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Årsberetning 
2017



I 2017 lykkedes det 
endelig at slå Naturama i 
fodbold. 
Foto: Marianne Berthing.

Flemming, der de sidste 
mange år har arbejdet 
i sommerferien på 
Forsorgsmuseet, laver 
sjov med Henriette, 
datter af vores 
museumsformidler Maria 
Nagel. 
Foto: Maria Nagel.
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Beretningen om året 2017 er skrevet af mu-
seumschef Esben Hedegaard med bidrag 
fra en række medarbejdere og frivillige. 
Efter et resumé af årets vigtigste begiven-
heder og resultater kommer en fælles ind-
ledning om museets adresser, formål, be-
søgstal, samarbejder og bevaringsindsats. 
Så følger beretningen fra museets tre afde-
linger, arkæologi, Nyere Tid/Søfart (inkl. 

Resumé af beretningen for 2017

2017 blev et år præget af fortsat fremgang, 
af nye initiativer, men også med fortsat-
te udfordringer med at få økonomien til at 
række til ambitionerne. Sarah Smed sam-
menligner i sit afsnit Danmarks Forsorgs-
museum med humlebien, der ikke burde 
kunne flyve, men gør det alligevel. Den lig-
nelse er dækkende for hele Svendborg Mu-
seums virksomhed: Vi kæmper for at hol-
de os flyvende. Indtil videre går det fanta-
stisk, og vi synes, vi gør nytte som aldrig 
før. Dog drømmer vi bestandig om, at vo-
res flugt bliver bare en lille smule mere a la 
sommerfuglens. 

2017 vil stå tilbage som året, 

• hvor besøgstallet satte nye rekorder – 
og vel at mærke både for Danmarks 
Forsorgsmuseum og for det øvrige mu-
seum,

• hvor medlemstallet i Museumsforenin-
gen nåede 800,

• hvor vi omsider fik styr på klimaet på 
magasinet,

• hvor vi beviste, at socialt udsatte men-
nesker har vigtige ting at bidrage med 
til danmarkshistorien,

• og at temaerne sex, vold og død stadig 
kan trække folk af huse,

• hvor vi græd over Ellinors sygdom og 
død

• og glædede os over tre fødte ”muse-
umsbørn”,

• hvor kulturministeren lærte Svendborg 
Museum at kende,

• og hvor vi omsider slog Naturama i fod-
bold.

Årsberetning 2017
arkiverne) og Danmarks Forsorgsmuseum i 
nævnte rækkefølge og med en udførlig op-
remsning af afholdte foredrag og guidede 
ture samt deltagelse i konferencer, netværk 
og andre fora. Derefter omtales medarbej-
derstaben, markedsføringen, bygninger og 
museets flåde, inden museumsbestyrelsens 
formand Poul Weber runder af med en gen-
nemgang af bestyrelsens arbejde i årets løb.
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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. Her 
finder man også tid og sted for museets 
mobile udstillinger.

De faste udstillinger

Forsorgsmuseet

Grubbemøllevej 13

5700 Svendborg

Oldsagssamlingen på Broholm

Broholmsvej 32

5881 Gudme

Egeskov Mølle

Grønnebjergvej 1

5771 Stenstrup

Besøgstal

År 2014 2015 2016 2017

Svendborg Museum i alt 23.742 34.300 31.822 39.485

Danmarks Forsorgsmuseum 12.067 13.295 15.364 18.026

Anne Hvides Gård 202 0 0 0

Oldsagssamlingen på Broholm * 747 2.371 2.000 2.000

Pakhuset i Lundeborg ** 3.000 3.000 3.000 0

Egeskov Mølle 1.996 2.091 1.989 1.966

Andre udstillinger *** 4.834 11.071 7.000 14.328

Foredrag, guidede ture, sejlture mm. 896 2.472 2.469 3.165

* Tallene for 2015 og frem er skønnede. I 2017 deltog 322 gæster i museets omvisninger i 
Oldsagssamlingen; resten er Broholm Slots gæster, hvor det skønnes, at halvdelen har be-
søgt Oldsagssamlingen.
** Udstillingen nedtaget i 2016
*** Heraf udgjorde udstillingen ”Smuglernes Paradis” 9.390 besøgende og containerudstil-
lingen om havnen 4.938 besøgende. Tallene er baseret på elektronisk tælling.
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Cathryn Harvey fra 
University of Durham 
er i et ni måneders 
praktikophold på 
Bevaringscenter Fyn. 
Her er hun i gang med 
et dukkehus, som blev 
indleveret på museet i 
2016. Det er en af de få 
bevarede genstande fra 
Vejstrup Pigehjem, der 
lukkede i 1962. 
Foto: Ida Hovmand.
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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 tilknyt-
tede museumsforening. Museet har til for-
mål indenfor Svendborg Kommune at un-
dersøge, indsamle, bevare og udstille gen-
stande fra fortiden, så disse minder om vore 
forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i 
folkeoplysningen og videnskabens tjeneste. 

Inden for virkeområdet dækker museets 
virksomhed alle aspekter og epoker af kul-
turhistorien. Udsprunget af museets domi-
cil på Svendborgs fattiggård har dansk for-
sorgshistorie siden 1996 spillet en særlig 
vigtig rolle, og bestyrelsen har i 2015 igang-
sat en proces med henblik på at opnå en 
statslig anerkendelse og permanent økono-
misk understøttelse af denne nationale del af 
virksomheden. For arkæologiens vedkom-
mende er virksomheden indtil 30. septem-
ber 2015 blevet udøvet i et samarbejde med 
Øhavsmuseet i enheden Arkæologi Sydfyn. 
I forbindelse med opløsningen af Øhavsmu-
seet blev Arkæologi Sydfyn omdannet til 
et samarbejde mellem Svendborg Museum, 
Langelands Museum, Øhavsmuseet Faaborg 
og Østfyns Museer, gældende fra 1. oktober 
2015. 

Ny statslig tilskudsstruktur på 
museumsområdet
Tilskuddene til de danske statsanerkendte 
museer har været under debat i en årrække. 
Det har været komplet uforklarligt, hvorfor 
nogle museer får meget mere/meget mindre 
end andre, sammenlignelige museer. Det 
er åbenlyst, at der er en markant geogra-
fisk skævhed i foreningen, idet at museerne 
i hovedstadsområdet og i Århus får langt 
mere end museerne i fx Nordjylland og på 
Fyn. Dertil kommer, at det ikke siden Brian 
Mikkelsens tiltrædelse som kulturminister 
i 2001 har været penge og politisk vilje til at 
støtte nye museumsinitiativer. Det har bl.a. 
gjort det umuligt at komme igennem med 
et fast, statsligt tilskud til Danmarks For-
sorgsmuseum, hvad der jævnligt har væ-
ret beklaget på dette sted. Så vi har altså en 
fastlåst, uigennemsigtig og uretfærdig til-
skudsstruktur.

