” (se årsbe-
retning fra 2014 og 2015) afhentet af de-
res nye ejere. Det har været et spændende 
projekt, som vore museumskolleger landet 
over – ja selv i Norge – har været meget in-
teresseret i at følge. Og både de og pressen 
henvender sig stadig jævnligt for at spørge 
ind til det. Vi har tænkt os at fortsætte med 
”revitaliseringen” af udskilte genstande, 
selv om det er ressourcekrævende at opsø-
ge gode aftagere til tingene. Men dels bli-
ver tingene bevarede, dels skaber projektet 
kulturhistorisk interesse, og dels giver dia-
logen med aftagerne nye, gode kontakter 
for museet.

I forlængelse af Svendborg Borgerlige Skyt-
telaugs fejring af deres 200-års jubilæum i 
2015 besluttede museet, at laugets gamle 
silkefane fra 1865 skulle konserveres. Den 
var godt nok i en sørgelig forfatning, men 
vi var enige om, at det gav mening at redde, 
hvad reddes kunne, i kraft af foreningens 
alder og betydning for Svendborg. Stod det 
til museet, skulle skolebørnene i Svend-
borg stadigvæk have fri på 3. Pinsedag, og 
det skulle igen være gratis den dag at sejle 
med Helge ud til pinsefest i Christiansmin-
de. Fejringen kunne i høj grad være med til 
at profilere Svendborg. Nu kan fanen være 
med til at fortælle historien om en af Svend-
borgs ældste foreninger.



Oversigtbillede af udgravningen ved Klintholm i august måned. Foto. Per O. 
Thomsen.

Udgravningen i Gudme i november – med sne. Foto. Per O. Thomsen.

Restaurering af Broholm 
voldsteds sydøstlige del 
med museumsbygningen 
til Frederik Sehesteds 
Oldsagssamling i 
baggrunden. Foto. Per 
O. Thomsen. 
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Kap. 8

Den nye aftale om ASF omfatter også mu-
lighed for at låne og udlåne personale til 
forskellige kap. 8 opgaver inden for ASFs 
samlede virkeområde, som er Langeland, 
Ærø, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg 
og Kerteminde kommuner. Det har betydet 
at Allan Dørup Knudsen i perioder i foråret 
var udlånt til Østfyns Museer som udgrav-
ningsleder på en udgravning ved Scheelen-
borg Gods i Kerteminde Kommune, og si-
den august har han været udlånt til Østfyns 
Museers omfattende udgravninger på Ny-
borg Slot som daglig udgravningsleder. Det 
betød også, at Marie Vang Posselt dårligt 
var trådt inden for døren på Anne Hvides 
Gård, før hun blev udlånt til Øhavsmuseet 
Faaborg som daglig udgravningsleder i en 
udgravning ved Bramstrup Gods.

Udgravninger

I vores eget virkeområde har der været re-
lativt stille på udgravningsfronten. Kun to 
større og en mindre forundersøgelse blev 
det til i årets løb. Ingen af dem udviklede sig 
til egentlige udgravninger. I februar foretog 
vi en større forundersøgelse ved Sofielund 
nord for udstykningen i Tankefuld. Her 
fandt vi spor efter en jernalderbebyggelse, 
men ikke i et omfang, som fordrede en stør-
re udgravning. I august gik turen til Klint-
holm. Forud for en flere hektar stor udvi-
delse af et område med jorddeponi foretog 
vi en større forundersøgelse. Vi fandt rig-

tig mange spor efter bebyggelser fra yngre 
stenalder og bronzealder, men heller ikke 
her i et omfang og med en struktur, som 
gav anledning til yderligere udgravning. 
I området var også registreret en overplø-
jet gravhøj, men den var der kun sporadi-
ske levn efter. Den tidligere ejer kunne da 
også oplyse, at han som barn sammen med 
sin far, havde fjernet resterne af højen. I no-
vember var det Gudme, der stod for tur. Her 
foretog vi en mindre forundersøgelse forud 
for byggeri af en 1000 m2 stor lagerhal. Som 
altid, når der graves i Gudme, foretog vi af-
søgning med detektor både før og under ud-
gravningen. Resultatet var nogle få stolpe-
huller og ingen fund i øvrigt.

Besigtigelser

Selvom der har været stille på udgravnings-
fronten, har det ikke betydet mangel på ar-
bejde. I årets løb har vi foretaget 27 større 
besigtigelser, hvoraf nogle udvalgte beskri-
ves i det følgende. 

I takt med mountainbikesportens stigende 
popularitet stiger behovet for autoriserede 
mountainbikebaner også.  Det betyder bl.a. 
anlæg af mountainbikespor i skovene, hvor 
der kan ligge gravhøje og højryggede ager-
systemer, som ikke altid syner af meget for 
lægmand. Derfor tages museets arkæologi-
ske afdeling med på råd, når nye spor plan-
lægges. Det sker ud fra et ønske om, at for-
tidsminderne i skovene holdes fri for kør-
sel med mountainbike. I år har vi således 

gennemvandret mountainbikespor i Stev-
neskoven og Gl. Hestehave og derved haft 
indflydelse på sporenes placering. Især i Gl. 
Hestehave var det tiltrængt med et officielt 
spor, fordi nogle mountainbikere havde an-
lagt et uautoriseret spor hen over to fredede 
gravhøje. Ved etablering af det autoriserede 
spor kunne de to fredede gravhøje sikres 
mod den ødelæggende kørsel. I Bregninge 
Skov på Tåsinge skulle også anlægges et 
spor i et meget kuperet terræn, hvor der lig-
ger flere fredede gravhøje og et fint agersy-
stem. Ved at gå gennem sporet med plan-
læggerne sikrede vi, at fortidsminderne gik 
fri af sporet. I alt blev der vandret mange 
kilometer og brugt mange timer i den for-
bindelse, men i en god sags tjeneste.

På foranledning af Slots- og Kulturstyrel-
sen har afdelingen besigtiget det fredede 
voldsted Broholm i forbindelse med et re-
staureringsprojekt på voldstedet. Planen er, 
at vi i løbet af 2017 vender tilbage til vold-
stedet for at foretage mindre udgravninger 
og opmålinger.



Arkæolog Marie V. 
Posselt var knap nok 
tiltrådt, før hun i 
efterårsferien fortalte om 
Capeshøj på Sydtåsinge. 
Foto: Marianne Berthing.
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I oktober og novem-
ber besigtigede vi det 
fundsted i Lehnskov, 
hvor der i efterårsferi-
en var blevet fundet et 
kranie fra et menne-
ske. Fundet af kraniet 
afstedkom en politi-
mæssig undersøgelse 
af fundstedet, men det 
kunne hurtigt konsta-
teres at kraniet var af 
ældre dato. Retsan-
troprologer i Odense 
kunne supplerende 
konstatere, at der var 
tale om en halshug-
ning, og en C14-da-
tering placerede den 
halshuggede i vikin-
getid. Dermed er en 
videre undersøgelse 
på stedet en arkæolo-
gisk opgave. Den ta-
ger vi gerne på os i 
2017.

De resterende besig-
tigelser har været i 
forbindelse med plan-
lagte udstykninger og 
i forbindelse med di-
verse anlægsarbejder 
i byen og i det åbne 
land. 

Sagsarbejde inkl.  
danefæadministration

Det lovpligtige arkæologiske sagsarbejde 
hører til den mere usynlige del af afdelin-
gens arbejde. I årets løb har arbejdet bl.a. 
omfattet besvarelser på planer for jordvar-
meanlæg, planer for ændringer i vandløb, 
kommentarer til lokalplaner og gennem-
gang af kommunens byggesagslister. Dertil 
kommer besvarelser af diverse forespørgs-
ler, skriftlige såvel som mundtlige, som fyl-
der en del i det daglige.

Indkomne danefæ har været begrænset. 
Indtil december måned var det kun ble-
vet til en håndfuld Borgerkrigsmønter fra 
1300-tallet, fundet ved Tidselholt. Sidst på 
året fik en gammel detektorkending, efter 
nogle års pause, igen blod på tanden og be-
gyndte at gå med detektor. Som en af de 
første, der begyndte at gå med detektor i 
Gudme for mere end 30 år siden, har han 
sat sine ”fingeraftryk” på mange af de fine 
fund fra området. Nu er han vendt tilbage 
til Gudme, og det har hurtigt givet resulta-
ter. Et af de mere specielle fund, han indle-
verede for nylig, er en såkaldt dobbeltbrak-
teat. De er yderst sjældne, og i Gudme er 
det den første.

Rigsrevisionen har bedt Nationalmuseet om 
at redegøre for deres deponerede danefæ på 
de danske museer. Samtlige danske museer 
har derfor modtaget lister over, hvilke da-
nefæ, der er registreret på det enkelte mu-

seum. Sammen med listerne blev museerne 
bedt om at kontrollere tilstedeværelsen af 
fundene på museerne. Svendborg Museum 
modtog også en liste og en anmodning om 
kontrol af tilstedeværelsen af fundene. Sam-
tidig blev vi bedt om at udarbejde en liste 
over danefæ, som måske ikke stod opført 
på Nationalmuseets liste. For den arkæolo-
giske afdelings vedkommende omfattede 
Nationalmuseets liste 197 genstande og 281 
mønter, hvis tilstedeværelse på museet skul-
le kontrolleres. Hvis de ikke var på museet, 
skulle årsagen belyses. Det gav fast arbejde 
i sammenlagt næsten en måned. Vi har kon-

trolleret de 197 genstande. De fleste ligger 
trygt og godt i Svendborg, men en mindre 
del, der havde været udlånt for kortere pe-
rioder, var allerede returneret. Heldigvis har 
vi dokumentation på, at de var returneret til 
Nationalmuseet. Samtidig udarbejdede vi 
en liste over yderligere 170 genstande, som 
Nationalmuseet ikke selv havde registreret 
som deponeret i Svendborg. Kontrollen af 
de 281 mønter følger i 2017. Her afventer vi 
supplerende fundoplysninger fra Mønt- og 
Medaljesamlingen.

Lille hængesmykke af guld fra Gudme. Foto. Villy 
Nielsen.

Dobbeltbrakteaten fra Gudme. Foto. Villy 
Nielsen.



Svendborg set fra 
Frederiksøen omkring 
1910. Udsigten til den 
brat stigende byprofil 
med Vor Frue kirke 
øverst udfordres af nyt 
havnebyggeri. Foto: 
Byhistorisk Arkiv.

Færgegalgen sænkes 
blidt på plads. Galgen 
blev skænket til byen 
af Launy Lindalh og 
genrejst med støtte fra 
Fynske Bank Fonden i 
et samarbejde mellem 
Svendborg Museum og 
Svendborg Havn. Foto: 
Nils Valdersdorf Jensen.
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Nyere tid/Søfart

Arbejdet med kulturarven  
– kapitel 8

Svendborg Museum har som kulturhisto-
risk museum pligt til at bidrage til bevarin-
gen af kulturmiljøer og bevaringsværdige 
bygninger. Kommunen skal inddrage mu-
seet, når der udarbejdes kommuneplan el-
ler lokalplan, der berører bevaringsværdier.

Det betyder i praksis, at vi gennemgår 
kommunens byggesager, fotodokumenterer 
nedrivningstruede huse og gør indsigelse, 
hvis nedrivninger eller ombygninger truer 
bevaringsværdige kulturmiljøer eller byg-
ninger. Årligt gennemgås 600-700 bygge-
sager, hvoraf 30-40 besigtiges med henblik 
på fotodokumentation. 

Den daglige sagsbehandling skal vi selv 
dække omkostningerne til. En rapport 
skrevet til Organisationen Danske Museer 
peger på, at langt de fleste museer (67 %) 
oplever tiden og ressourcerne afsat til kap. 
8 som utilstrækkelige. Den oplevelse kan 
vi nikke genkendende til. (Rapport vedr. 
spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med 
Museumslovens kap. 8 for nyere tids områ-
det på statsanerkendte kulturhistoriske mu-
seer: kortlink.dk/dkmuseer/px5t

Samme undersøgelse viser, at det er få byg-
gesager, der afføder en museumssag, hvori-
mod der for lokalplanernes vedkommende 
er tale om en større deltagelse fra museets 
side. Når det gælder byggesagerne, er byg-
ningerne ofte i en stand, hvor en bevarende 
indsats ikke ville stå mål med husets værdi. 
I lokalplanerne har vi størst mulighed for at 
præge udviklingen i Svendborg Kommune.

Når vi indgår i arbejdet med lokalplanerne, 
argumenterer vi for, at kulturarven både 
har en iboende værdi, men også en øko-
nomisk værdi. RealDania udgav i 2015 en 
rapport, der viser bygningsarvens værdi 
opgjort i kroner. Realdania kunne konklu-
dere, at der var 30 % højere salgspriser for 
bevaringsværdige enfamilieshuse og 13 % 
højere priser for boliger i områder med over 
15 % bevaringsværdige bygninger.

Et oplagt eksempel er Svendborg Havn, der 
som Danmarks bedst bevarede erhvervs-
havn kalder på særlig agtpågivenhed ved 
nybyggeri. På grunden Jessens Mole 7-9 vil 

i de kommende blive år blive bygget nye at-
traktive lejligheder, og byggeriet kommer 
sandsynligvis til at danne præcedens for 
andre byggerier på havnefronten. 

Vi har medvirket til at sænke byggeriets 
højde fra 18 til 16 meter. Byggeriet er dog 
stadig i voldsom konflikt med sindbilledet 
på Svendborg, nemlig den bakkede middel-
alderprofil med Vor Frue og Nicolais tårne 
i profil. Det nye byggeri bliver en mur mel-
lem by og havn. 

Vores holdning er, at ved at respektere hav-
nens kulturarv i nybyggeri, ville et bedre 
resultat til gavn for både by og investor bli-
ve opnået.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen 
deltager i KulturarvFyns Kulturmiljøråd, 
der varetager de kulturhistoriske interes-
ser i det fynske landskab ud fra et regionalt 
perspektiv, og det er tydeligt, hvilke inte-

resserer der ofte får forrang i byggeproces-
ser over hele øen. Det ville være en lavt-
hængende frugt for Svendborg Kommune 
at blive det sted på Fyn, hvor der blev taget 
størst hensyn til kulturarven – netop for at 
styrke kommunen som bosættelsessted.

Blandt årets mere specielle kapitel 8-opga-
ver rettede godskontoret på Valdemar Slot 
henvendelse til museet og bad os kigge på 
en iskælder ved en ældre bindingsværks-
ejendom i Nørreskoven. Den ca. 12 kva-
dratmeter store kælder med kampestens-
vægge og tangtag omtrent til jorden viste 
sig nu at være en kartoffelkælder. Det gør 
den ikke mindre spændende, for sådanne 
ældre udhuse er efterhånden sjældne – og 
da særligt med tangtag. Desværre var byg-
ningen i en ruineret forfatning, og godset 
så sig ikke i stand til at bekoste en restau-
rering. Man ønskede at fjerne taget og fyl-
de den vandfyldte kælder op med grus. Det 
blev aftalt at samle de karakteristiske dele 



Koldkrigsforsker Peer Henrik Hansen, Langelands Museum og Ulrik 
Vestergaard Jensen, lærer og militærhistorisk nørd, i bunkeren på 5.Maj Plads. 
Foto: Marianne Berthing.