I 2017 gjorde den nye kulturminister, Mette 
Bock, det til en af sine mærkesager at få la-
vet en ny, logisk og gennemsigtig tilskuds-
struktur, der samtidig skabte økonomisk 
råderum til nye museumsinitiativer. For-
ståelig nok skabte ministerens plan et væl-
digt røre i museumsverdenen, for nogen fik 
store forhåbninger om at få en større del af 
kagen, mens andre var skrækslagne for at 
miste penge. ODM, Organisationen Dan-
ske Museer, har i årets løb drøftet sagen 
på en række møder landet over, og det er 
lykkedes at skabe enighed om, at reformen 

bl.a. skulle sikre, at der fortsat ville være en 
bred dækning af professionelle museer med 
forskningsret og -pligt landet over. Netop 
forskningen på de mindre museer var et 
punkt, som – igen – har været oppe at vende 
som noget, man måske nok kunne undvære, 
hvorfor staten kunne reducere eller måske 
helt fjerne tilskuddet til disse museer.

Ministeren valgte at nedsætte to visionsud-
valg, hvis forslag til en ny tilskudsstruktur 
blev fremlagt for museerne og offentlighe-
den på et stormøde i januar 2018, men da 
ministeren har meddelt, at hun ikke agter at 
følge visionsgruppernes oplæg særlig tæt, 
vil det føre for vidt at gennemgå visionsop-
læggene her. 

I forløbet besøgte ministeren en række mu-
seer landet over, og ved prof. og bestyrel-
sesmedlem Jørn Henrik Petersens mellem-
komst lykkedes det også at få kulturmini-
steren på besøg hos os. Det skete den 7. sep-
tember, hvor en velforberedt og engageret 
minister først introduceredes til Fattiggår-
den og vores måde at arbejde; siden blev der 
over en kop kaffe i 50’er-lejligheden drøftet 
museets visioner og udfordringer. Vi fore-
slog ministeren, at Danmarks Forsorgsmu-
seum blev et af hendes eksempler på hvilke 
museumsinitiativer, der også skulle være 
råd til. Det forslag tror vi faktisk, ministe-
ren har lyst til at tage med videre. 

Ministerens udspil forventes at foreligge 
i maj 2018, så mere om resultaterne af re-
formarbejdet i næste årsberetning.

Samarbejder
Der henvises til den udførlige gennemgang 
i sidste årsberetning og derudover til beret-
ningerne for de enkelte museumsafdelinger.

Bevaring

Museumschefen sidder, lige som de øvri-
ge ledere for brugermuseerne, i styregrup-
pen for Bevaringscenter Fyn, og derudover 
dækker han bevaringsområdet i Kulturarv-
Fyns bestyrelse. Begge steder er der i 2017 
blevet arbejdet for at skabe en økonomi, så 
centret kunne fortsætte og udvikle dets pro-
fessionelle virke. I centrets økonomi er der 
ikke plads til investering i det avancerede 
og tidssvarende udstyr, der kan forbedre 
konserveringen og/eller give museerne fle-
re oplysninger om deres genstande. Derfor 
blev der i 2017 taget initiativ til et 5-årigt 
projekt, der både skal skabe økonomisk 



Sellebjerg i august 
2017. Som det fremgår 
af billedet (i form af 
de fraværende gule 
markeringspinde), var 
der ikke mange spor efter 
forhistorisk aktivitet i 
søgegrøfterne.  
Foto: Per O. Thomsen.
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grundlag for at købe udstyret og udbrede 
kendskabet til konserveringsarbejdets ind-
hold og betydning for kulturhistorien. Kon-
kret søges der i begyndelsen af 2018 om 
fondsmidler til en fælles vandreudstilling 
årligt i fem år. Hvert år tager udgangspunkt 
i et bestemt genstandsområde eller –materi-
ale, fx våben, tekstiler eller organisk arkæ-
ologisk materiale, og udstillingen skal dels 
belyse genstandene kulturhistorisk, dels 
fortælle om det apparatur, der er indkøbt 
for at kunne konservere netop disse gen-
stande optimalt. Forhåbentlig mere om det-
te projekt i de kommende årsberetninger.

I 2017 blev to nye rum taget i anvendelse på 
magasinet. Museets negativsamling, 95% 
af glas, blev taget ud af tekstilmagasinet og 
anbragt i et lille rum for sig. Vi fik samti-
dig bragt mere orden i samlingen, hvilket 
viste sig at være noget af en opgave (se evt. 
artiklen om glasnegativsamlingen i denne 
årbog). Flytningen gør det muligt at få or-
dentlig plads til museets store tekstilsam-
ling, herunder de mere end 100 faner. Sam-
tidig blev vores ca. 70 skibsmodeller samlet 
i et lidt større rum ved siden af. De hører 
til nogle af de oftest udstillede genstande; 
nu er de nemme at få fat på, og udflytnin-
gen fra de andre magasiner har skabt en til-
trængt plads der.

På trods af flere tiltag for at forbedre klima-
et på magasinet, særligt i de to store maga-
sinrum, blev der i foråret konstateret mug-
angreb flere steder i magasinet. I forbindel-

se med magasingennemgangen de senere år 
er pallereolerne efterhånden blevet tildæk-
kede med støvtæt lærred for at beskytte 
genstandene mod støv og snavs. Desværre 
har lærredet måske samtidig hindret en or-
dentlig luftcirkulation og derved skabt gro-
bund for muggen. Vi tog en snak med ud-
lejeren om problemet før sommerferien, og 
i efteråret blev der opsat to maskiner, der 
indblæser tør luft i magasiner, så vi nu kan 
holde en optimal luftfugtighed. Udlejeren 
betaler hovedparten af investeringen; mu-
seet betaler ca. 1/3 og dækker elforbruget. 
Samtidig gik to medarbejdere fra Beva-
ringscenter Fyn alle hylder igennem og ud-
tog de mugangrebne genstande til behand-
ling. Det viste sig bl.a., at snavsede genstan-
de var langt mere modtagelige for mug end 
rene. De mugangrebne nyere tids genstande 
blev gennemgået i 2017. I 2018 efterses alle 
organiske genstande i arkæologimagasinet. 