Byvandringerne har 
været populære i 2016. 
Hvor vi før havde 30-
40 personer med rundt, 
har vi i år haft mellem 
70-100 med. Her et 
billede fra ”Bagsiden 
af Svendborg”, hvor 
deltagerne fik en 
historisk vandring 
gennem Svendborgs 
baggårde. Foto: Henrik 
Fog-Møller.

Marianne løfter jern i forbindelse med Esben og hendes registrering af 
inventaret i Christiansmøllen. Jernet er en spindel til stenkranen. Selfiefoto: 
Marianne Bething.
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fra tagkonstruktionen på en palle på godset, 
hvis der en gang skulle opstå en mulighed 
for at genskabe bygningen.

I foråret fik museet en henvendelse fra 
Svendborg Kommunes beredskabsfolk. I 
forbindelse med en omorganisering af be-
redskabet på fynsniveau, var Svendborg 
Kommunes beredskabsbunker under bo-
ligblokkene på 5. Maj Plads blevet overflø-
dige. Vi kontaktede Langelands Museum 
som de lokale eksperter på koldkrigsperio-
den og besigtigede sammen bunkeren, men 
overlod til vore langelandske kolleger at do-
kumentere den og evt. indsamle noget af in-
ventaret. Offentligheden var stærkt interes-
seret i bunkeren, så pressen blev inviteret 
med ved besigtigelsen, ligesom der blev af-
holdt 3 rundvisninger for interesserede.

Svendborg Kommune har af flere omgange 
inddraget museet ved den omfattende re-
staurering af Christiansmøllen. Belært af 
dyrekøbte erfaringer fra restaureringen af 
Egeskov Mølle 2002-05, hvor det relativt 
sparsomme mølleinventaret blev ”spredt 
for alle vinde”, gjorde vi på et tidligt tids-
punkt kommunen opmærksom på, at Chri-
stiansmøllen rige inventar burde registreres 
og beskrives før håndværkerne gik i gang, 
og der blev flyttet rundt på alting. I efteråret 
gennemførte Esben Hedegaard sammen 
med Marianne Berthing for kommunen 
en registrering og nummerering af både 
løst og fast inventar og afleverede sammen 
med registranten en historisk redegørelse 

for møllens teknologiske udvikling. Til den 
del fik vi god hjælp af formanden for Dansk 
Mølleforening, Susanne Jervelund.

Forskning

I november 2016 udkom Nils Valdersdorf 
Jensens artikel ”Smugleri i Det sydfynske 
øhav – i kulturhistorisk lys” i første num-
mer af Gefjon, et nyt historisk tidsskrift 
med fagfællebedømte (peer-reviewed) ar-
tikler.  

Artiklens tese er, at smugleriet i lange pe-
rioder har været som at gå over for rødt lys 
– man måtte ikke, men alle gjorde det. Fra 
middelalderens smugleri af kvæg, smør 
og korn via åbne både og herregårde til 
spritfærger og hurtigtsejlende speedbåde i 
1960’erne er smugleriets historie en unik og 
ubenyttet indgang til aflæse fortidens men-
neskers tanker om ret og uret og forholdet 
mellem individ og stat.

Som emne kan smugleri favne både folke-
lig og akademisk interesse. Folkelig, fordi 
smugleriet er noget, mange kan relatere til, 
og fordi mange selv har prøvet det. Aka-
demisk, fordi smugleri, hvis det foldes ud 
på den rigtige måde, kan lære os helt nye 
ting om fortiden. Svendborg Museum reg-
ner derfor med foretage videre forskning i 
smugleriet, muligvis som ph.d. 

Derudover har afdelingen brugt tid på at 
undersøge Svendborgsundbroens historie 
som baggrund for jubilæumsudstillingen.

Formidling

Som museum uden vægge har Nyere tid og 
søfart eksperimenteret med, hvordan muse-
et kan tænke museets viden og ressourcer 
ind i nye sammenhænge. Fokus i 2016 har 
derfor i høj grad været på aktiviteter i byens 
rum, til lands og til vands, der synliggør 
kulturarven på overraskende og utraditio-
nelle måder. Formålet har været at rendyrke 
museet uden vægge som museal metode og 
gøre den skæve formidling til en del af mu-
seets brand. Tilslutningen til vores aktivite-
ter, medlemsstigningen i museumsforenin-
gen og den øgede efterspørgsel peger på, at 
vores synlighed er vokset markant.

Et godt eksempel på, hvordan vores for-
midling og fortællinger har indgået i nye 
sammenhænge i løbet af året, er Blå Kant 
Festival. Den Blå Kant er en strækning af 



I juni 2016 gik museet nye veje sammen med Thurø Sejlklub – ved at uddanne 
smuglere. Gennem levendegørelse fik 25 unge sejlere smuglerhistorien helt 
tæt på. Et godt eksempel på, at man kan tænke både museum og sejlklub på 
nye måder. Her ses smugleraspiranterne i færd med at finde smuglergods/
bygge optimistjollerne om til smuglerfartøjer med hemmelige rum. Foto: Nils 
Valdersdorf Jensen.

To af Blå Kant Festivals elementer indfanget sammen; skuespil og skiltning. 
Langs havnefronten blev opstillet 10 skilte ved udvalgte kulturmiljøer, hvis 
historier blev levendegjort af professionelle skuespiller på selve dagen. Foto: 
Esben Hedegaard.

Svendborg opleves 
bedst fra søsiden. 
Ligesom Venedig. Et 
nyt tiltag i 2016 var 
havnerundfarterne på 
SUP, hvor deltagerne 
kunne komme helt tæt 
på skibe og værfter – 
og vandet, hvis de ikke 
passede på. Den eneste, 
der faldt i vandet, var 
dog studentermedhjælper 
Jonas Søgaard Nielsen. 
Foto: Allan Kristensen.
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Øhavsstien og går fra Den runde lystbåde-
havn til Christiansminde. Blå Kant Festival, 
der blev afviklet 29. maj i et tæt samarbejde 
med Svendborg Kommune og BaggårdTea-
teret. Festivalen var et sammenskudskilde 
af en havnekulturfestival med en rygrad 
af reenactment, der tilsammen skulle fejre 
havnens historie. 

Langs ruten var der på festivaldagen 9 for-
tællepunkter bemandet af professionelle 
skuespillere. Skuespillerne spillede histo-
riske svendborgensiske skæbner – middel-
alderskippere, storkøbmand, kranførere, 
havnearbejdere, toldere og smuglere. Alle 
rollerne hvilede på et historisk fundament 
forfattet af Svendborg Museum, og med in-
struktion fra BaggårdTeateret.  Ved samme 
lejlighed blev Den Blå Kant behørigt skiltet 
med 110 kg tunge skilte om havnens histo-
rie. Alle skuespillernes præstationer blev 
filmet. På skiltene linkes til film fra dagen, 
således at stemningen lever videre.

Dagen var en succes begunstiget af godt 
vejr. 2.000-3.000 mennesker fik havnens hi-
storie serveret på en ny måde. Takket være 
skiltene er formidlingen blevet permanent. 
Skiltene synliggør kulturarven og museet 
året rundt. Ift. omdannelsen af Svendborg 
Havn er håbet, at større bevidsthed om 
havnens historiske kvaliteter øger bevidst-
heden om behovet for en målrettet beva-
ringsindsats.

Deltagelse i og kuratering af en festival 
rykker på mange menneskers opfattelse 

af, hvad et museum er. Med samme sigte 
om at rykke ved billedet af museet, rykke-
de Svendborg Museum i april på værthus, 
hvor vi via fire ”Kammeratlige samtaler” 
på Kammerateriet – dvs. fire korte, fængen-
de foredrag og efterfølgende samtaler - for-
søgte at opdyrke nyt land ift. vores kerne-
publikum. 

Smuglerskole

Et godt eksempel på eksperimenterende 
formidling var sommerens smuglerskole, 
der havde det provokerende motto:  ”En god 
sejler er en god smugler”. I samarbejde med 
Thurø Sejlklub uddannede museet i uge 26 
25 deltagende børn og unge til at blive dyg-
tige smuglere. Smuglerskolen havde som 
formål at anvende smugleriet som historisk 
indgang til at diskutere både fortidens og 
nutidens moral, når det gælder skat og vel-
færd. Smuglerskolens aktiviteter var base-
ret på lokale historiske kilder og ny kultur-
historisk forskning i smugleriets udvikling 
på Sydfyn.

Kulminationen på smuglerskolen var et 
daglangt reenactment-forløb bygget op om-
kring købmand Carl Johansen fra Søby, der 
i 1918 var centrum i en stor sag på Ærø om 
ulovlig udførsel af varer. Carl Johansens 
kone og den tolder, der pågreb ham, blev 
spillet af frivillige amatørskuespillere, der 
forinden havde fået udførlige manuskripter 
baseret på kildematerialet fra 1918 samt hi-
storisk baggrundsviden.

Smuglerskolens vision var, at aktivere ele-
verne moralsk og fysisk og skabe debat om 
danskernes paradoksale forhold til regler. 
Mange hylder velfærdsstaten med den ene 
hånd og smugler eller udøver sort arbejde 
med den anden.

Smuglerskolen var en stor succes, der un-
derstreger, at både museum og sejlklub kan 
gentænke traditionelle aktiviteter til gavn 
for deltagerne.

Til lands, til vands og i skyen

Som museum uden væg-
ge vil vi gerne være til 
stede til lands, til vands 
og i skyen (dvs. digitalt). 
Den vandbårne formid-
ling har i 2016 fået et 
nøk opad med fortsæt-
telse af de succesrige 
HELGE-ture samt kul-
turhistoriske kajakture 
om Svendborgsund. Den 
vandbårne formidling, 
der har skabt mest op-
mærksomhed, var hav-
nerundfarter på SUP.

I sommeren 2016 indgik 
vi et samarbejde med 
Nicus Nature omkring 
alternative havnerund-
farter på SUP (Stand Up 
Paddleboard). Artiklen 



I samarbejde med 
Naturama og Svendborg 
Event afholdtes 
Vidensdag i november 
2016. Der var 140 
kursusdeltagere, der 
gik hjem med viden om 
Øhavets forhistorie, 
søfartstraditioner og 
dyreliv. Et arrangement, 
der understreger, at 
museernes viden i høj 
grad er efterspurgt. Foto: 
Nils Valdersdorf Jensen.

Rigtig mange skoler 
er gode til at tænke 
lokalhistorien ind i 
undervisningen. Hele 7. 
årgang fra Tåsingeskolen 
- 4 klasser - var fx med 
museet på tur i den 
gamle købstad den 4. okt.  
Når lærerne bagefter 
turen skal undervise i 
dansk historie, så kan 
de bruge lokalhistorien 
som en knagerække, 
hvor de store historier 
kan hænge sammen 
med de lokale. De 
lokale historier binder 
undervisningen sammen 
med steder som eleverne 
kender - og det skaber 
sammenhæng. Selfiefoto: 
Nils Valdersdorf Jensen.
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blev delt og kommenteret utallige gange på 
sociale medier, og vi fik mange kommenta-
rer for den satsning. Tilslutningen bød dog 
ikke på samme succes som omtalen og re-
aktionerne lod forvente.

Tanken bag SUP-rundfarterne var, at omgi-
velserne og aktiviteten præger oplevelsen. 
Ved at ændre på, hvilke platforme vi for-
midler fra, ændrer vi også, hvilke oplevel-
ser folk går hjem med. En havnerundfart på 
SUP opleves anderledes end på natfærgen 
KAJA. Med SUP kan man komme helt tæt 
på fx Ring-Andersens værft og fornemme 
skibenes størrelse på en helt anden måde, 
end hvis man betragter dem på afstand. 

Jo flere, der fortæller, jo bedre

Svendborg Museum er i høj grad personbå-
rent. Museets vidensmedarbejdere afvikler 
mange aktiviteter og formidler Svendborgs 
historie ansigt til ansigt med lokale borgere. 
Det er dog begrænset, hvor mange aktivite-
ter vi kan afvikle på egen hånd. Vi har der-
for arbejdet på at gøre Svendborg til en by 
af historiefortællere. Mantraet er: Jo flere, 
der fortæller, jo bedre. 

I januar og november afholdtes velbesøgte 
vidensdage, hvor museet i samarbejde med 
Svendborg Event gav tilhørerne et boost af 
fortælleglæde og historisk viden. Til sam-
me formidlingstema er skrevet et fortælle-
katalog, der rummer introduktion til øha-
vets historie og forhistorie samt udvalgte 
historier, der er oplagte at fortælle videre. 

Tanken er, at deltagerne i vores workshops, 
der har været hotelreceptionister, havne-
medarbejdere, byguider og almindelige 
borgere, i højere grad bliver kulturarvsam-
bassadører. Bevidstheden om kulturarven 
bredes ud, og der har været stor søgning til 
arrangementerne. 

Ud fra et musealt perspektiv demokratise-
rer det formidlingen af den sydfynske hi-
storie, og lokale får medejerskab til egen 
historie. Det gælder både børn og voksne. 
Museets børneformidlingsprojekt fra 2015, 
”På opdagelse på Skarø”, hvor vi netop 
gjorde de deltagende 130 børn til fortællere, 
blev i foråret nomineret til Historiske Da-

ges Fornyelsespris, der går til nyskabende 
måder at formidle historie på. Vi vandt ikke 
prisen, men nomineringen understreger, at 
der er potentiale i at gentænke museets tra-
ditionelle virkemåde.

Vi har testet tilgangen med demokratise-
ret formidling ved flere arrangementer. I 
samarbejde med Rantzausminde Lokalhi-
storiske Arkiv gennemførte museumschef 
Esben Hedegaard således en lokalhistorisk 
vandring, hvor efterkommere af de første 
husmænd og fiskere i området fortalte deres 
egen historie. Museet havde kurateret ople-
velsen, men var ikke den eneste formidler 
på dagen – det gav tilhørerne en oplevelse 
af at møde historien ansigt til ansigt. 

Skoletjenesteboost

Forbindelsen mellem skolerne og Svend-
borg Museum er blevet styrket markant i 
det forgangne år. I lyset af museets beman-
ding har vi fokuseret på digitale tiltag og 
tilgængeliggørelse af kilder og ressourcer 
til brug i undervisningen. 

I 2016 har vi lanceret tre undervisningstil-
bud, der aktiverer lokalhistorien på nye må-
der. I samarbejde med Nationalmuseet har 
vi gennemført projekt Nye Veje, der skal 
skabe modeller for, hvordan folkeskoler 
landet over i højere grad skal bruge deres 
by som klasseværelse. Formålet med vo-
res deltagelse er at vise eleverne, at histo-
rie ikke kun er noget, der udspiller sig på 

bøgernes sider, men begivenheder, menne-
sker og valg, der har fundet sted midt i de-
res egen by. 