Med klimastyringen skulle vi nu gerne have 
løst de senere års problemer med mug og 
diverse skadedyr. Tilbage står udfordringen 
med de øgede strømudgifter; foreløbig ser 
de ikke afskrækkende ud.

Den arkæologiske afdeling

Det lovpligtige arkæologiske sagsarbejde 
hører til den mere usynlige del af afdelin-
gens arbejde, men det fylder meget i hver-
dagen. I årets løb har arbejdet bl.a. omfat-
tet gennemgang og besvarelser på 39 sager 
om planer for jordvarmeanlæg, 32 sager om 
planer for ændringer i vandløb, gennem-
gang og kommentarer til 12 lokalplaner og 
lokalplanforslag samt gennemgang af kom-
munens byggesagslister med mere end 1400 
sager. Dertil kommer besvarelser af diverse 
forespørgsler, skriftlige såvel som mundt-
lige, foruden udarbejdelse af budgetter for 
arkæologiske undersøgelser.

En anden administrativ ”tidsrøver” er mod-
tagelse og vurdering af indkomne metal-
fund med henblik på danefæbehandling på 
Nationalmuseet. Her lægger afdelingen et 
betragteligt antal timer, som der ikke øko-
nomisk kan kompenseres for, men mere om 
det nedenfor.

Besigtigelser

Omlægningen af stier og mountainbikespor 
i Gl. Hestehave krævede nye besigtigelser i 
området i 2017 for at sikre, at de mange for-
tidsminder ikke ville lide overlast. Cykel-
stien mellem Gudme og Broholm fordrede 
ligeledes flere besigtigelser før udarbejdel-
sen af et budget for en udgravning kunne 
udarbejdes. På voldstedet Ørkild besigti-
gede vi sammen med kommunen rester af 

murværk, som var fremkommet som følge 
af fårenes aktiviteter på stedet. Målet var at 
imødegå yderligere skader på voldstedet, og 
det lykkedes ved at skærme af for fårenes 
”hærgen”; siden lægges der et gruslag på. 
En fundering på Frederiksø forud for nyt 
byggeri afstedkom også flere besigtigelser 
af det fyld, som det store sneglebor borede 
op. Vi var på jagt efter levn fra en middelal-
derlig sejlspærring og levn fra stenalderen, 
men jagten endte uden resultat. Grusgraven 
ved Sellebjerg i Kirkeby blev også besig-
tiget i forbindelse med planerne om udvi-
delse af grusgraven. Besigtigelserne endte 
med, at der efterfølgende blev foretaget for-
undersøgelser, som der kan læses mere om 
nedenfor. 

En lidt anderledes besigtigelse (eller rettere 
besigtigelser) begyndte rent faktisk i 2016, 
men afsluttedes først i 2017. Det drejer sig 
om et kampestensmurværk under baghuset 



Broholm voldsted i 
februar 2017. 
Foto: Marie Vang 
Posselt.

Den nyrestaurerede 
vejkiste.  
Foto: Marie Vang 
Posselt.
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i Ribers Gård i Møllergade. Her havde en 
arkitekt fået den tanke, at murværket var 
en del af Svendborgs middelalderlige by-
mur. Den antagelse foranledigede adskil-
lige besigtigelser og vurderinger, men fra 
museets side var vi ikke i tvivl. Der kunne 
ikke være tale om rester af bymuren eller 
et borganlæg. Sagen afsluttedes først i be-
gyndelsen af 2017 efter en længere faglig 
diskussion på sitet ”Middelalderarkæologi i 
Danmark”, hvor konklusionen var den sam-
me som vores: Murværket var ikke fra mid-
delalderen.

Derudover foretog afdelingen yderligere 27 
besigtigelser i forbindelse med forespørgs-
ler, anlægsarbejder mv.

Forundersøgelser og udgravninger

På udgravningsfronten har der været rela-
tivt stille i Svendborg Kommune i 2017. Det 
har dog ikke betydet, at vi har været uvirk-
somme. Arkæolog Allan Knudsen har hele 

året været udlånt til Østfyns Museers ud-
gravning på Nyborg Slot, og museumsin-
spektør Marie Vang Posselt har i flere pe-
rioder været udlånt til henholdsvis Østfyns 
Museer og Øhavsmuseet Faaborg. Nogle 
enkelte udgravninger og forundersøgelser 
er det dog også blevet til i Svendborg og 
omegn.

Grusgraven ved Sellebjerg

Grusgraven ved Sellebjerg har gennem en 
årrække været genstand for flere udgrav-
ninger af jagtstationer fra Maglemosekul-
turens jæger-samlersamfund. Derfor har 
vi et godt øje til området, når grusgraven 
skal udvides. Det skete tre gange i 2017, og 
alle tre gange foretog vi forundersøgelser 
på stedet. Den første fandt sted i februar, 
og siden vendte vi tilbage i både juni og i 
august. Ud over sporadiske fund af tilvir-
ket flint, fandt vi ikke yderligere spor efter 
stenalderjægernes bopladser.

Brudager

I juni gennemførte vi en mindre forunder-
søgelse ved Brudager på en velkendt bo-
plads fra ældre og yngre romersk jernalder 
i forbindelse med et planlagt jordvarmean-
læg. Det viste sig hurtigt, at nedgravningen 
af jordvarmeslangerne ikke ville komme i 
berøring med bopladsen, hvorfor vi hurtigt 
kunne forlade området igen.

at sikre vejkisten mod sammenstyrtning 
blev den pillet ned og bygget op igen, som 
den oprindeligt har stået – nu med enkelte 
moderne tiltag for at stabilisere konstrukti-
onen. Vejkister er vanskelige at datere, men 
knyttes generelt til 1800-tallet og starten 
af 1900-tallet. Forud for vejkisten på Niel-
strupvej har sikkert stået en træbygget bro, 
som vi dog ikke fandt rester af. Vejkisten 
indgår nu igen smukt i det naturskønne her-
regårdslandskab.

Cykelsti mellem Gudme og Broholm

Den eneste reelle arkæologiske udgrav-
ning, vi foretog i løbet af året, var cykel-
stien mellem Gudme og Broholm Slot. Den 
løber tværs gennem et landskab spækket 
med fund fra et fyrstedømme fra jernalde-

Broholm Slotsbanke

At grave på fredede fortidsminder hører 
normalt til sjældenhederne, da de i sagens 
natur er fredede – også for arkæologisk ak-
tivitet. Det var derfor med en vis forvent-
ningens glæde, at vi startede en udgravning 
på borgbanken til Broholm Slot i forbindel-
se med et omfattende renoveringsprojekt. 
Et antal store træer langs bankens kant var 
fældet, og de store rodhuller i banken skulle 
dokumenteres. Som forventeligt fandt vi in-
gen bygningsrester. De findes tættere inde 
omkring den nuværende hovedbygning. I 
stedet blev vi understøttet i antagelsen om, 
at banken er udbygget betydeligt mod øst i 
forbindelse med den nuværende hovedbyg-
nings opførelse i 1640-42. Under bankens 
overflade ligger massive lag byggemateri-
ale i form af munkesten, flensborgsten og 
tegl samt påført jord og ler. Udover denne 
undersøgelse har vi også haft til opgave at 
følge det omfattende arbejde med at rette op 
på den fredede stensætning omkring vold-
graven – et arbejde, der fortsætter i 2018.

Restaurering af vejkiste på Nielstrup- 
vej

Sidst på sommeren fik vi mulighed for at 
dokumentere nedrivningen af en fredet 
vejkiste, der fører Syltemade å under Niel-
strupvej mellem herregårdene Hvidkilde og 
Nielstrup. En del af overliggerne var knæk-
kede, og konstruktionen havde sat sig. For 



Cykelstien langs Broholmsvej under udgravning. Foto: Marie Vang Posselt.

Udgravning af skattefund i Lundeborg. Foto: Marianne Berthing.

Solidus omdannet til 
hængesmykke. Ca. 2 cm i 
diameter. 
Foto: Villy Nielsen.

Opgravningen med 
fundamentsten ved 
Banegården.  
Foto: Per O. Thomsen.
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ren, som vi primært kender til pga. et over-
vældende antal detektorfund fra området. 
Udgravningen af den 1,7 km lange og 5 
m brede cykelsti gav et indtryk af anlægs-
sporenes udbredelse i forhold til de man-
ge kendte detektorfund. Trods den smalle 
bredde på cykelstien fandt vi bebyggelses-
spor fra jernalderen på hele den halvdel af 
cykelstien, som lå tættest på Gudme. For-
uden bebyggelsessporene fandt vi ved hjælp 
af frivillige detektorførere også flere metal-
genstande fra fyrstedømmets tid samt ikke 
mindst fra vikingetiden. Vikingetidsfund 
er altid velkomne og især i dette tilfælde, 
da vi trods den høje bebyggelsesintensitet 
i jernalderen kun kender ganske få anlægs-
spor fra den efterfølgende vikingetid.

Lundeborg

Et fund, der kræver særlig omtale, er det se-
neste skattefund fra Lundeborg. I den syd-
lige udkant af Lundeborg fandt to erfar-
ne detektorførere, Johnny Lander og Bent 
Hansen, i marts måned flere guldgenstande 
fra jernalderen og kontaktede straks Svend-
borg Museum. Vi satte hurtigt en udgrav-
ning i gang, og med hjælp fra de to ihær-
dige detektorførere afdækkedes en guld-
skat fra germansk jernalder, omkring 450-
500 e.Kr. Resultatet blev et samlet fund af i 
alt 47 stykker guld med en samlet vægt på 
135 gram og 13 stykker sølv med en mere 
beskeden vægt på 26 gram. Blandt guld-
genstandene var der to romerske guldmøn-
ter, såkaldte solidi: Den første der dukkede 

frem var en solidus slået under kejser Va-
lentinian I (364-375 e. Kr.). Den anden so-
lidus var slået under kejser Valentinian III 
(425-455 e.Kr.). Den førstnævnte er i øvrigt 
omdannet til hængesmykke, hvor mønten er 
omkranset af en relativt kraftig guldtråd og 
forsynet med gennemboring. Nedlæggelsen 
af skatten dateres til første halvdel af ældre 
germansk jernalder (450-500 e.Kr.), vurde-
ret ud fra den yngste solidus.

Franciskanerklosteret ved Banegården

En noget ærgerlig sag opstod den 5. juli. 
Efter en fin udstillingsåbning af museets 
smugleri-udstilling på Frederiksø, var Per 
O. Thomsen på vej tilbage til kontoret. På 
vejen bemærkede han et lidt voldsomt an-
lægsarbejde, der foregik på området, hvor 
ruinerne af det fredede, middelalderlige 
franciskanerkloster ligger. Arbejdet var sat 
i gang af Banedanmark i forbindelse med 
etableringen af et nyt teknikhus. Entrepre-

nørens folk havde gravet ca. 25-30 kampe-
sten (fundamentsten) op foruden enkelte 
fragmenter af munkesten. Arbejder på fre-
dede fortidsminder kræver imidlertid dis-
pensationer fra Slots- og Kulturstyrelsen, 
og det var der ikke givet i dette tilfælde. 

Per Thomsen anmodede derfor entrepre-
nøren om at indstille arbejdet i henhold til 
museumslovens bestemmelser. På den bag-
grund udsendte styrelsen en standsnings-
meddelelse til Banedanmark d. 12. juli og 
efterfølgende udfærdigedes et påbud, som 
betød, at der skulle foretages en mindre ar-
kæologisk undersøgelse. Formålet var at 
fastslå, hvilke bygningsdele der var blevet 
beskadiget, og hvor store skaderne var. Det 
viste sig, at det murværk, man var stødt på, 
var rester af en velbevaret munkestensmu-
ret pille fra klosterets korsgang. De opgra-
vede fundamentsten stammede fra dele af 
det tre meter dybe fundament, som under-



5 Den beskadigede 
murpille i korsgangen 
2017. Sammenlign med 
det sort-hvide foto.  
Foto: Per O. Thomsen

4 Korsgangen afdækket 
i 1976 med murpillen til 
venstre.  
Foto: Svendborg 
Museum. 
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støttede den murede pille. Pillen blev op-
målt med GPS og efterfølgende indført i det 
digitale program, hvor museet i forvejen har 
en digitaliseret udgave af Svendborg Muse-
ums udgravningsplaner fra klosterudgrav-
ningerne fra 1970’erne og fra 2007. Herved 
kunne vi dokumentere, at der var tale om 
en murpille og fundament, som havde væ-
ret fuldt afdækket i 1976. Vi kunne ligele-
des konstatere, at murpillen og fundamen-
tet stadig ville kunne ligge i fred, hvis an-
lægsarbejdet blev ændret markant. På den 
baggrund ændrede Banedanmark planerne 
for etableringen af teknikhuset. 