Svendborg Museum har lanceret to nyt un-
dervisningsmidler via Nye Veje. I foråret 
testedes og lanceredes middelaldermateria-
let ”Nye veje i gamle spor”, der havde som 
mål at gøre mellemtrinselever til historiske 
guider i egen by. 6. klasse på Ørkildskolen 
afd. Byen blev uddannet til guider og viste 
både skolekammerater og forældre rundt i 
hele byen. Materialet ligger til fri afbenyt-
telse på museets hjemmeside. 

I november offentliggjordes projektet 
”Svendborg Besat”, der tog udgangspunkt 
i, at alle danske byer har været besat og der-
for gemmer på en besættelsestidshistorie, 
der kan gøre undervisningen i besættelses-



Morten Nielsen (th), 
Gunnar Thomsen og 
Martin Hansen i færd 
med at sætte udstillingen 
om Svendborgsundbroen 
op på Tåsingeskolen. 
Foto: Esben Hedegaard.

Museet indsamlede 
en hel bygning i 2016, 
nemlig N. F. B. Sehesteds 
”Bjælkehus” på Broholm. 
Bygningen blev opført i 
1879 som et af verdens 
første arkæologiske 
rekonstruktionsforsøg. 
I 1930’erne blev 
bjælkehytten flyttet til 
Odense, hvor den først 
stod i Hans Knudsens 
gård, derpå i mange år 
i Den fynske Landsby 
og fra midt i 1990’erne i 
parken ved Hollufgård. 
I 2001 fik Svendborg 
Museum mulighed for at 
få hytten uddeponeret 
af Odense Bys Museer 
til en placering i 
parken ved Broholm 
igen mod at overtage 
vedligeholdelses-
forpligtelserne. I 2016, 
da deponeringsaftalen 
skulle forlænges, tog 
Odense Bys Museer det 
generøse skridt helt at 
overdrage bjælkehytten 
til Svendborg Museum.
Foto: Anne Granhøj 
Rosenberg. Nils Bennicke 
har siden snedkereret 
et nyt kryds til 
tagkonstruktionen. 
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tiden meget mere vedkommende for elever 
over hele landet. Vores ambition var derfor 
at udvikle en model for, hvordan man kun-
ne inddrage besættelsestidshistorien i by-
rummet i undervisningen. 

”Svendborg Besat” tog udgangspunkt i 9 
skilte placeret over hele Svendborg, der ta-
ger elever fra besættelse til befrielse og fra 
modstand til schalburgtage og på den måde 
sænker et nyt historisk lag ned over byen. 
Samtidig åbnedes en udstilling på Svend-
borg Bibliotek, der viste videre ud på Syd-
fyn til andre steder med betydning for be-
sættelsen. Skiltene bliver hængende hele 
2017, hvorefter tiltaget evalueres. 

Svendborg Museum er inviteret til konfe-
rence i foråret 2017 for at præsentere nye 

metoder til at arbejde med historieformid-
ling i byrummet på. 

Parallelt med Nye veje er opbygget en kil-
desamling på hjemmesiden. Kildesamlin-
gen er målrettet mod skolerne, så de bedre 
kan inddrage lokalhistoriske kilder i deres 
undervisning. Der er kilder og opgaver til 
industrialisering, søfart og middelalder.  

Ud over lanceringen af ovenstående nye til-
tag, afvikledes også gamle kendinge. Hi-
storiens dag blev for anden gang afholdt 
sammen med Svendborg Gymnasium. 300 
1.G’ere fik i marts udvidet deres lokalhistori-
ske bagage vha. 6 poster fordelt rundt i byen. 

Jubilæer

Den 19. november 1966 blev Svendborg-
sundbroen indviet af tronfølgeren Margre-
the, der med en messingsaks klippede den 
røde snor, der endnu holdt trafikken på Tå-
singe og Fyn adskilt. I 2016 var det 50 år si-
den, at broen skabte en stærkere forbindelse 
over af Sundet. 

Svendborg Museum arrangerede jubilæet 
sammen med Svendborg Kommune og Tå-
singeskolen. Jubilæumsfejringen startede 
ved den runde lystbådehavn, hvor der var 
taler, varm kakao og kanelsnegle. Parallelt 
med talerne vandrede 800 børn fra Tåsin-
geskolen ud på broen, og på signal fra en 
elev på natfærgen KAJA slap de deres med-
bragte balloner, der i den stærke november-
blæst fløj hurtigt ind over Svendborg. 

Efter ballonopsendelsen indviedes den gen-
opsatte færgegalge, som museet og Svend-
borg Havn havde fået penge til at genopstil-
le fra Fonden for Fynske Bank. 

Herefter gik turen til Tåsinge skolen, hvor 
museet havde opsat en udstilling om bro-
ens tilblivelse. Studentermedhjælper Jonas 
Søgård havde været i arkiverne og sammen 
med Marianne Berthing lavet en flot og in-
formativ udstilling, der i løbet af weeken-
den blev set af knap 400 mennesker. 

I juni fejredes lystsejladsens 150 års jubi-
læum i Danmarks Museum for Lystsejlads’ 

nye bygninger på Frederiksøen. Jubilæet 
var nedskaleret ift. de oprindelige planer 
pga. manglende fondsstøtte til projektet. 
Svendborg Museum opsatte en udstilling 
om lystsejladsens kulturhistorie og de ibo-
ende konflikter i sporten, der supplerede de 
udstillede både på fin vis, som et metalag 
over lystsejladsens udvikling. 

Studentermedhjælper Jonas Søgård hav-
de undersøgt adskillige årgange af diverse 
sejlsportsblade og udstillingen bød således 
på nye oplysninger om lystsejladsens dan-
nelse og livet i sejlklubberne de første år.  



Holdet bag udstillingen 
om Valdemar Vaaben. 
Fra venstre Therese 
S. Pedersen, Gudrun 
Fussing, Jens Fisker, 
Børge Groth og Martin 
F. Hansen. Foto: 
Marianne Berthing.

Arkivets sager er efterhånden i forbilledlig 
orden. Her står Hanne Jensen ved tegningerne 
af alle skibe fra Svendborg Værft. Foto Esben 
Hedegaard.

134       ÅRSBERETNING    2016 ÅRSBERETNING    2016       135

Byhistorisk Arkiv og Søfartsarkivet

De ca. 25 frivillige lagde tilsammen 6500 
timers arbejde på arkivet i 2016. Et impo-
nerende stort tal, men det var også nødven-
digt med mange ressourcer, for året bød 
på mange, store opgaver. Indretningen og 
oprydningen på arkivets fjernmagasin på 
Abildvej fortsatte, og næsten alt er nu på 
rette hylde. Samtidig er to af de store er-
hvervssamlinger digitalt registreret, nemlig 
Svendborg Boghvede- og Havremølle og 
H. I. Krøyers Enke. Sidstnævnte er arkivets 
største købmandsarkiv, og det blev derfor 
brugt som grundlag for et kursus i kassa-
tion med Else Gade Gyldenkærne, der er 
underviser hos Sammenslutning af Lands-
arkiver (SLA). Kurset viste dog, at der ikke 
var meget af Krøyer-materialet, der burde 
kasseres.

En tredje stor opgave var sortering af 4 pal-
ler materiale fra Mindedals Tegnestue (afle-
veret af C&W-arkitekter). Et stort og spæn-
dende arkiv, som vi valgte at splitte op, så 
det lokale forblev i Svendborg, kirkemateri-
alet gik til Danmarks Kirker ved National-
museet, udvalgte skoler, villaer, sommer-
huse mv. gik til Kunstbiblioteket, og atter 
andet ender på lokalarkiver, der hvor byg-
ningen hører til. 

kiv og Bevaringscenter Fyn. Der var repræ-
sentanter med til SLA’s generalforsamling 
og på SLA-Fyns årlige udflugt, der i år gik 
til Torø ved Assens

Der har i årets løb været i alt 312 henvendel-
ser, heraf de 2/3 pr. mail. I alt 47 gæster har 
fysisk henvendt sig. Arkivet er vokset med 
45 nye tilkomster + 20 som tillæg til tidlige-
re afleveringer. Der er registreret 1.217 ar-
kivfonde, så vi i alt er oppe på 6.526. Sam-
tidig er der registreret 2013 billeder, så ar-
kivet i alt har 15.741 digitale billedregistre-
ringer. Herudover er der foretaget 143 regi-
streringer, hvilket bringer tallet på digitale 
registreringer op på 1.633 stk.

Mange har undervejs givet en hånd med til 
disse store opgaver; det mere faste mand-
skab bestod af Gunnar, Hans, Martin og 
Hanne.

Arkivet var i årets løb involveret i tre ud-
stillinger. I marts åbnede vi udstillingen 
om den svendborgensiske lærer, kordegn 
og tegner, Valdemar Vaaben. Det skete 
med oplæsning af hans mest kendte børne-
bog, ”Nisserejsen”, og med musikalsk led-
sagelse. Senere deltog arkivet i Svendborg 
Sygehus’ 125-års jubilæumsudstilling i sy-
gehusets forhal, og sidst på året spillede ar-
kivet en væsentlig rolle bag udstillingen om 
Svendborgsundbroen i anledning af broens 
50-års jubilæum. Bl.a. gennemførte arkivet 
en række interviews med folk, der fra for-
skellige vinkler kunne fortælle om brobyg-
geriet og dens betydning efterfølgende. Ar-
kivernes dag lå umiddelbart forud for ud-
stillingen, og dagen blev brugt til opvarm-
ning til brojubilæet med arkivalier og film-
klip.

Udover det nævnte kassationskursus var 
der i regi af kommunens arkivsamvirke et 
kursus i synliggørelse ved informations-
chef ved Svendborg Kommune, Kim Bar-
ren, samt to interne facebookkurser ved 
Marianne Berthing.

Først på sommeren var en stor del af de ar-
kivfrivillige med på udflugten til Ollerup 
Gymnastikhøjskole og Egebjerg Mølle. 
Sammen med de øvrige arkiver gennem-
førtes også en studietur til Rudkøbing Ar-



Forskerne på loftet. Fra 
venstre ph.d.studerende 
Stine Grønbæk Jensen, 
ph.d.studerende Jacob 
Knage Rasmussen og 
post.doc. Susanne Kemp. 
Foto: Marianne Berthing.
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Danmarks Forsorgsmuseum

Forskning

Projektet, ”Velfærdshistorier fra kanten”, 
startede i slutningen af 2015 og er kommet 
rigtig godt fra start i 2016.  Et internt semi-
nar i starten af året med den ene af vore in-
ternationale konsulenter, Bernadette Lynch, 
var bl.a. med til at skabe et solidt grundlag 
for projektet og for samarbejdet mellem de 
tre involverede institutioner: Fængselsmu-
seet i Horsens, Center for Velfærdsstatshi-
storie ved SDU og Danmarks Forsorgsmu-
seum under Svendborg Museum. Projektet 
undersøger, hvordan et tættere samarbejde 
mellem forskere og formidlere kan udvikle 
museernes produkter. Derudover inddrages 
brugerne, de socialt udsatte, i processen, og 

ikke blot som objekter; de skal fungere som 
agenter i processen, og foreløbig tegner der 
sig et billede af en frugtbar ny treenighed 
her.  

De fem delprojekter skrider alle planmæs-
sigt frem. Her følger en kortfattet status på 
hver af dem:

Delprojekt 1: Ph.d. projektet ”Historieløs – 
fanget mellem journal og erindring”. Af Ja-
cob Knage Rasmussen.

Fokus har i 2016 primært været på empiri-
indsamling i form af interviews med tidli-
gere børnehjemsbørn og indsamling af ar-
kivmateriale fra Statens Arkiver. I samar-
bejde med TABUKA – landsforeningen for 
tidligere og nuværende anbragte, diskuteres 
det løbende, hvilken betydning journalerne 

har for tidligere børnehjemsbørn, og hvor-
dan vi som museum kan være med til at 
hjælpe tidligere anbragte med at finde frem 
til deres egen journal.

Delprojekt 2: Ph.d. projektet ”Ubekvemme 
minder – om socialt udsattes kamp for aner-
kendelse”. Af Stine Grønbæk Jensen

Stine har i 2016 ligeledes haft fokus på 
empiriindsamling. Der er blevet lavet 
interviews om og gjort observationer af, 
hvordan tidligere anbragte/indsatte erin-
drer deres tid på børnehjem og i fængsel, og 
hvordan de skaber mening med deres erin-
dringer og håndterer dem i dag i forskel-
lige sammenhænge. Projektet har et særlig 
fokus på museet som ramme for tidligere 
anbragtes erindringer, og for at få viden 
herom er der sammen med formidlingschef 
Sarah Smed blevet afholdt en række ”Min-
de-mandage” for tidligere anbragte. 

Delprojekt 3: ”… blot en af de navnlø-
se mange” Litterære narrativer om socialt 
udsatte som udgangspunkt for en ny erfa-
ringsformidling og en kritisk socialhistorie. 
Af Susanne Kemp, Trisse Gejl og Anne-
Marie Mai

Susannes deltagelse i projektet var oprinde-
lig kun 1-årigt og løb frem til 30. september. 
I 2016 har Susanne hovedsageligt studeret 
dansk litteratur om socialt udsatte og fat-
tige fra år 1900 til år 2000. Det har resulte-
ret i en lille monografi på ca. 90 sider. Hvor 
og hvordan den skal publiceres er stadig 

ikke afklaret. Med projektet som spring-
bræt blev der i foråret søgt og siden bevilget 
midler hos Kulturministeriets Forsknings-
udvalg til et nyt 1-årigt projekt, ”Litterære 
stemmer på fattiggården”, der skulle ligge 
i forlængelse af det første. Susanne Kemp 
fortsatte derfor arbejdet og tilknytningen til 
projektet efter 1. oktober.

De første skriveworkshops på museet med 
tidligere børnehjemsbørn og fængselsind-
satte er gennemført med stor succes. Tris-
se Gejl har været tovholder, og erfaringerne 
fra de forskellige workshops viser, at alle 
deltagerne kaster sig ind i processen med at 
skrive tekster og læse dem op for hinanden, 
med lyst og et stort mod.  