Den lille begivenhed viser, at vi til stadig-
hed skal være på vagt, når der arbejdes i 
Svendborgs gamle bykerne. Selvom Bane-
danmark som følge af de omfattende ud-
gravninger i 2009 burde kende til de frede-
de ruiners eksistens, gik det alligevel galt.

Metalfund og Danefæ

Hvad vi ikke har haft i udgravningsaktivi-
tet, har vi til gengæld haft i indleveringer 
af detektorfund. På museet har vi i løbet af 
året fået indleveret flere hundreder genstan-
de gjort af private detektorførere. Detektor-
fund giver informationer om aktiviteter i 
forhistorisk tid og middelalderen i områder, 
hvor vi ellers ikke har lejlighed for at ud-
føre arkæologiske undersøgelser og derfor 
ikke har megen viden om kulturhistorien. 
Derfor er vi glade for hvert eneste fund, der 
kommer ind, selvom registreringen af fun-
dene er et omfattende og tidskrævende ar-
bejde. Gudmeområdet bidrager trofast med 
et stort fundmateriale, og størstedelen af 
årets indkomne detektorsager kommer da 
også netop herfra. Fibler og betalingsguld- 
og sølv fra jernalderen udgør som sædvan-
ligt størstedelen af genstandstyperne, mens 

også mere unikke fund har fundet deres vej 
til vores skrivebord, herunder en guldber-
lok, en mandsfigur i bronze fra jernalderen 
og et smukt emaljebeslag fra jernalder/tid-
lig vikingetid. Vikingetiden har i det hele 
taget vist sit ansigt i form af flere fund fra 
Gudme-området. Vikingetiden er ellers 
overraskende ringe repræsenteret blandt 
både bebyggelsesspor og detektorfund i vo-
res kommune.

Alt i alt har det været et givtigt år, hvad an-
går danefæadministrationen. Efter et par år 
med lav intensitet på området er det godt at 
se genstandene lande på vores skriveborde i 
en jævn strøm igen.

Arkæologi Sydfyn

Anne Hvides Gård har med udgangen af 
2017 fungeret som rammen om Arkæolo-
gi Sydfyns fælles aktiviteter i næsten to år. 
Bygningen fungerer fint som mødested og 
arbejdsplads for arkæologerne fra de fire 
samarbejdende museer, Svendborg Muse-
um, Østfyns Museer, Langelands Museum 
og Øhavsmuseet Faaborg. Det er også her 
vores uundværlige håndbogsbibliotek har 
til huse. Som prikken over i’et fik vi i be-
gyndelsen af året indrettet et lille køkken 
på 1. sal i sidebygningen. 

På Abildvej råder Arkæologi Sydfyn des-
uden over et fælles lokale til udgravnings-
udstyr, fundhåndtering og flotering af jord-
prøver. Lokalet stod for alvor sin prøve i 
2017 til alles tilfredshed.

Øhavsmuseet Faaborgs direktør har det ju-
ridiske ansvar for Arkæologi Sydfyn og den 
daglige ledelse varetages af Svendborg Mu-
seums afdelingsleder for arkæologi. Helt 
overordnet styres Arkæologi Sydfyn af en 
styregruppe bestående af de fire museers 
ledere, hvor afdelingslederen fungerer som 
sekretær. I årets løb har styregruppen af-
holdt fire møder, henholdsvis i Svendborg, 
Faaborg, Rudkøbing og Nyborg.

Formidling

I årets løb har Per O. Thomsen udarbejdet 
nye plancher for Gudbjerglundforeningen 
om langdysserne i Gudbjerglund, som skal 
sættes op ved dysserne. Endvidere har han 
udarbejdet tekst- og illustrationsforslag til 
nye byskilte i Svendborg samt leveret mate-
riale til artikler i Fyns Amts Avis. I maj må-
ned deltog han i TV-optagelserne til Guld i 
Købstæderne for DR1, hvor Gudme og Ør-
kild var emnerne. I P4 Fyn leveredes ind-
slag om de arkæologiske perspektiver for 
udgravningen af den nye cykelsti i Gudme 
og om historien om Skansen på Tåsinge. I 
december besøgte Frantz Howitz fra DK4 
Oldsagssamlingen på Broholm for at optage 
historien om Frederik Sehested og samling- 
ens historie. Det kom der en meget fin ud-
sendelse ud af: ”Arkæologien Rundt: Bro-
holm”, som havde premiere den 12. januar 
2018. Udsendelsen vil formentlig betyde 
yderligere interesse for historien om Old-
sagssamlingen og Frederik Sehested i 2018.

Guldberlok fra Gudme. 
Ca. 2,5 cm høj.  
Foto: Villy Nielsen.

Mandsfigur af bronze fra 
Gudme. Ca. 4 cm høj. 
Foto: Villy Nielsen.



Optagelser til ”Guld 
i købstæderne”. Nils 
Valdersdorf fortæller om 
Svendborgs maritime 
historie ombord på 
VIKING. Det blev til to 
meget flotte programmer 
i bedste sendetid, der 
tegnede et smukt billede 
af Svendborg. Ud af ti 
indslag om Svendborg 
fortalte Svendborg 
Museum om de otte.

4 Lille hængesmykke 
af guld, dekoreret med ni 
huller. Det lille smykke 
er fundet i Gudme i 
2006 og skal dateres til 
tiden omkring 400 e.Kr. 
– overgangen mellem 
yngre romersk og ældre 
germansk jernalder. 
Ca. 2 cm. i diameter.

44 Et tilsvarende lille 
hægesmykke, blot af sølv 
og ligeledes dekoreret 
med ni huller, er fundet 
samme sted i Gudme 
i 2017. Dateringen er 
som guldsmykket også 
overgangen mellem 
yngre romersk og ældre 
germansk jernalder. 
Ca. 2 cm. i diameter.
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Nyere tid/Søfart

Kap. 8

Som statsanerkendt kulturhistorisk muse-
um er Svendborg Museum forpligtet til at 
virke for, at væsentlige bevaringsværdier 
sikres for eftertiden. Arbejdsområdet tager 
sit navn fra museumslovens kapitel 8. 