Delprojekt 4: Formidling af velfærdshi-
storier på kanten. Af Sarah Smed fra Dan-
marks Forsorgsmuseum og Maria Briese 
fra Fængselsmuseet

Projektet er forløbet planmæssigt, dog så-
ledes at Fængselsmuseet efter aftale først 
lagde deres ressourcer i projektet efter som-
merferien. Her i projektets indledende fase 
fandt vi det vigtigt at delprojektets grund-
idéer blev udfordret og kvalificeret. Bl.a. 
med det sigte tog Sarah Smed i februar 
2016 på særdeles givtigt netværksbesøg i 
England, hvor Bernadette Lynch (den ene 
af projektets to internationale museums-
konsulenter) havde etableret kontakt til 
folk, der havde erfaringer med samarbejde 
mellem universiteter og museer og bruger-
inddragende projekter med socialt sigte. På 



En del af det engagerede 
formidlerhold samlet 
efter et af de kvartalsvise 
møder. Foto: Marianne 
Berthing.Bernadette Lynch (midt 

på bænken), international 
anerkendt museolog,  
var oplægsholder og 
inspirator på VELUX-
projektets seminar. Foto: 
Marianne Berthing.
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en workshop med retoriker Signe Hegelund 
som underviser har projektets deltagere 
desuden drøftet og formuleret et koncept 
for det kommende udstillingseksperiment. 
Der er igangsat initiativer til at nedsætte et 
erfaringspanel tilknyttet projektet, hvor tid-
ligere anbragte, indsatte og socialt udsatte 
vil kunne bidrage til processen. 

Delprojekt 5: Engelsksproget Bogprojekt. 
Af Klaus Petersen og Esben Hedegaard

Vi arbejder på udgivelsen af en bog med 
(arbejds)titlen ’The Relevant Museum: For 
people, by people and about people’. Bogen 
skal udgives på engelsk på et internationalt 
(sandsynligvis britisk) forlag.  Kapitlerne 
skal være i hus november 2017 med henblik 
på udgivelse i foråret 2018. Udgivelsen er 
lagt sent i projektforløbet, fordi det har væ-
ret afgørende at indhøste erfaringerne fra 
delprojekterne først.

Formidling

Fra Forsorgsmuseet til Danmarks For-
sorgsmuseum 

Da 2016 endnu var i sin spæde begyndelse 
blev beslutningen om museets navneskift 
til ’Danmarks Forsorgsmuseum’ effektue-
ret. Skiftet skal signalere, at museets virke 
både er nationalt og fremadstræbende, og at 
museet forsknings- og formidlingsmæssigt 
fremadrettet vil være hele Danmarks muse-
um for den sociale forsorg. Om end muse-
ets indsats stadig er finansieret primært af 
midler fra Svendborg Museum og projekt-
midler fra fondsbevillinger, foregår der en 
pågående indsats for at sikre museet øko-
nomisk, hvilket ér en nødvendighed grun-
det museets generelle trange økonomiske 
kår. En egentlig statsanerkendelse af mu-
seet med dertilhørende driftstilskud ligger 
desværre ikke lige for, bl.a. begrundet i den 
generelle usikre periode for det danske mu-
seumsvæsens tilskudsstruktur. 

Navneskiftet udmøntede sig ikke blot i et 
ændret logo. Museets støtter og nationale 
og internationale samarbejdspartnere hil-
ste også ændringen velkommen, da den for 
mange illustrerede en logisk beskrivelse af 
museets allerede igangværende udvikling. 

I det følgende vil særlige projekter og ind-
satser fra det forgangne år blive præsenteret 
for at anskueliggøre, hvorledes Forsorgs-
museet er blevet til Danmarks Forsorgsmu-

seum og samtidig lægger en ambitiøs mu-
seumsstrategi for dagen med ønsket om at 
indtage en bred samfundsmæssig national 
betydning – iværksat fra Svendborg.

Udstillinger og besøgstal 

2016 vil blive husket som et år, hvor mu-
seets synlighed øgedes markant, og de for-
gangne års indsats for at vække interesse 
for museets formidling og faglighed blev 
honoreret med en stigning i det totale be-
søgstal på mere en 15% ift. 2015, som også 
var et rekordår. Nærstuderes besøgsstati-
stikken er det bl.a. særligt interessant at se, 
at indsatsen med at tilbyde besøgende gæ-
ster personbåren formidling i form af en 
rundvisning giver pote: Mere end halvdelen 
af museets besøgende oplever en rundvis-
ning som led i deres besøg. Derudover har 
tiltaget med de ’Særlige Søndage’ (tidligere 
kaldet ’Familiesøndage’) vist sig at være en 
succes. Disse søndage er én månedlig mu-
seumsdag, hvor entréen og rundvisningen 
er gratis. Forhåbningen var at ændre be-
søgstallene for søndagene, hvor der de for-
gangne år har været for stille. Det er lyk-
kedes, og på mange af de særlige søndage 
lægger mere end 100 gæster vejen forbi, og 
af dem deltager mere end 70% i en af da-
gens to rundvisninger. En del af de besø-
gende på disse søndage fortæller museums-
værterne, at de normalt ikke ville kunne gå 
på museum grundet en stram økonomi. 

I alt er mere end 8.000 gæster blevet vist 
rundt på museet i 2016, og som i tidligere år 
har museet derfor kunnet nyde stor hjælp af 
et engageret og fagligt dygtigt hold af for-
midlere ansat som timelønnede studenter-
medhjælpere. Et hold på 7-8 nøje udvalgte 
studerende fra bl.a. historie, samfundsvi-
denskab, seminarie- og socialrådgiverud-
dannelserne har løftet opgaven med at for-
midle den komplicerede forsorgshistorie på 
fineste vis, og ud over opgaven med rund-
visninger har en del af dem skrevet opgaver, 
specialer og kronikker med afsæt i museets 
arbejde. Som formidler på Danmarks For-
sorgsmuseum møder man en meget blan-
det gruppe af besøgende med vidt forskel-



5 Krølle var ordstyrer 
på Arbejdermuseet, da 
Hus Forbi-udstillingen 
åbnede, og han 
takkede Poul Nyrup 
for den stærke og også 
personlige tale, han 
holdt. Foto: Jon Bjarni 
Hjartarsson.

4 Hus Forbi-sælgere 
fra hele landet dukkede 
op til åbningen i 
Svendborg. Her er de 
samlet ved et maleri af 
Britta, der også er Hus 
Forbi-sælger. Foto: 
Fagfotografen v. Michael 
Blæhr.

Signe Wenneberg åbnede 
officielt haven ved at 
klippe en smuk krans 
over, som var lavet af 
Dennis Larsen, der er 
frivillig på museet. Foto: 
Fagfotografen. 
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lige baggrunde, aldre og holdninger. Dette 
kræver faglig forankring, historisk viden, 
imødekommenhed, fleksibilitet og rumme-
lighed, og samtidig at man, som repræsen-
tant for museet, er åben for at forholde sig 
til skarpe spørgsmål og holdninger på en 
respektfuld måde. Formidlerholdet har på 
fineste vis formidlet institutionel- og per-
sonbåren forsorgshistorie, og holdet har en 
stor andel i årets publikumssucces. 

Udstillingsarbejdet blev primært formet af, 
at hjemløseavisen Hus Forbi fyldte 20 år, og 
i den anledning tog avisens sekretariat kon-
takt til museet for at høre, om vi ville hjæl-
pe med at markere denne milepæl med en 
udstilling, som skulle turnere landet rundt 
og ende i Svendborg. Museet drog nytte af 
gode kollegiale kontakter i hhv. Århus og 

København og fik sammensat et tværinsti-
tutionelt samarbejde med Den Gamle By og 
Arbejdermuseet. Resultatet blev vandreud-
stillingen ’Hus Forbi FORDI!’, som blev åb-
net den 11. maj af Poul Nyrup Rasmussen 
på Arbejdermuseet. Her stod udstillingen i 
to måneder, hvorefter den blev flyttet til År-
hus’ nye bibliotek og borgerservicecenter, 
Dok1. Udstillingen var i Aarhus i 2 måneder, 
hvorpå den blev hentet til Svendborg, hvor vi 
så kunne åbne udstillingen 4. oktober. Flere 
sælgere var rejst langvejs fra for at kunne del-
tage i åbningen i Svendborg, og hjemløseor-
ganisationen SANDs campingvogn blev pla-
ceret og bemandet foran Fattiggårdens port. 
Sammen med udstillingen kunne vi desuden 
vise en udendørs foto- og maleriudstilling i 
Fattiggårdens arbejdsgårde med portrætter af 
en række Hus Forbi-sælgere.  

Der var mange krav til udstillingens form 
og mobilitet, og grafiker Trine Kirketerp 
Struve fra GrafLab konstruerede i samar-
bejde med smedelærlinge fra Svendborg 
Erhvervsforskole bl.a. jernmoduler, som 
både var fleksible og solide. Processen med 
for begrænsede midler at sam-skabe en tur-
nerende udstilling med socialt sårbare og 
hjemløse, 2 andre museer samt en avis kræ-
vede både tid, rummelighed og kreativitet, 
og at udstillingen med succes kunne åbne 
tre steder var i dén grad resultat af en fan-
tastisk tværfaglig holdindsats fra både for-
midlere, frivillige og teknisk personale fra 
museet i Svendborg. 

Særlige aktiviteter og brugerinddragelse

Tværfagligheden prægede også museets 
deltagelse i ’Brugernes Bazar’ i Odense 
30. august. Bazaren er et heldagsarrange-
ment i Kongens Have i Odense koordineret 
af Rådet for Socialt udsatte. Her etablerede 
museet for 2. år i træk et pop up-museum. 
I år kunne de besøgende både få en snak 
om museets forskning med Stine Grønbæk 
Jensen og Jacob Knage Rasmussen, og om 
museets aktiviteter med formidlerne Sara 
Mortensen og Maria Nagel. Derudover del-
tog Hjalmar Kinner. Hjalmar har som tid-
ligere anbragt deltaget i museet virke med 
sin egen historie, og på bazaren fortalte han 
interesserede om sit samarbejde med muse-
et. Efter dagen noterede Hjalmar, at ”det var 
så inspirerende at få lov at arbejde sammen 
med museets personale og se deres passion 

for at formidle håb og deres kendskab til 
mennesker generelt. Det var en meget stor 
ære og glæde at være med.”

4. juni var ud over at være en festdag på Fat-
tiggården også præget af endnu en særlig 
holdindsats, da museumshaven blev åbnet 
officielt efter de forgangne års imponeren-
de flid og ihærdighed fra de frivillige i Mu-
seumshavens Venner. Det var en åbning, 
som efter alle kunstens regler skulle vise 
de mange indsatser og sociale samarbejder, 
som reetablering af haven har ført med sig. 
Journalist, klima- & menneskerettigheds- 
aktivist og haveelsker Signe Wenneberg 
stod for den officielle åbning, og herefter 
summede haven af liv: Kunstner Mai-Britt 
Schultz malede akvareller, gutterne fra Car-
los’ Kitsch’en serverede deres fortolkning 
af Fattigggårdens gule ærter. Frivillige fra 
Byhistorisk Arkiv fortalte om havens hi-
storie, mens frivillige fra museet serverede 



Mette Marie From 
formåede at skabe en 
særlig stemning for de 
små elever, der oplevede 
hendes teaterstykke. 
Foto: Marianne Berthing.

SVEND filmfestival 
2016. Museumsinspektør 
Jeppe Wichmann 
Rasmussen og formidler 
Sara Mortensen byder 
velkommen til ca. 250 
svendborgensiske 
skoleelever ifm. 
særvisninger af DR-
Ultra-serien ”Venner 
fra Fremtiden”. Foto: 
Preben Hartmann 
Rasmussen.

142       ÅRSBERETNING    2016 ÅRSBERETNING    2016       143

fedtemadder og kolde drikke. Haveinteres-
serede kunne få en snak med de frivillige i 
Museumshavens Venner, Haveselskabet og 
Frøsamlerne, mens personalet og brugere 
fra Forsorgscenter Sydfyn fortalte om deres 
arbejde, og Sydfyns Frie Fagskole servere-
de Fattiggårdens rabarberkage. At samle så 
mange en varm junilørdag i en museums-
have er et svendestykke, som vidner om, at 
Fattiggårdens have kan og fremadrettet skal 
anvendes til at skabe socialt samvær og in-
kluderende møder mellem mennesker, hvis 
veje ellers ikke ville have krydset hinanden.

I sensommeren deltog museet i SVEND-
filmfestivalen med særlige aktiviteter. Der 
var to særvisninger ”on location” af filmen 
”Der kommer en dag”, og museets formid-
lingsrum ’Klistersalen’ var stuvende fuld til 
begge visninger. Godhavnsdrengene Poul 
og Arne var til stede på museet og gav pub-

likum mulighed for at stille spørgsmål. Det 
blev en meget rørende eftermiddag for alle 
deltagere. Senere indbød museet til en ræk-
ke spændende film- og tv-relaterede arran-
gementer. For skolerne var der workshops 
med professionelle filmfolk. Med udgangs-
punkt i autentiske fortællinger fra Fattig-
gården underviste instruktør Christian W. 
Bergstrøm og skuespiller Uta Motz, elever-
ne i at arbejde med idéudvikling. Efterføl-
gende skulle de på udvalgte locations træne 
fotograferingens kunst, og slutteligt skulle 
eleverne give Fattiggårdens fortællinger liv 
i korte egenproducerede film. Lyddesigner 
Morten Barfoed Søegaard underviste sene-
re i optagelse af lydeffekter, mikrofontek-
nikker, stemmeskuespil igen med udgangs-
punkt autentiske historier fra Fattiggården. 
Den 2. september var der særvisning af DR-
Ultras kommende tv-serie for børn ”Venner 
fra fremtiden”. I en form for historisk ’reali-
ty’ sendes to børn fra femte klasse i en tids-
maskine tilbage i Danmarkshistorien med 
en mission. De skal hjælpe et menneske, 
de ikke kender – fra en anden tid end deres 
egen. Et af afsnittene er optaget på museet 
og handler om den indlagte Alma. 250 sko-
lebørn fra 4-6. klasse var først i Scala og 
se afsnittet og dernæst på besøg på muse-
et, hvor de mødte instruktøren og nogle af 
de børn, som har været med i serien. Jeppe 
Wichmann Rasmussen og Sara Mortensen 
fra museet viste desuden rundt på museet, 
og eleverne skulle spotte locations fra se-
rien. Dagen efter holdt Liv Thomsen, kvin-
den bag tv-serien ”Ludere, lommetyve og 

lirekassemænd”, et foredrag på museet om 
tilblivelsen af serien. Et af afsnittene er op-
taget på museet og handlede om Fattiggår-
dens skræk Peter Jørgensen.

Også teaterkunsten var del af formidlingen, 
da museet i maj indbød til en oplevelse for 
de mindste skolebørn. I forestillingen ”Må-
nestrålen” følger man Erika, som skal sige 
farvel til sin mor. Erikas mor er død. Og 
hun skal til begravelsen sammen med sin 
far. Far har travlt. Han tager sort tøj på, hej-
ser flaget i flagstangen på halvt og henter 
friske blomster hos blomsterhandleren. Han 
skynder på Erika, for de skal nå hen og sige 
farvel på ”voksenmåden”. Men Erika har 
også travlt. Så Far må vente. Hun er ved at 
sige farvel til Mor på ”børnemåden”. I styk-
ket inviterede Erika sin far og publikum 
med ind i sin ”afskeds-verden”. Børnene 
var meget optagede af stykket, som invite-
rede til refleksion i børnehøjde omkring et 
meget tungt tema. Det var multikunstneren 
Mette Marie From, der havde skrevet styk-
ket og selv stod for opsætning, skuespil, 
musik, historie og univers. 

Museet har et vedvarende fokus på at skabe 
brugerinddragende formidling, og også til-
buddene til skoler har budt på en høj grad af 
inddragelse. Et eksempel på det var projek-
tet ”Fattiggårdens skræk”, som var en del 
af satsningen ”Kulturens Laboratorium” 
under ”Kulturregion Fyn”. Projektet gik ud 
på, at elever fra 7.a på Rantzausminde sko-
le skulle producere en graphic novel om en 

historisk person, nemlig Peter Jørgensen, 
også kaldet ”Fattiggårdens skræk”, fortalt 
baglæns, startende med hans død i Horsens 
statsfængsel og sluttende med hans fødsel 
på Tåsinge.  De skulle lære en historisk per-
son nærmere at kende og udarbejde collo-
grafier. Eleverne udarbejdede i samarbejde 
med deres lærer, kunstneren Ann-Kerstina 
Nielsen, indehaver af Grafik Galleri og Jep-
pe Wichmann Rasmussen et storyboard ba-
seret på den autentiske historie om Fattig-
gårdens skræk. Storyboardet blev inddelt i 
21 dele, som hver især fortalte om en vigtig 
begivenhed i Peter Jørgensens liv. Herefter 
underviste Ann-Kerstina eleverne i at lave 
collografier. Elevernes collografier udgjor-
de tilsammen historien om Fattiggårdens 
skræk som alternativ version af en graphic 
novel. Trykkene blev til en udstilling på 
museet, og eleverne fik efter udstillingens 
afslutning de collografier, som de selv har 



I den fine udstilling om 
Fattiggårdens Skræk i 
museets Klistersal kunne 
man både se kunstværker 
og læse postkort, 
som eleverne havde 
skrevet og sendt ’ fra 
fortiden’. Foto: Andreas 
Bastiansen.

Anita Lillevang fortalte 
julehistorien om Peter 
Syvtals jul og skabte 
julestemning. Foto: 
Marianne Berthing.
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produceret, med hjem. Udstillingen bliver 
udgivet som graphic novel i bogformat i 
foråret 2017. 

Et andet eksempel på brugerinddragende 
museumsformidling var projektet ”Mit liv 
i en barnevogn”. I november inviterede mu-
seet tre 1. klasser fra hhv. Vestre skole og 
Ørkildskolen til at lave deres egen udstil-
ling på museet. Med udgangspunkt i en kort 
fortælling om hjemløshed og fattigdom før 
og nu og børnenes egen forståelse af, hvad 
det vil sige at være hjemløs, og hvad et hjem 
er, ombyggede de tre gamle barnevogne til 
hjem. Eleverne valgte selv, hvad barnevog-
nene skulle udstyres med for at blive til 
hjem og skabte i samarbejde med multi-
kunstneren Mette Marie From, deres lære-
re og Jeppe Wichmann Rasmussen de for-
skellige effekter af genbrugsmaterialer. Ef-

terfølgende skabte eleverne fotokunst, der 
formidlede tankerne bag deres arbejde med 
barnevognen og deres tanker om hjemløs-
hed og fattigdom. Fotos og barnevognene 
udgjorde tilsammen udstillingen ”Mit liv 
i en barnevogn”, som efterfølgende kunne 
ses på museet.

Som i de senere år er det i særligt i vinter-
ferien, sommerferien og efterårsferien, at 
museet indhenter gode besøgstal, og for-
men med gratis rundvisninger, når entréen 
er betalt, fungerer så godt, at det efterhån-
den er almen kendt, at i ferierne kan man 
tirsdag-fredag kl. 11 og 13 få historier le-
vende fortalt. Museets hold af frivillige bi-
drager både med måttevævning, fedtemad-
der og fattiggårdskost, og besøgsevaluerin-
gerne vidner om, at museet kan bryste sig 
af at have venlige og kompetente museums-
værter og frivillige med plads til en uformel 
snak som led i museumsbesøget.

2016 var også året, hvor museet for første 
gang kunne præsentere Fattiggårdens helt 
egen julehistorie, ”Petter Syvtals juleaf-
ten”, som handlede om Petter Syvtals jul 
på Fattiggården. Petters største juleønske 
er en julehilsen fra børnebørnene Erik og 
Grethe, som bor i Jylland, men har de mon 
husket deres gamle bedstefar på Fattiggår-
den? Historien blev læst højt af Anita Lil-
levang, der også har skrevet julehistorien. 
Anita er ved at uddanne sig til Natur- og 
Kulturformidler og var praktikant på muse-
et. Anita er uddannet journalist og forfatter 

til fire kriminalromaner for voksne. ”Petter 
Syvtals juleaften” var hendes første fortæl-
ling for børn. 

National formidling og undervisning 

Navneændringen til Danmarks Forsorgs-
museum har også sin klare berettigelse, når 
man kaster et blik på museets nationale be-
vågenhed. F.eks. valgte Adrian Hughes og 
holdet bag DR K’s ”Historiequizzen” at 
henlægge et helt program til Fattiggården, 
og DR Ultra sender i efteråret 2017, som 
nævnt tidligere, en længere udsendelse for 
børn om livet bag murene. Derudover hav-
de Zentropa premiere på ”Der kommer en 
dag” den 17. april. En film, der baserer sig 
på tidligere anbragtes oplevelser på drenge- 
og lærligehjemmet Godhavn, som de også 
er blevet beskrevet i museets Godhavnsrap-
port. Til premieren i Imperial i København 
deltog Esben, Jacob og Sarah fra museet 
sammen med Maria Rytter og Inge Møn-
ster-Kjær fra Godhavnsundersøgelsen. Fil-
men høster i skrivende stund stadig priser, 
og i foråret er det planen, at den vises på 
TV2. Museets arbejde med børneforsorgen 
mundede desuden ud i, at Sarah deltog i 
NRKs (norsk tv) slægtshistoriske program, 
hvor en skuespiller er på jagt efter sin dan-
ske farmors anbringelseshistorie. Sidst men 
ikke mindst skal det også nævnes, at både 
P1 Eftermiddag og TV2 Nyhederne flere 
gange i løbet af året kontaktede museet for 
på forskellige vis at få udtalelser om de fat-
tiges historie. En værdifuld måde at skabe 

national bevågenhed om museets arbejde 
og rolle. 

Et yderligere projekt, som virkelig ny-
tænker, hvad museer kan, bør og skal ar-
bejde med, er ”Skjulte Danmarkshistorier”. 
Gennem dokumentarfilm samskabt med 
nutidens socialt udsatte skal projektet give 
danskerne indsigt i og tydeliggøre forskel-
le og ligheder mellem livet for nutidens og 
fortidens socialt udsatte. Projektet løfter 
skjulte historier om fattigdom i Danmark 
frem i lyset og bringer nye perspektiver ind 
i debatten om fattigdom før og nu. Projek-
tet lagde fra land i oktober og resten af året 
mødtes Jeppe Wichmann Rasmussen med 
leder Gitte Kromann Jacobsen og en række 
brugere fra Forsorgscenter Sydfyn, med-
lemmer af SAND og Instafilm. Der blev 
afholdt tre workshops, to studiedage og tre 



Museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen sludrer med Richardt, Mette 
og Henning, som deltager i projektet ”Skjulte Danmarkshistorier”. Foto: Jon 
Bjarni Hjartarson.

Sarah og Jacob fik lov 
at opleve den særlige 
historiske stemning 
på slottet Castello 
Sforzesco, som led i 
deres besøg i Milano.Engagerede lærere samlet ved det første panelmøde i ”Museum på 

skoleskemaet”. 
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fortælledage, hvor der blev delt historier og 
diskuteret, hvordan produktionen af filme-
ne skulle gribes an. Deltagelsen i projek-
tet er en slags ”kulturaktivering”, som har 
givet deltagerne en oplevelse af, at de kan 
bidrage, og at deres historie anerkendes og 
værdsættes som værende en essentiel del af 
noget, som vil skabe indsigt. Det har, iføl-
ge Gitte Kromann Jacobsen, understøttet 
brugernes rehabilitering og styrket deres 
selvværd. De har fået en væsentlig erfaring 
med og oplevelse af, at deres unikke viden 
har værdi for det omgivende samfund, el-
ler som en af deltagerne, Richardt Åmand, 
siger: ”Jeg synes, det har meget stor betyd-
ning, at vi får sat fokus på, hvor langsomt 
det egentlig er gået med udviklingen. (…) 
Det har også været terapeutisk faktisk, alt-
så vi har mange samtaler, som er gået me-
get dybt, og som har været meget forløsen-
de og eftertænksomme.”

I august blev det ambitiøse formidlings-
projekt ”Museum på skoleskemaet” skudt i 
gang. Jeppe Wichmann Rasmussen er pro-
jektleder på projektet, som er et samarbej-
de mellem Svendborg Kommune, Lange-
land Kommune, kommunernes skoler samt 
Svendborg Museum og Langelands Muse-
um. Lærer Ulrik Vestergaard Jensen (Rant-
zausminde skole) er tilknyttet som under-
visningskonsulent og bruger i projektpe-
rioden en dag om ugen på hvert museum, 
hvor han arbejder med udvikling af under-
visningstilbud. Projektet arbejder med helt 
nye metoder til skole-museumssamarbejde. 

En af de nye metoder er tilknytningen af 
lærer- og elevpaneler til museerne. Pane-
lerne samles på museerne hver anden må-
ned fra august 2016. Panelerne hjælper mu-
seerne med at udvikle nye undervisnings-
tilbud, som passer ind i skolernes hverdag 
og hjælper skolerne med at opfylde kravene 
til ”Den åbne skole”. Projektets hovedfor-
mål er at inddrage Svendborg Museum og 
Langelandsfortet langt mere i skolernes un-
dervisning samt at gøre samarbejdet mel-
lem museerne og kommunernes skoler let 
og bæredygtigt. Projektets parter har styr-
ket eksisterende relationer ved at lave fa-
ste aftaler samt udarbejdet nye undervis-
ningsforløb og læremidler, hvor brugen af 
genstande og andet kildemateriale, under-
visning i kilders anvendelse og en revita-
lisering af de eksisterene kasser med hi-
storiske genstande spiller en central rolle. 
Den øgede inddragelse af lærere og elever 
i museernes skoletjenesteudvikling har be-
virket, at museernes ressourcer i betyde-
ligt større omfang end tidligere indtænkes i 
skolernes hverdag og tilpasses deres behov. 
Projektets resultater er blevet videndelt i re-
levante faglige miljøer og har fået stor ros 
for at nytænke skole-museumssamarbejdet. 
Projektet kan inspirere, men også kopieres 
af og etableres på andre skoler og kultur-
institutioner og gøre museerne i Svendborg 
og Langeland Kommune til nationale fore-
gangsmuseer. 

Særlige besøg – 
ude og hjemme

2016 blev også mar-
keret af spændende 
besøg. I februar tog 
Sarah f.eks. på en 
ugelang ”museums-
roadtrip” med den 
internationalt an-
erkendte museolog 
Bernadette Lynch. 
Ruten gik fra Man-
chester til Wales 
og så til London. 
Her fik Sarah mu-
lighed for at møde 
museumskollegaer, som arbejder målrettet 
med brugerinddragelse og sam-skabelse – 
to museologiske begreber, som i denne tid 
præger museumsdebatten internationalt. 
Der var undervejs rig mulighed for at præ-
sentere museets arbejde. F.eks. gav Sarah 
præsentationer for en ledergruppe på Na-
tional Museums Wales og for forskere på 
University College London. På turen blev 
der skabt værdifulde kontakter, som museet 
stadig benytter sig af i forskellige sammen-
hænge. 

Senere bød året også på international pro-
filering af museets arbejde, da Jacob Kna-
ge Rasmussen og Sarah Smed rejste til Mi-
lano for at give en præsentation på ICOMs 
stort anlagte museumskonference. Jacob og 
Sarah var blevet indbudt til at fortælle om 



Svendborg Mueum 
havde i september besøg 
af Kulturministeriets 
forskningsudvalg. 
Det var forskningen 
på Danmarks 
Forsorgsmuseum, vi 
lagde mest vægt på at 
præsentere ved den 
lejlighed. Foto: Marianne 
Berthing.
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bl.a. ”Velfærdshistorier fra kanten” i muse-
umsnetværket FIRHM (Federation of Hu-
man Rights Museums). Museets deltagelse 
og præsentation vakte stor opmærksomhed, 
og der var efterfølgende positive tilkende-
givelser, fx fra leder af Vest-Agder Muse-
et (kåret til Norges bedste i 2016), Kathrin 
Pabstt: ”Det var en av de beste presentasjo-
nene, jeg har hørt her i Milano, og et eks-
tremt spennende prosjekt dere jobber med.”

Nogle besøg hjemme på museet har været 
noget ud over det sædvanlige. F.eks. var det 
noget ganske særligt, at Odense Seniorhøj-
skole i marts tildelte en helt undervisnings-
dag til museet. Her fik de efter ønske et ind-
blik i museets forskning ved Jacob Knage 
Rasmussen og i museets formidling ved 
bl.a. Sarah Smed. Få dage senere afholdte 
Svendborgs BUK (Børne- og Ungekulturelt 
Netværk) møde på museet med BUK fra 
Kolding, hvor fokus også her var på kultur-

institutionernes betydning for formidling 
til børn og unge. 

Det dynamiske samspil mellem forskning, 
formidling og brugerinddragelse var også 
i centrum, da Kulturministeriets Forsk-
ningsudvalg kom på besøg og blev præsen-
teret for især projektet ’Velfærdshistorier 
fra kanten’ og det frugtbare samarbejde 
mellem forskere og formidlere. 

Besøg fra engagerede kollegaer er også altid 
noget særligt - hvad enten de kommer lang-
vejs eller lokalt fra. Derfor var det givende, 
både da Museum Vestfyns to museumsin-
spektører Tea Dahl og Ingrid Vatne var på 
inspirationstur til Svendborg i marts, og da 
Jess og Matt Turtle fra Museum of Home-
lessness i London kom hele vejen til Svend-
borg for at få faglige input. Men også folk, 
som ikke er fra museumsbranchen, fandt 
i 2016 vejen til Fattiggården. Det er især 
grupper og folk med socialfaglig interesse, 
som kommer på besøg. F.eks. var både den 
tidligere formand for Rådet for Socialt Ud-
satte og stifter af ”Projekt Udenfor”, Preben 
Brandt, samt fotograf og samfundsdebattør 
Jacob Holdt forbi. Også SANDs UngeCrew 
og Kvindenetværket valgte at bruge muse-
et, da de samlede nuværende og tidligere 
hjemløse i Svendborg.

Foredrag, guidede ture mm.