Som led heri gennemgår Svendborg Mu-
seum Svendborg Kommunes byggesager 
og dokumenterer nedrivningstruede huse. 
Fraflytningen fra land til by samt centra-
liseringen af landbruget er meget tydelig i 
karakteren af de nedrevne bygninger; gam-
le staldbygninger samt mindre beboelses-
ejendomme. Ofte er de huse, vi kommer ud 
til, i så slem forfatning, at de er ubeboelige 
og ikke står til at redde. Årligt gennemgås 
600-700 byggesager, hvorefter ca. 30 huse 
fotodokumenteres. 

Vi kan i højere grad gøre vores indflydel-
se gældende i arbejdet med lokalplaner og 
byplansstrategier. Museumsinspektør Nils 
Valdersdorf Jensen sidder eksempelvis med 
i Områdeforum, der er en del af byfornyel-
sesprojektet ”Liv i min by”. Svendborg Mu-
seum arbejder i denne og andre sammen-
hænge for, at udviklingen af Svendborg 
Kommune sker med respekt for kulturar-
ven, og at kulturarven skal betragtes som 
en ressource i udviklingen af by og kom-
mune. 

De samme argumenter blev fremført i for-
bindelse med planerne om bebyggelse af 
kulturmiljøet Baagøe og Ribers Plads. Her 
gjorde Svendborg Museum kraftig indsigel-
se mod nedrivning og ombygning i området 
bl.a. via en indsigelse og en kronik i Fyns 
Amts Avis, hvori vi påpegede, at investors 
planer vil skade byen mere end de gavnede, 
ikke bare ud fra et kulturarvsmæssigt syns-
punkt, men ifølge en Realdania-undersø-
gelse også, hvis man ser på de økonomiske 
konsekvenser: Da værdistigningen på ejen-
domme er højest i kvarterer med mange be-
varingsværdige bygninger. I forhold til den 
konkrete sag er der nu rejst en fredningssag 
fra Slot- og Kulturstyrelsen, som Svend-
borg Museum bakker op om. 

I museets og Radio Diablos podcast-serie 
har han deltaget med fortællinger om Gud-
me og Lundeborg i jernalderen, kongsbor-
gen Ørkild, sex og sanitære forhold i mid-
delalderens Svendborg og bronzealderen i 
Gl. Hestehave. I samme podcast-serie har 
Marie Vang Posselt leveret fortællinger om 
”Døden i dysserne” og ”Metallernes mes- 
ter”.

Forskning

Som det fremgår af artiklen ”Gravpladser 
fra romersk jernalder på Sydøstfyn” i den-
ne årbog, har museet i efteråret igangsat en 
større forskningsmæssig bearbejdning af 
fundmaterialet fra flere upublicerede grav-
pladser fra det sydøstlige Fyn. Målet er at 
indføre gravpladsernes grave og deres ind-
hold af gravgaver i en større videnskabelig 
sammenhæng, præsenteret i en samlet pu- 
blikation/monografi. 

I efteråret blev der også indledt en planlæg-
ning af den afsluttende videnskabelige be-
arbejdning og publikation af det store fund-
materiale fra udgravningerne af jernalder- 
ens strandmarked ved Lundeborg. Mate-
rialet repræsenterer handel og håndværk i 
yngre romersk og germansk jernalder (ca. 
150-700 e.Kr.), hvor handlen omfatter kon-
takter til store dele af Europa inkl. det ro-
merske imperium. Planerne for bearbejd-
ningen fortsætter i første halvdel af 2018.

Den feltarkæologiske forskning har bag-
grund i de mange detektorfund, som afleve-
res til museet. Skattefundet fra Lundeborg, 
som er beskrevet ovenfor, er et godt eksem-
pel herpå. I 2018 er planlagt flere tiltag med 
mindre feltmæssige undersøgelser, som 
skal klarlægge, hvad fundene udspringer af.



”Sådan en har jeg sejlet 
med” og ”Den radio er 
noget kram. Det er en 
Scandi!” var nogle af de 
begejstrede udbrud, der 
lød i museets magasin 
torsdag d. 6. oktober, da 
Erik, Ole, Lauge, Verner 
og Harald var på besøg. 
De fem navigatører, 
der alle har arbejdet 
eller arbejder på 
SIMAC, hjælper 
Svendborg Museum 
med dokumentation af 
vores samling af ældre 
navigationsinstrumenter.  
Foto: Nils Valdersdorf 
Jensen.
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Museumschefen arbejder med nogle af de 
samme problematikker i Svendborg Arki-
tekturråd, hvor han repræsenterer museet. 
Rådet har gennem årene fået stigende ind-
flydelse på kommunens arkitektur- og be-
varingspolitik. Bl.a. ønskede en del af by-
rådet eksplicit at høre Arkitekturrådets me-
ning om balancen mellem udvikling og be-
varing på Baagøe og Riber-grunden. 

Indsamling og bevaring

Svendborg Museum har en større samling 
navigationsgenstande, der blev hjemtaget 
til museet for 20 år siden. Genstandene var 
uregistrerede, og den ansvarlige medarbej-
der er ikke længere ved museet. Sammen 
med en håndfuld tidligere søfolk og naviga-
tører fra SIMAC blev samlingen gennem-
gået i foråret. 

Genstande uden proveniens blev kasseret, 
og vi står tilbage med en fin samling af ud-
styr, der hidrører fra både lokale skibe og 
navigationsundervisningen på byens sø-
fartsskoler.

I juni flyttede skibsmæglerne Hude & Søn, 
et af Danmarks ældste skibsmæglerfirmaer, 
fra deres gamle domicil på Havnepladsen 
efter knap 90 år. Selve firmaet blev grund-
lagt i 1852. Vi indsamlede hovedbøger, teg-
ninger, billeder og skilte, der kan dokumen-
tere et af byens længstlevende maritime fir-
maer. 

Der er i årets løb indsamlet ca. 25 nye gen-
stande, samt registreret et efterslæb på ca. 
150 allerede indsamlede, herunder en del 
forsorgsting.

Forskning

I nyere tid og søfart bedrives både forsk-
ning med henblik på publicering og det, 
man kan kalde ”hverdagsforskning”, dvs. 
når der til udstillinger, årbøger, høringssvar 
og formidlingsaktiviteter skabes og inddra-
ges ny viden. Når der fra politisk side sigtes 
til en øget forskningsaktivitet fra museer-
nes side, er det dog ofte det første, der sig-
tes på. 