Esben Hedegaard

13.02. Det maritime Svendborg og Svend-
borg Museum. Til 60-års fødselsdag på Tå-
singe.

30.03. Rundvisning på Svendborg havn.

05.04. Historiens dag for 1. G’er på Svend-
borg Gymnasium.

07.04. Nyt om gamle Svendborg. Guidet 
bytur sammen med Per O. Thomsen.

20.04. Oplæg om borgmester Lacoppidan 
på Kammerateriet, Svendborg.

01.06. Svendborg Museum bag kulisserne. 
Oplæg for nye medlemmer.

20.06. Oplæg om havnebyggeri bag Jessens 
Mole. Debatteriet på Kammerateriet.

29.07. Guidet omvisning for tyske pensioni-
ster på Fattiggården.

29.07. Guidet tur på Frederiksøen for gamle 
A. P. Mølleraspiranter.

08.08. Guidet sejltur med Dansk Folkeparti.

11.08. Rundvisning i Troense sammen med 
Knud Helles.

18.08. Guidet havnetur for Industrien Syd.

18.08. Guidet tur i Rantzausminde sammen 
med Egense Lokalhistoriske Arkiv.

25.08. Guidet sejltur med Helge.

06.09. Guidet sejltur med VIKING til Drejø.

09.09. Guidet sejltur med Kaja.

04.10. Foredrag om Svendborgs lystskove i 
Menighedshuset ved Fredens kirke.

11.10. Guidet tur på museumsmagasinet.

24.11. Værfterne langs sundet. På Svend-
borg Bibliotek.

Stine Grønbæk Jensen

13.05. ”Øjenvidneberetninger i muse-
ets forskning og formidling”. Foredrag på 
Svendborg Museum for historiestuderende 
fra SDU.

21.06. ”Anbragt i historien”. Foredrag på 
Svendborg Museum for en gruppe fra So-
cialstyrelsen.

09.09. ”Anbragt i historien og VELUX-pro-
jektet”. Foredrag på Svendborg Museum 
for en gruppe fra Socialstyrelsen.

28.11. ”Anbragt i historien”. Foredrag for 
Kellers Minde.

Nils Valdersdorf Jensen

11.01.: ”Smugleriets historie” i Åbyskov 
Forsamlingshus.  

25.01.: ”Smuglernes paradis” for Thurø Lo-
kalhistoriske Forening. 

11.03.: Guidet tur på Svendborg Havn og 
Ring-Andersens Træskibsværft. 

14.03.: ”Smuglernes paradis” for Sørup og 
Sct. Jørgens Lokalhistoriske Forening. 



Der trænes (skumgummi)
fodbold i kvindernes 
gård i forbindelse med 
sommerfesten. Når 
arkæologerne har lært 
reglerne, udfordrer 
vi Naturama. Foto: 
Marianne Berthing.
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13.01.: ”Blåt blod - Søfartssamfundets 
grundsten” for turistaktører i Svendborg.

05.04.: Guidet tur Historiens dag i samar-
bejde med Svendborg Gymnasium.

06.04.: ”Søkortfortællinger” på Landet Bib-
liotek.

13.04.: ”Smugleri”. Kammeratlig samtale 
på Kammerateriet, Frederiksøen.  

14.04.+20.04.: Guidet tur. Havnen set fra 
oven. Havnehistorier fra DLG’s silo. 

28.04.: ”Smugleriets historie” for Hjortøs 
bådelaug.

09.05.: Guidet tur langs den sydfynske kyst. 
Sejlads med Oure som kulturhistorisk gast.

11.05.: ”Smugleriets kulturhistorie” for 
Marstal Marineforening.

24.05.+15.08.: Guidet tur. Bagsiden af 
Svendborg. Byvandring og sanitet, kloake-
ring og baggårde. 

16.06.+25.08.+20.09.: Guidet tur. Historier 
på Helge. 

16.06.: ”Svendborgsunds historie” på Hotel 
Christiansminde.

25.06.: Guidet tur. Lystsejladsens jubilæum

27.06.: Smuglerskole på Thurø i samarbejde 
med Thurø Sejlklub.

29.06.+30.06.: Havnerundfart på SUP. 

01.07.: Møllergades historie. Byvandring 
for Liv i min by. 

04.08.: Havnevandring med Ryslinge Høj-
skole.    

04.08.: Temasejlads med VIKING: Øhavets 
broer. 

06.08.: ”Smugleriets kulturhistorie” for 
CORONET foreningen.  

16.08.-18.08.: 3-dages øhavstogt med 
SvendborgEvent. 

20.08.: Historisk Fisketur på Hjortø.

23.08.: Guidet tur. Svendborgsunds historie 
på VIKING med vildmarksmændene.

23.08.+31.08.: Sejlads på VIKING for nye 
medlemmer.   

07.09.+13.09.: Kulturhistorisk Kajaktur med 
Svendborg Kajakklub og Troense Kajak-
klub.

17.09.: Guidet mølletur ved Vejstrup Å.

25.09.: Guidet tur. Frederiksøens historie 
med Historisk Samfund for Fyn.

29.09.: Guidet tur i forbindelse med borger-
møde om Svendborgs kulturkanon. 

04.10.: Guidet tur. Middelalderbyen Svend-
borg. Byvandring for fire 7. klasser. 

17.10.: ”Sydfynsk smugleri før og nu” i 
Bjerreby Forsamlingshus.

20.10.: Værftsaften på Kammerateriet.

25.10.: ”Smugleriets historie og årsager” for 
Told og Skat seniorklub.

27.10.: ”Søkortfortællinger fra Sydfyn og 
Gudme” på Gudme Bibliotek.

31.10.: ”Søkortfortællinger fra Sydfyn” på 
Vester Skerninge Bibliotek.

01.11.:”Blåt Blod - Søfartssamfundets 
grundsten” til Vidensdag på Naturama.

02.11.: ”Museum uden vægge” på FÆNGS-
LET i Horsens.

11.11.: Guidet byvandring. Svendborg Besat.

18.11.: Brojubilæum.

29.11.: ”Smugleri før og nu” for Rotary, Ho-
tel Christiansminde.

03.12.: Mørkekammeret. Værftshistorier til 
lysfesten på Frederiksøen.

13.12.: ”Forsvaret for status quo. Modstan-
den mod landboreformerne 1784-1790” i 
Den Fynske Landsby.

Marie Vang Posselt

15.11.: ”En stormandsgård fra ældre bron-
zealder ved Frejlev, Aalborg”. På ODMs 
orienteringsmøde i Vejle.

Jacob Knage Rasmussen

02.03 ”Anbragt i Historien”. Foredrag i 
Svendborgs Borgerforening.

14.03 ”Anbragt i Historien”. Foredrag for 
Socialpædagogernes Landsforening Østjyl-
land. 

16.03 ”Anbragt i Historien”. Foredrag til 
generalforsamling i PEN (BUPL og So-
cialpædagogerne Nordsjællands sektion for 
pensionister og efterlønnere.)

21.06 Indsamling af livshistorier. Foredrag 
på Svendborg Museum for en gruppe fra 
Socialstyrelsen. 

13.10 ”Historieløs”. Foredrag på Svendborg 
Museum.

17.11 ”På kanten af velfærdsstaten”.Fore-
drag på Rudme Friskole.

Jeppe Wichmann Rasmussen

27. 01.: ”Fattiggård eller fjendeland” på 
Hulvejskolen i Horsens.

20.02.: ”Klienter til Nazityskland” på Fugl-
sangcentret for Dansk Blindesamfund.



Det er stærkt 
undervurderet, 
hvor meget kaffe 
og kage betyder for 
museumsmedarbejderes 
produktivitet. Her er det 
Ellinor (i baggrunden), 
der giver kage. Foto: 
Marianne Berthing.
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07.06.: ”Museum på Skoleskemaet” Pecha 
Kucha på Bogholderiet for lokale kulturfolk.

28.10.: ”Museum på Skoleskemaet” på Dan-
marks Forsorgsmuseum for ”Nye Veje”-
projektet.

05.11.: ”Fattiggård eller fjendeland” i Oden-
se for ”Historisk samfund for Fyn” Ansgar 
Kirke.

10.11.: ”Jødisk modstand mod holocaust” på 
Ollerup idrætshøjskole.

12.11.: ”Fattig på Sydfyn” for Gudme lokal-
historiske forening på Gudme bibliotek.

Sarah Smed

04.04.: ”Du skal ikke tænke på din Far og 
Mor” på Ringe Bibliotek for Midtfyns Se-
nior.

27.04.: ”Det lystne fattiglem? Den letleven-
de og smittefarlige Rasmine” på Kamme-
rateriet.

03.05.: ”Historier du aldrig glemmer” på 
Studenterhuset i Århus for ’Historia’.

02.06.: ”Museum i tiden - demokrati i far-
ver” som Pecha Kucha på Kammerateriet

17.06.: ”Tilsynets historie” for Socialtilsyn 
Syd.

13.10.: ”Historier du aldrig glemmer” for 
DIS Sydfyn.

24.10.: ”Historier du aldrig glemmer” på 
Vejlefjord for Vejlefjords Venner (rehabili-
tering).

02.11.: ”Formidling om forsorg” for ’Fæng-
selshistorisk Selskab’ på Fængslet i Horsens

09.11.: ”Historier du aldrig glemmer” for 
DIS Kbh N.

14.11.: ”Hus Forbi FORDI’ for Udstilling og 
Design på ODMs orienteringsmøde i Vejle

15.11.: ”Mindemandag” for Nyere Tids Kul-
turhistorie på ODMs orienteringsmøde i 
Vejle

18.11.: ”Historier du aldrig glemmer” for 
Ældresagen Græsted-Gilleleje.

Per O. Thomsen

13. 01.: Foredrag. Øhavets ældste historie.

09. 02.: Undervisning. Ældre Stenalderen. 
Vestre Skole.

10. 02.: Undervisning. Ældre Stenalderen. 
Vestre Skole.

10. 03.: Foredrag. Status efter 30 års arbejde 
i Gudme. Gudme Lokalhistoriske Forening.

05. 04.: Middelalderen i Svendborg. Histo-
rien Dag. Svendborg Gymnasium.

06. 04.: Foredrag. Margareta og andre 
skæbnefortællinger fra middelalderens 
Svendborg. Kammerateriet.

07. 04.:Nyt om middelalderens Svendborg. 
Guidet bytur.

12. 05.: Byvandring langs middelalderens 
vold og voldgrav. Guidet bytur.

28. 05.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.

08. 06.: Omvisning i Frederiks Sehesteds 
Oldsagssamling.

12. 06.: Vandretur på Skansen, Tåsinge. 
Sammen med Svendborg Kommune.

13. 06.: Jernalderens handelsplads i Lunde-
borg. Guidet tur.

10. 08: Guidet bytur for nye medlemmer af 
Museumsforeningen. 

28. 08.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.

18. 09.: Omvisning på Broholm Slot.

20. 09.: Aftentur på Svendborgsund med 
Helge. Guidet sejltur.

28. 09.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.

02. 10.: Vandring mellem gravhøjene i Gl. 
Hestehave. National Fortidsmindedag.

01. 11.: Foredrag. Øhavets ældste historie. 
Naturama.

03. 12.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.

Konferencer, møder og kurser

Esben Hedegaard

26.-27.01 Chefmøde i Korsør

22.02. Kulturminister Bertel Haarders præ-
sentation af den nye kulturaftale på Ege-
skov Slot.

31.03. Oplæg om ”Kassation til nyt liv” på 
Museumsforum Syddanmarks seminar om 
kassation på Naturama, Svendborg.

15.-16.09. Deltagelse i arbejdsmøde for de 
nordiske søfartsmuseer i Stavanger.

01.11. Slots- og Kulturstyrelsens årsmøde 
”Det relevante museum”.

Stine Grønbæk Jensen

14-15.01. Kursus i etnografiske metoder, 
SDU.

09-10.03. Kursus på Aarhus Universitet. 
”Etik og god humanvidenskabelig praksis.”

29.03.-03.04. European Social Science Histo-
ry Conference med paper og præsentation.

27.04. Undervejsseminar på SDU med pa-
per og præsentation. 



Ved årets julefrokost 
konkurerede bordene 
mod hinanden i 
udgravningens 
ædle kunst. De 
tilstedeværende 
arkæologer, der udgjorde 
dommerpanelet, var 
ikke imponerede. Foto: 
Marianne Berthing.
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17.05. Seminar på Syddansk Universitet. 
”Narrativer og identitet”.

25.05., 06.06., 13.06. Podcastkursus, Infor-
mation

27.08. Dansk Historikermøde med paper og 
præsentation.

26.08. Konference afholdt af Handicaphi-
storien med præsentation.

3.10., 10.10. Kursus på SDU ”Responsible 
conduct of research”

12.12. -15.12. Kursus på Århus Universitet 
“Phenomenology and phenomenological 
inspired methods”

Nils Valdersdorf Jensen

15.-16.09.2016 Deltagelse i arbejdsmøde for 
de nordiske søfartsmuseer i Stavanger

Jacob Knage Rasmussen

09-10.03 Kursus på Aarhus Universitet. 
”Etik og god humanvidenskabelig praksis.”

27.04 Undervejsseminar på SDU med paper 
og præsentation. 

12-13.05 Kursus på Syddansk Universitet. 
”Få øje på noget du ikke troede var muligt 
i din empiri”.

17.05 Seminar på Syddansk Universitet. 
”Narrativer og identitet”.

04.-07.08 ICOM konference i Milano med 
paper og præsentation.

26-27.08. Dansk Historikermøde med pa-
per og præsentation.

Sarah Smed har i 2016 deltaget i Det socia-
le Årsmøde. Hun har været på kursus i kul-
turledelse og procesdesign, og så har hun i 
2016 gennemført de første 4 af 5 moduler af 
et større kursus i systemisk lederuddannel-
se; kurset afsluttes i 2017. Hun har sammen 
med Nils Valdersdorf og Jeppe Wichmann 
deltaget i et kursus med Kirstine Karls-
høj om ”Struktur i kreative arbejdsproces-
ser”, og sammen med hele projektgruppen i 
”Velfærdshistorier fra Kanten” har hun del-
taget i workshoppen ”Brillanten. Om ud-
stillingsdesign”.

Per O. Thomsen har i 2016 deltaget i møder 
i Kulturmiljørådet for Fyn, Slots- og Kul-
turstyrelsens Fortidsmindekontors årsmøde 
i Herning, Slots- og kulturstyrelsens tema-
dag om arkæologiske samarbejder i Oden-
se, Slots- og kulturstyrelsens temadag om 
SARA i Odense og Nationalmuseets tema-
dag i Kongernes Jelling om fremtidig depo-
neringspraksis af Danefæ.

Publikationer

Esben Hedegaard

Redaktør af Egeskov Mølle-bogen skrevet 
af Edvin Larsen.

Medforfatter til og sammen med Martin 
Friis Hansen redaktør af Svendborg Muse-
ums årbog 2015 ”Svendborg Havnefront”

”Myten om Ryslinge-smedens kalv og op-
rindelsen til Rød dansk Malkerace” i Er der 
steder, hvor sandheden synger? Ryslinge 
Højskole 1866-2016 si. 61-72.

Stine Grønbæk Jensen

”Anbragt i historien. Tidligere anbragte og 
indlagtes mundtlige fortællinger”. I: Oral 
History i Danmark. Syddansk. Universi-
tetsforlag 2016. Side 97-118.

”På kanten af velfærdsstaten”. I: Journalen, 
2016. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift. 
NR. 3. side 22-27.

Nils Valdersdorf Jensen

”Smugleri i Det sydfynske øhav – i kultur-
historisk lys”. I: Gefjon nr. 1, s. 130-161.  
Peer-reviewed.

”Broen, der delte vandene”. Artikel i Fyn-
ske Årbøger 2016, si. 62-71.

Fortællekatalog om Det sydfynske øhav. 

Medforfatter til Svendborg Museums årbog 
2015 om Svendborgs havnefront.

Jacob Knage Rasmussen

”Anbragt i historien. Tidligere anbragte og 
indlagtes mundtlige fortællinger”. I: ”Oral 
History i Danmark”. Syddansk. Universi-
tetsforlag 2016. Side 97-118.

”På kanten af velfærdsstaten” I: Journalen, 
2016. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift. 
NR. 3. side 22-27.

Per O. Thomsen

Kaare Lund Rasmussen, Lilian Skytte, Pa-
olo D’imporzano, Per Orla Thomsen, Mor-
ten Søvsø, Jesper Lier Boldsen: ”On the 
distribution of trace element concentrati-
ons in multiple bone elements in 10 Danish 
medieval and post-medieval individuals”. 
American Journal of Physical Anthropolo-
gy 2016.



Line er museets yngste 
medarbejder. Hun 
bruger de sociale 
medier til at fortælle 
offentligheden, hvad 
museet foretager sig - set 
fra rengøringsholdet. 
Foto: Marianne Berthing.

Årets sommerudflugt gik 
til Moesgård, Den gamle 
By i Aarhus og Dok 1. 
Den gamle By har også 
huse fra Svendborg. Det 
var dog 1974-afdelingen 
vi særligt var kommet 
for at se på vores 
sommerudflugt. Derefter 
gik turen til Dok 1, hvor 
vi fik en rundvisning og 
besigtigede vores Hus 
forbi-udstilling. Foto: 
Marianne Berthing.
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Line Smidt Hendriksen, timelønnet formid-
ler, 10. maj - 

Maria Nagel, timelønnet formidler, 1. marts 
- 

Sara Mortensen, timelønnet formidler, 1. 
marts -- 

The Vinh Tran, timelønnet formidler, 1. 
marts - 

Flemming Jørgensen, stenslager og formid-
ler, 1. juli – 31. juli.

Mathilde Høstrup, studentermedhjælp, 25. 
oktober – 

Jonas Søgaard Nielsen, studentermedhjæl-
per og timelønnet formidler, 17. marts

Sekretariat og teknisk afdeling

Fastansat personale

Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og 
forvalter, (33 timer)
Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder 
(30 timer)
Line Cecilie bøje Müller, servicemedarbej-
der, fleksjob

Ansatte i seniorjob i Svendborg  
Kommune med arbejdssted på Svendborg 
Museum

Marianne Berthing, kommunikationsmed-
arbejder. 
Henrik Toft, museumsvært. 

Ansatte i løntilskudsjob eller  
virksomhedspraktik
Inge Dorthe Høstrup
Thrine Beyer, 8. august – 
Line Schmidt Hendriksen, 11. april – 8. maj
Bibi Lange Terkilsen, 14. marts – 8. april
Theresa Willers, 20. april – 22. maj

Praktikanter på Danmarks Forsorgs-
museum
Anita Lillevang (Uddannelsespraktik i ’Na-
tur- og kulturformidling’).
Bibi Terkildsen (Virksomhedspraktik som 
kommunikationsmedarbejder).
Theresa Willer (Virksomhedspraktik som 
kommunikationsmedarbejder).
Cecilie Meier Olsen 10. klasse på Sydfyns 
fri fagskole (Erhvervspraktik).
Anne-Sofie Brink Walling 8. klasse på 
Rantzausminde (Erhvervspraktik)
Vincent Garbisch 9. klasse på Vester Sker-
ninge Friskole (Erhvervspraktik).
Iben Lander 9. klasse på Stokkebæksskolen 
(Erhvervspraktik).
Hans Thomasson tilknyttet Forsorgscenter 
Sydfyn (Aktiveringspraktik).

Markedsføring

Hjemmesiden

I februar 2016 fik Svendborg Museums ny 
hjemmeside. Tanken var, at Forsorgsmuse-

Museets personale i 2016
Esben Hedegaard, museumschef

Nyere tid/Søfart/Arkiverne

Fastansat personale
Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspek-
tør 
Morten Jacobsen, museumsassistent, fleks-
job

Forsorgsmuseet
Sarah Smed, formidlingschef.
Susanne Kirkeby, museumsvært, fleksjob.

Arkæologi
Per O. Thomsen, afdelingsleder 
Allan Dørup Knudsen, arkæolog
Marie Vang Posselt, museumsinspektør
Villy Nielsen, museumsassistent

Projektansat personale  

Stine Grønbæk Jensen, ph.d. studerende
Jakob Knage Rasmussen, ph.d. studerende
Susanne Kemp, post doc.
Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsin-
spektør.
Martin Friis Hansen, timelønnet cand.mag.

Øvrigt projektansat og timelønnet perso-
nale

Signe Vinding Myrthu, timelønnet formid-
ler, til og med 30. juni.

Anne Marie Hybschmann, timelønnet for-
midler

Annemarie Borregaard, timelønnet formid-
ler, 16. marts - 

Anna Lundgren Kristensen, timelønnet 
formidler, til og med 31. maj.

Ena Paetsch Wiig, timelønnet formidler, 



Den 1. marts 2012 blev 
cand. mag. Malene 
Klinksgaard ansat 
som kommunikations-
medarbejder ved  
Danmarks Forsorgs-
museum. Malene, der var 
tildelt en fleksjobstilling 
som følge af en kronisk 
kræftsygdom, tog 
sig særligt af grafisk 
arbejde, branding og 
PR. Malene var en 
dygtig, livsglad og meget 
vellidt medarbejder, 
som vi havde den glæde 
at arbejde sammen 
med indtil omkring 1. 
okt. 2015, hvor hendes 
tilstand krævede en 
sygemelding. Malene 
døde 44 år gammel d. 29. 
april 2016, og næsten alle 
medarbejdere på museet 
deltog i den efterfølgende 
begravelse fra Fredens 
kirke i Odense. 2016 vil 
ikke mindst blive husket 
som det år, Malene døde. 
Foto: Geir Haurkursson.

Museumsinspektør 
Jeppe Wichmann 
Rasmussen interviewes 
til TV-Avisen ifm. Skjulte 
Danmarkshistorier. Foto 
Jon Bjarni Hjartarson.

158       ÅRSBERETNING    2016 ÅRSBERETNING    2016       159

et så blot skulle beholde den gamle hjem-
meside, renset for det, der ikke havde med 
Forsorgsmuseet at gøre. Men glæden over 
og tilfredsheden med Svendborg Museums 
nye, blå hjemmeside smittede, og det blev 
hurtig besluttet, at Forsorgsmuseet skulle 
integreres i svendborgmuseum.dk og på 
samme måde bliver let tilgængelig, indby-
dende og overskuelig.

Forsorgsmuseets hjemmeside, som for at 
adskille sig fra Svendborg Museums fik 
grøn som gennemgående farve, gik online 
midt i marts, kun en måned senere. Alting 
har sin tid, og måske skal der en ny hjem-
meside til igen om et par år, men lige nu 
er vi glade og får en del positiv respons på 
layoutet. 

Alle aktiviteter er tastet ind, så de dukker 
op på forsiden i tidsmæssig korrekt orden 
og forsvinder igen akkurat på det tidspunkt 
et arrangement er overstået. Nyheder – som 
på Facebook – har fået deres plads midt på 
siden og bliver lagt på i en lind strøm. 

På Svendborg Museums side ser du samtli-
ge nyheder og aktiviteter, men er du på For-
sorgsmuseets side, er alt, der ikke har med 
Forsorgsmuseet at gøre, sorteret fra.

Siderne kan udbygges i det uendelige. Se-
nest har vi fået alle tilbuddene om foredrag, 
rundvisninger og undervisningsforløb præ-
senteret. Efter at ”Fattigdom på Tværs” og 
”Fattiggård og Fjendeland” er kommet på 
hjemmesiden, har vi haft mange bestillin-

ger på disse undervisningstilbud, og inte-
ressen er mærkbart stigende. 

En af kvaliteterne ved den nye hjemmesi-
de er, at nyhedsmail er en integreret del af 
hjemmesiden. Det vil sige, at når nyheds-
mailen skal opbygges, så er det blot at hente 
tekst og billeder fra de opslag, der allerede 
er lavet og ligger som aktiviteter eller nyhe-
der på siden. Ved udgangen af 2016 modtog 
736 vores nyhedsmail.

Sociale medier

Vi har tre Facebooksider: Svendborg Muse-
um med 1.109 følgere, Danmarks Forsorgs-
museum med 3.228 og Svendborg Byhisto-
riske Arkiv med 277. (Opgjort 9.3.17).

Derudover foregår en stor del at vores in-
terne kommunikation via Facebookgrupper 
som ”Formidlere på Danmarks Forsorgs-
museum”, ”Svendborg Museums frivllige 
og ansatte” samt ”Frivillige på Svendborg 
Byhistoriske Arkiv”.

Derudover har Forsorgsmuseet en Insta-
gramkonto, og vi forsøger også at holde vo-
res Google Business ajour.

Vi har en formuleret strategi for brugen af 
sociale medier og kan konstatere, at vi gra-
tis eller med meget få midler får rigtig me-
gen opmærksomhed den vej.

Trykte medier, radio og TV

Også vores strategi på dette område synes 
at bære frugt. Vi har ønsket at blive mere 
synlige i de landsdækkende medier, og det 
har vi været. Både Stine og Sarah har givet 
interviews flere gange til ikke bare P4Fyn, 
men også til P1 og Jeppe har været hentet 
ind som ekspert i TV2 Nyheder.

Flere gange i årets løb har vi dannet ram-
me for film- og tv-optagelser, f.eks. Histo-
riequizzen og til DR Ultras optagelser til 
”Venner for Fremtiden”, som sendes i 2017.

Sarah optrådte endda i det norske program 
”Hvem tror du at du ere?”. Her hjalp hun 
skuespilleren Nicolai Cleve Broch med at 
finde historien om sin farmor, som var op-
vokset på et børnehjem i Herning. (Optaget 
i 2016, men sendt i januar 17 på NRK).

Bygninger

Anne Hvides Gård

Anne Hvides Gaard mangler en del udven-
dig vedligeholdelse, og Svendborgs ældste 
verdslige hus præsenterer sig ikke godt i 
øjeblikket. Tavlene skal spækkes og kalkes, 
og bindingsværk og sokkel skal tjæres. Og 
så skal alle vinduer og yderdøre males, når 
snedkeren har udbedret nogle mindre råd- 
skader. Det er arbejder for mere end 100.000 
kr – mere end vi kan finde et stramt drifts-
budget lige nu.

Indvendig står huset fint efter sidste års 
istandsættelse. Dog mangler der stadig nog-
le arbejder i sidebygningen, som udføres 
samtidig med, at denne del af huset tages i 
brug til en mindre udstilling.

Viebæltegård

Heller ikke i år har der været de store arbej-
der på Viebæltegård, men to frivillige, Bo 
og Bjarne, har sammen med museets ansat-
te ydet en stor indsats med et utal af småre-
parationer og løbende vedligeholdelse.



Omkring år 1900 blev Fattiggårdens jernvinduer udskiftet med nogle mere 
”venlige” af træ. De fik i 2016 en overhaling af Hans, Dorthe, Morten og Bo. 
Foto: Marianne Berthing.

Museets regnskabsfører og forvalter Morten Berg Nielsen kører grus på 
stierne. Foto: Marianne Berthing.

Edvin Larsen 
(tv.) fortæller ved 
bogudgivelsen om 
arbejdet med at skrive 
bogen om Egeskov Mølle. 
Foto: Kjeld Toftelund 
Larsen.
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Under opbygning af Hus Forbi udstillin-
gen fandt vi en del ældre stofledninger, som 
blev skiftet til mere sikre plastisolerede 
ledninger. Alle vinduer i begge etager mod 
Svinget er nymalede udvendigt med linolie-
maling.

Haven

I foråret blev alle stier og havegange reno-
veret, gammel jord gravet af og erstattet af 
8-10 cm komprimeret stigrus. I alt er der 
brugt ca. 40 tons grus.

Den meget aktive gruppe af frivillige har 
dyrket køkkenhaven med stort engagement, 
og der har ikke været meget ukrudt at fin-
de. De lokale varmestuer har igen i år været 
flittige aftagere af havens afgrøder. Et stør-
re stykke neden for prydhaven er plantet til 
med bærbuske: stikkelsbær, ribs, solbær og 
hindbær. Køkkenhaven blev, som omtalt i 
afsnittet om Forsorgsmuseets formidling, 
genindviet ved et større arrangement den 4. 
juni med ca. 200 gæster.

Igen i år blev der i efteråret lagt et forsvar-
ligt lag komøg ud over haven, der stadig-
væk lider lidt under for lidt gødskning i de 
ca. 40 år, museet har passet den. 

Egeskov Mølle

Møllelauget lagde igen i 2016 et stort arbej-
de ved Egeskov Mølle med at formidle den 
og holde den vedlige. Takket være murer-
firmaet Ask Askholm fik vi også bedre styr 

på fugten, der længe har skabt problemer på 
kværnloftet. Problemerne er ikke fuldt ud-
bedrede endnu, men nu ved vi i hvad ret-
ning, vi skal arbejde. Møllelauget har fået 
malet rækværket på omgangen og ordnet en 
række vedligeholdelsesting i årets løb. Ru-
sten på vingerne jerndele og skimlen på de 
nymalede vinduer har museet endnu ikke 
fået afklaret, hvordan vi kommer videre 
med, men grundlæggende har vi en flot og 
velvedligeholdt vindmølle.

Der har med ca. 2.000 besøgende igen i år 
været et fint besøgstal på møllen. Nu er der 

kommet cykelsti helt ud til Grønnebjergvej, 
hvilket gør det muligt at få fat på endnu fle-
re cykelturister. 

Melproduktionen er over de sidste to år skå-
ret ned til omtrent det halve. Det er i læng-
den et mere realistisk niveau, men det mær-
kes selvfølgelig på økonomien, at der knapt 
tjenes det samme som før. Det er især salget 
af store melpartier, vi har skåret ned; avan-
cen er betydelig større på de små poser.