I skrivende stund diskuteres det, hvorvidt 
de små museer skal have forskningsforplig-
tigelse. At reducere museerne til ”formid-
lingsmaskiner” er en underlig tanke – hvad 
er det, vi skal formidle, hvis vi ikke er for-

pligtet til at erkende nyt? På de små museer 
er det ofte de samme personer, der står for 
både forskning og formidling, og det er en 
styrke, da det gør forankringen og formid-
lingen af forskningen så meget desto mere 
ligetil end på et stort museum, hvor forsk-
ningen og formidlingen foregår i særskilte 
afdelinger. Et godt eksempel på denne tan-
ke er smuglerudstillingen, der netop bunder 
i et nyt forskningsinitiativ.

Forskningspuljerne rettet mod kultursekto-
ren kræver, at ansøgerinstitutionen har en 
ph.d. Museer uden ansatte på ph.d.-niveau 
er dermed afskåret fra at søge. Som led i 
bestræbelserne på at højne forskningen på 
Svendborg Museums afdeling for Nyere 
tid fik vi i efteråret 2017 tilsagn om støt-
te til forskningsprojektet ”De største Told-
fraudulenter – sydfynsk smugleri, moral 
og stat 1750-2000”, der løber over vinte-
ren 2017 og ind i foråret 2018. Støtten på 
102.000 kr. skal bl.a. gå til udfærdigelsen af 
en fagfællebedømt artikel. 

”De største Toldfraudulenter” er et led i 
bestræbelserne på, at Svendborg Museum 
får ansatte med ph.d.-niveau i alle afdelin-
ger. Med henblik på at uddanne museums-
inspektør Nils Valdersdorf Jensen til ph.d 
blev der i 2017 etableret et samarbejde med 
SDU’s Center for Maritim- og Erhvervshi-
storie. Ph.d.’en tænkes påbegyndt i septem-
ber 2018. 

Museet uden vægge 
– nyere tid og søfart

2017 er blevet brugt til at finpudse strate-
gien om ”Museum uden vægge”, der blev 
præsenteret i sidste års årbog. Året har budt 
på pop-up-udstillinger, podcasts, talrige 
aktiviteter, byvandringer og øget kulturhi-
storisk skiltning, der alt sammen har det til 
fælles, at aktiviteterne ikke behøver en tra-
ditionel museumsbygning. I starten af 2017 
udarbejdede afdelingen en formidlingsstra-
tegi og en fireårsplan, der begge bygger på 
bestræbelserne på at gentænke, hvad et kul-
turhistorisk museum er.

Samlet set har årets formidlingsprojekter 
resulteret i det højeste besøgstal i afdelingen 
de sidste 10 år med næsten 20.000 gæster. 
Det høje aktivitetsniveau og den deraf føl-
gende synlighed gør, at Svendborg Museum 
slår hårdere end vores vægtklasse berettiger 
os til. Den succes, vi oplever som ”Museum 
uden vægge”, er blevet synliggjort lokalt 
gennem hyppig presseomtale, ved præsen-
tationer i faglige sammenhænge samt natio-
nalt ved en artikel i Danske Museer i 2017. 

Udstillinger

At museet er uden vægge kommer særligt 
til udtryk i vores udstillinger, der alle sker 
i lånte lokaler eller i det offentlige rum. I 
2017 har vi produceret én stor og tre mindre 
udstillinger, alle placeret forskellige steder 
i Svendborg. 



Den mobile udstilling 
om vandets historie i 
Svendborg de sidste 150 
år fotograferet på Torvet. 
Udstillingen inkluderede 
vandrørstyper fra 
udhulede træstammer 
til nutidens plastikrør 
og blev vist i forbindelse 
med bl.a. Kulinarisk 
Sydfyn. 
Foto: Nils Valdersdorf 
Jensen.

Banneret for Smuglernes Paradis under 
opsætning. Placeringen på Frederiksø er ideel 
til de ubemandede sommerudstillinger – der er 
mange forbipasserende og turister på havnen i 
sommermånederne.
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På udstillingsfronten var det store trækpla-
ster udstillingen om smugleriets kulturhisto-
rie ”Smuglernes Paradis”, der stod somme-
ren over i Rundbuehallerne på Frederiksø. 
I udstillingen blev smugleriet belyst som et 
kulturelt fænomen, der har været særlig ud-
bredt i øhavet fra de første dokumenterede 
smuglerier i 1400-tallet og frem til de folke-
kære spritruter i nyere tid. ”Smuglernes Pa-
radis” var baseret på afdelingens forskning 
i smugleriets kulturhistorie og er som nævnt 
ovenfor et fint eksempel på forskningsbase-
ret formidling. Emnet har en stærk aktuali-
tet i en tid, hvor skandalerne i SKAT står i 
kø og forholdet mellem borger og stat er til 
debat. Udstillingen blev omtalt på DR1 og i 
Jyllandsposten, og det har nok bidraget til 
den ganske store søgning.

De mindre pop-up-udstillinger står typisk 
i kortere tid. I marts 2017 var Galleri Un-
derwaerk vært for en udstilling om Thetis-
skibene, der ofte fremhæves som Svend-
borg Værfts pragtpræstation. Svendborg 
Museum har hjemtaget en ca. 5 kubikmeter 
stor motormodel fra Søværnet. Modellen 
var hovedelement i udstillingen og et helt 
kunstværk i sig selv. Til udstillingen havde 
lokale kunstnere lavet en lydmontage og fle-
re andre værker, der brugte værftets kultur-
arv i en kunstnerisk sammenhæng.