Årets vigtigste begivenhed var nok udgivel-
sen af Edvin Larsens bog om Egeskov Mølle. 
Museumschefen har bistået med råd og vej-
ledning, og Marianne Berthing har lavet et 
smukt layout. Vi vil forhåbentlig få god gavn 
af bogen i de kommende år, og derudover vil 
salget af den bidrage til møllens drift.

Fartøjer

VIKING

Viking havde en god sæson og har aldrig 
sejlet med så mange gæster som i 2016 – 
352 blev det til. I alt blev der sejlet 1725 sø-
mil fordelt på 67 sejldage og i alt 41 ture. Af 
disse ture var de 10 deciderede museums-
ture: For nye medlemmer, med forskellige 
temaer, fx Øhavets broer, og for forskellige 
grupper, fx Vildmændene, der er en grup-
pe mænd med særlige udfordringer pga. af 
stress eller andet. 

VIKING var igen med på Limfjorden 
Rundt, der hver gang er en stor oplevelse. 



I maj samledes 
bådelauget for at 
besigtige PINGVINEN og 
møde Mogens (gemt bag 
stigen), der var med til at 
bygge båden i 1949. Foto 
Esben Hedegaard.

KAJAs bådelaug samlet 
om den gamle Lister 
dieselmotor. Foto Nils V. 
Jensen

HJORTØs bådelaug 
modtog i 2016 særdeles 
velfortjent Andelskassens 
Sammen-kan-vi-mere-
pris.
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I år særlig stor, fordi VIKING blev påsejlet 
fra agten af en nordmand. Han måtte betale 
for et nyt flagspil.

VIKING har ikke været helt tæt under dæk 
de senere år, så derfor blev der både før og 
efter sæsonen lagt nye fuger i dækket visse 
steder, ligesom der blev udbedret nogle små 
rådskader på siderne af ruffet. I 2017 fylder 
hun 120 og skulle jo gerne tage sig godt ud. 

PINGVINEN

I februar fik vi Skibsbevaringsfondens 
grundige udredning om fremgangsmåden 
ved at føre fartøjet tilbage til sin origina-
le stand med bl.a. lærredsdæk og magho-
nilister. På det grundlag indhentede vi til-
bud på at få det lavet, og begge dele medgik 
som bilag til en større fondsansøgning om 
støtte til en restaureringen samt til en bog 
om PINGVINEN. Det blev desværre et af-
slag. Intet er dog så galt, at det ikke er godt 

for noget: Det nuværende glasfiberdæk og 
teak-listerne er væsentlig nemmere at vedli-
geholde end bådens originale udstyr, så det 
kører vi videre med foreløbigt. Med Skibs-
bevaringsfondens udførlige beskrivelse af, 
hvordan arbejdet skal udføres, kan vi altid 
tage opgaven op. Skibet er erklæret beva-
ringsværdigt i sin nuværende tilstand, men 
opgaven bør tages op.

Museet har forsigtig forhørt sig om frem-
tidsudsigterne for Madsens værft i Strand-
huse, hvor båden blev bygget i 1949. Stedet 
er et af de sidste gammeldags bådeværfter 
på Sydfyn, og det vil også af hensyn til for-
midlingen af PINGVINEN være væsentligt 
at stedet bevares. Eva Madsen, der boede i 
den tilhørende villa, solgte beboelsen i no-
vember 16, men har beholdt værftsgrunden. 
Den kan ikke bebygges, og det tilknyttede 
laug har en lejekontrakt frem til 2025 og 
har derefter forkøbsret. Så indtil videre ser 
det godt ud med bevaringen.

I løbet af året er det lykkedes at samle et 
lille bådelaug på 6 mand. Den 7. december 
tog Esben Hedegaard og Lars Mosegaard 
fra lauget museets kassevogn og hentede alt 
inventaret til PINGVINEN hos den tidli-
gere ejer, Kirsten Lund i Skovshoved. Lars 
filmede Kirstens forklaring af, hvad alle 
ting har været brugt til og hvor. Til foråret 
kommer Kirsten til Svendborg og hjælper 
os med at rigge skibet til. I 2017 skal PING-
VINEN sejle igen.

KAJA

Den gamle natfærge sejlede også i 2016 
havnerundfarter med museumsforenin-
gens medlemmer. I alt 6 ture i juni, juli 
og august. Også ved open air filmfremvis-
ningen på havnen i august var Kaja på tur. 
Denne gang for at dele popcorn ud til publi-
kum på de både, der lå i havnebassinet. Den 
stort set lydløse elmotor gjorde, at der ikke 
var sure miner over ”forstyrrelsen”.

Kaja var også en naturlig del af festlighol-
delsen af Svendborgsundbroens 50 års ju-
bilæum i november. Forud måtte båden 
dog have isat en ny motor, da elmotoren 
led uoprettelig skade på en tur på et strøm-
fyldt sund i oktober. Efter nogen overvejel-
se valgte vi at genilægge den gamle, næsten 
uopslidelige Lister dieselmotor, som KAJA 
sejlede med i næsten 50 år efter ilægningen 
i 1962. Det blev en temmelig dyr omgang, 

men vi har fået en stærkere og mere histo-
risk interessant motor.

Under en af årets sidste ture skete der på 
grund af fejl ved overbelastningssikringen 
en større skade på elmotoren, og vi overve-
jer nu om vi skal fortsætte med eldrift el-
ler lægge den mere historisk korrekte Lister 
dieselmotor i igen.

HJORTØ

Bådelaugets arbejde startede tidligt i år. I 
december 2015 og januar 2016 arbejdede 
Ring-Andersens værft med udskiftning af 
tre planker i styrbord side. Sideløbende gik 
bådelauget i gang med en tilbundsgående af-
rensning af bund og fribord. Al maling blev 
slebet væk og en ny opbygning med spart-
ling, grunding og maling blev sat i gang. Ind-
vendig blev bunden sprøjtet med trætjære.



Bestyrelsesformand 
Poul Weber aflægger 
beretning ved årsmødet i 
Borgerforeningen. Foto: 
Marianne Berthing.
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Postbåden er ”en dyr dame” at lege med. 
Udskiftningen af tre planker mm. løb op 
i 71.000 kr., som støtteforeningen betalte 
i december 2015. Værftet arbejdede vide-
re med postbåden efter årsskiftet. Bunden 
blev kalfatret, spuns isat, stævn og kølskin-
ne monteret. Det endte med en regning på 
29.000 kr. i maj måned, så årets reparatio-
ner endte (igen) på 100.000 kroner. Heldig-
vis var der hjælp at hente lokalt. I løbet af 
foråret modtog vi 62.500 kroner som til-
skud til reparationerne. 10.000 kroner fra 
Niels Juel Foreningen, 15.000 kroner fra 
Andelskassen, 7.500 kroner fra Fynske 
Bank, 10.000 kroner fra Nordea og 20.000 
kroner fra Jyske Bank. I maj måned modtog 
vi et donationsbrev på kr. 20.000 fra SEAF 
til Hundested-motoren.  Restbeløbet blev 
hentet i foreningens kassebeholdning.

HJORTØ indledte sejlsæsonen den 1. maj. 
Årets sidste tur blev sejlet den 15 oktober. 
Godt og vel 200 af bevaringsforeningens 
medlemmer tog imod tilbudet om en tur 
med postbåden. Det blev til 55 medlemstu-
re, hvor der blev udsejlet 327 sømil.  

Bådelauget har levet en lidt omflakken-
de tilværelse i 2016. Den 15. januar blev 
vi bedt om at fraflytte lokalet på Maritimt 
Center med tre dages varsel. Svendborg 
Event skulle bruge lokalet til arbejdsplad-
ser. Havnekontoret løste problemet. Vi flyt-
tede ind i et ledigt lokale i det tidligere hav-
nehus på Nordre Kajgade. Samtidig sendte 
vi en ansøgning til borgmesterkontoret om 

hjælp til husly. Vi var heldige. Den 4. maj 
tog vi det nuværende lokale på Færgegår-
den under behandling. Oprydning, rengø-
ring, maling og indretning tager tid, men nu 
har bådelauget ”en hule”, hvor det godt nok 
af og til kniber lidt med pladsen, men hvor 
der er atmosfære og plads til hygge, når Bå-
delauget mødes hver onsdag.

HJORTØs Hundested-motoren bekymrer 
os lidt. Der er uden tvivl tærede kølekana-
ler efter 45 års saltvandskøling. Bådelau-
get søgte derfor SEAF om 40.000 kroner 
til motoren. Ansøgningen blev imødekom-
met i form af et donationsbrev på 20.000 kr. 
til dokumenterede udgifter. Bådelauget har 
brugt tid på at afsøge mulighederne for at 
finde en erstatningsmotor. De har haft en 
føler ude på Grønland, hvor der tidligere 
sejlede mange kuttere med denne type mo-
tor. De har besøgt en motorentusiast i Tarp 
ved Slesvig i håb om, at han kunne hjælpe. 
I Danmark er der os bekendt to tilbagevæ-
rende motorer, en i Esbjerg og en i Rødvig. 
Indtil nu har vi ikke haft held i vores søgen, 
så alternativt satser vi på at skabe bedre 
rammer for den eksisterende motor i form 
af forbedret fundament, nyt ledningssy-
stem mm., og så håbe på, at motoren holder 
i mange år endnu.   

Bestyrelsesarbejdet 2016
Af bestyrelsesformand Poul Weber

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlings-
valgte medlemmer samt 3 medlemmer ud-
peget af bestyrelsen.

Poul Weber, formand (foreningsvalgt)

Michael Mortensen, næstformand (for-
eningsvalgt)

Ove Engstrøm (foreningsvalgt)

Ole Visti (foreningsvalgt)

Jesper Bernhard (udpeget af bestyrelsen)

Per Nykjær Jensen (udpeget af bestyrelsen)

Jørgen Henrik Pedersen (udpeget af besty-
relsen)

Suppleanter:

Anni Brix Olesen

Desiree Ulrich

Museets ansatte er repræsenteret med en 
tilforordnet plads i bestyrelsen ved Morten 
Berg Nielsen.



Henrik Harnow, 
Jernbanemuseet, 
der i 2006-08 ledede 
Kulturstyrelsens 
undersøgelse af 
de danske havne, 
perspektiverede 
Svendborg havn 
på årsmødet. Foto: 
Marianne Berthing.
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Bestyrelsen har i 2016 afholdt 6 egentlig 
møder, foruden en sommerudflugt til Skarø 
for at besøge Bjarne Bekkers lille søfarts-
museum.

Museumsforeningen

Museumsforeningens årsmøde blev af-
holdt den 31. marts med deltagelse af ca. 
80 medlemmer. Vi havde bedt Henrik Har-
now, der for Kulturstyrelsen har undersøgt 
kulturarven i alle danske havne, om at for-
klare, hvorfor Svendborg havn blev vurde-
ret som Danmarks bedst bevarede. Muse-
umsforeningen har igen i 2016 oplevet en 

stor medlemstilgang og er nu oppe på godt 
700 medlemmer. Det ser jeg som et udtryk 
for den stigende interesse, der er blandt be-
folkningen for vores fælles historie, samt at 
museet arrangerer spændende udstillinger, 
foredrag og rundvisninger. Jeg vil på den-
ne plads også nævne Jens Fisker, der som 
frivillig gør en fantastisk indsats for hverv-
ning af nye medlemmer.

Danmarks Forsorgsmuseum

Forsorgsmuseet fortsætter den positive 
udvikling med mange spændende arran-
gementer, som smitter af med et stigende 
besøgstal. Arbejdet med at få permanent 
statsstøtte til Danmarks nationale forsorgs-
museum pågår, og vi er fortsat i dialog med 
Svendborg Kommune omkring deres op-
bakning, som er en forudsætning for at kul-
turstyrelsen vil prioritere ekstra midler til 
Forsorgsmuseet.

Forsorgsmuseet har udbygget samarbejdet 
med Forsorgscenter Sydfyn, et samarbejdet 
der viser, at museer og andre kulturinstitu-
tioner kan løfte en social opgave ved siden 
af den historiske. Også renoveringen af mu-
seumshaven er et værdifuldt tiltag, som er 
med til at give et helhedsindtryk af livet på 
den tidligere fattiggård.

Arkæologi Sydfyn

Det arkæologiske samvirke, Arkæolo-
gi Sydfyn, består af Svendborg Museum, 

Øhavsmuseet Fåborg, Langelands Museum 
samt Østfyns Museer og dækker kommu-
nerne Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Lange-
land, Ærø, Nyborg og Kerteminde. Samar-
bejdet har nu fundet sin nye form. Samar-
bejdsaftalen bygger på den lokale forank-
ring under en fælles overordnet ramme. 
Anne Hvides Gård er deres fælles base, og 
vi har nu fået etableret en aftale, der til-
fredsstiller Slots- og Kulturstyrelsen som et 
alternativ til en fusion.

Maritimt Museum

2016 har været et travlt år med udstilling 
på Frederiksøen i anledning af sejlsportens 
150 års jubilæum, og museet har været en 
aktiv spiller i forbindelse med Blå Kant fe-
stivalen om Svendborg Havn. Der arbejdes 
fortsat på en samarbejdsaftale med Svend-
borg Event om udstillingsmuligheder i pak-
huset i 2017.

Der arbejdes også med projekt ”Museum 
uden vægge”. En udstillingscontainer, som 
kan flyttes rundt i kommunen med forskel-
lige aktuelle og/eller lokale temaer.

Sejlture og formidling på og omkring hav-
nen har også i 2016 været meget populære, 
og vores skibe ses hyppigt med gæster i og 
omkring Det sydfynske Øhav.

Arkivet

Arkivet besvarer en stor del af forespørgs-
lerne til museet, og de frivillige lægger ca. 

150 timer om ugen svarende til 6.500 timer 
årligt.

Økonomi

Vi modtog fra 2016 et forhøjet tilskud på 
600.000 kr. fra Svendborg Kommune, som 
skulle bruges til at understøtte Svendborg 
Museums aktiviteter på det maritime om-
råde, hvilket var en tiltrængt saltvands-
indsprøjtning. Desværre var glæden kort, 
idet vi blev beskåret med 300.000 i forhold 
til budget 2017. Såfremt vi ikke kan finde 
fondsmidler eller andre donationer, vil det 
betyde, at vi må skære ned i aktiviteterne. 
Vi forventer, at 2016 regnskabet vil balan-
cere med et nul, og budgettet for 2017 for-
ventes også at gå lige op.

Jeg har her i den skriftlige beretning kort 
medtaget nogle af de aktiviteter og beslut-
ninger bestyrelsen har været inde over i 
2016, og som jeg vil uddybe nærmere i min 
mundtlige beretning på årsmødet.

Tak til de mange frivillige, som gennem året 
bidrager til det høje aktivitetsniveau, der er 
på Svendborg Museum. Tak til samarbejds-
partnere, museumsforeningens medlemmer 
samt øvrige, der gennem det forgangne år 
har bidraget til museets virke og positive 
udvikling.
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