De mindre udstillinger er oplagte til at eks-
perimentere med udstillingsformatet. Vores 
udstilling om vandets historie i Svendborg, 
der blev skabt i forbindelse med Vand og 
Affalds 150-års jubilæum, var således byg-
get som mobil udstilling, der kunne fortæl-
le historie om det rene vand på forskellige 
udstillingssteder. ”Vandets vej i 150 år” var 
udstillet på Svendborg Torv, til Kulinarisk 
Sydfyn og ved Gammel Torvedag. I sagens 
natur er det svært at vide, hvor mange der 
så udstillingen, men fortællingen om van-
det var i kraft af udstillingens mobile ka-
rakter synlige til nogle af de største, lokale 
begivenheder i 2017. De pyramideformede 
udstillingsmoduler var bygget af museets 
tekniske afdeling, der allerede har fået flere 
bestillinger på lignende udstillingsmoduler 
bl.a. til Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommune formidlede i somme-
ren 2017 udviklingsplanerne for havnen i en 
container på Frederiksø. Svendborg Muse-
um blev inviteret til at fortælle om havnens 
fortid i containeren og løste den opgave ved 
at hjælpe besøgende videre fra containe-
ren til de steder på havnen, hvor fortidens 
fortællinger kan opleves – eksempelvis via 
den skiltning om havnens kulturarv, som vi 
gennemførte i samarbejde med Svendborg 
Kommune i 2016. Derudover kunne børn 
og deres forældre gå på øgenavns-skattejagt 
på Frederiksø, hvor vi i samarbejde med 
Svendborg Kommune havde gemt 10 øge-
navne fra værftets tid. 

Mange af formidlingseksperimenterne pe-
ger på, at de projekter, der har en mobil ka-
rakter og er fleksible at tilgå for de besøgen-
de, bliver godt modtaget. Eksempelvis kan 
vi via besøgstællere på smugler- og contai-
nerudstillingen se, at besøgende gerne sø-
ger museets tilbud uden for de gængse mu-
seale åbningstider fra 10-16. 

Museum i bevægelse

I efteråret 2017 har afdelingen fået tilsagn 
fra SEAF og Albanifonden til at etablere 
den måske mest radikale fortolkning af be-
grebet ”museum uden vægge”. I flagskibs-
projektet ”Museum i bevægelse” ombygger 
Svendborg Museum en 20-fods container 
til selvstændigt museum ved hjælp af sol-
celler, AV-udstyr, brudsikre montrer og lys. 



På historisk kajaktur til 
Svendborgs Monaco, 
villakvarteret Lunden. 
Museumsinspektør Nils 
Valdersdorf Jensen 
fortæller om livet ved 
sundet før og nu for 
medlemmer af Troense 
Kajakklub og Svendborg 
Kajakklub. 
Foto: Marianne Berthing.

En af Danmarkshistoriens største slavehandlere, Jens Adolph Kiøge, blev født 
i Svendborg i 1746. Som guvernør på de danske forter i Vestafrika førte han 
felttog og sendte tusindvis af slaver over Atlanterhavet. Her er han i en nutidig 
fortolkning i forbindelse med den historiske sejlerskole i samarbejde med Thurø 
Sejlklub, der i år havde den danske kolonihistorie som tema.
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Med ”Museum i bevægelse” kan vi for-
midle historien der, hvor den skete – på bar 
mark eller på Brugsens parkeringsplads. 
Planlægningen af ”Museum i bevægelse” 
påbegyndtes i december 2017, så selve con-
taineren kan være klar til brug 1. juli. Vi 
påtænker tre lokationer for containeren he-
nover sommeren 2018 og fire lokationer for 
sommeren 2019. 

Andre danske museer har arbejdet med con-
tainere, men ofte ganske stationært. At vi 
planlægger at bruge hele kommunen i pro-
jektet samt holde en relativt høj frekvens 
af udstillingsaktivitet er særdeles nyska-
bende. Henimod årsskiftet blev vi kontak-
tet af Hjørdis Brandrup Kortbek, der som 
post doc netop arbejder med kulturaktivite-
ter i det offentlige rum. Hjørdis var interes-
seret i at etablere følgeforskning på projekt 
”Museum i bevægelse” og bl.a. finde ud af, 
hvem der besøger container-udstillingen, 
og hvad de syntes om det. Vi ser frem til at 
kunne fortælle nærmere om projektet i næ-
ste årsberetning. 

Formidling gennem samarbejde

Uden et hus er Svendborg Museum af-
hængig af at indgå i samarbejder med an-
dre kulturinstitutioner, medier og virksom-
heder for at aktivere kulturarven og vores 
fortællinger. Vores formidling bliver i høj 
grad præget af, hvilket samarbejde vi ind-
går i. Nye samarbejder giver nye platforme 
og nye stemmer i formidlingen. Den giver 

formidlingen en flerstemmighed, der udfor-
drer både os og deltagerne i de forskellige 
arrangementer. 

Den kerneydelse, vi indgår i samarbejder 
med, er i høj grad den historiske viden. Et 
godt eksempel er videnskabsteateret Vest-
indien-Ekspeditionen, der var udviklet 
af Naturama, BaggårdTeateret og Svend-
borg Museum og havde premiere 17. marts. 
Svendborg Museum havde bidraget med 
den historiske baggrundsviden om slaveri-
ets generelle historie og forbindelserne til 
Svendborg, hvorefter BaggårdTeateret og 

Naturama fortolkede materialet til stor for-
nøjelse for de lokale skoler. Et samarbejds-
projekt kræver kompromiser, særligt når 
vi ikke selv skal formidle det stof, der er 
gravet frem, så skal vi hele tiden være op-
mærksomme på, hvordan det historiske stof 
behandles, og hvilken kontekst det indgår i.

Hvor det ovennævnte samarbejdsprojekt 
har en større karakter, så er hverdagen også 
præget af et hav af mindre ad-hoc projek-
ter; kulturhistoriske sejladser med Oure 
Højskole, historiske sejlerskoler med Thurø 
Sejlklub, Lysfest med Svendborg Kommu-



Foto fra podcaststudiet 
under optagelse af 
episoden ”Fattiggård 
eller fjendeland”. 
Billedet viser, hvad 
det hele handler 
om: hyggelige 
historiske samtaler. 
Museumsinspektør Jeppe 
Wichmann Rasmussen 
fortæller om sin 
forskning. I midten ses 
Danny Fobian fra Radio 
Diablo og ttil højre 
vært på podcasten Nils 
Valdersdorf Jensen. 

Svendborg Museum 
har arbejdet målrettet 
på at få mere historisk 
skiltning i midtbyen og 
kunne i foråret 2017 fejre 
opsætningen af skilt nr. 
30 på ét år.  
Skiltningen gør historien 
langt mere nærværende 
i hverdagen – her i 
Krøyers Have.  
Kagen er en ironisk 
kommentar til Inger 
Støjbergs kagefejring 
af at få vedtaget 
stramning nummer 50 på 
udlændingeområdet.  
Selfie: Nils Valdersdorf 
Jensen. 
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ne, højskolekurser med Ryslinge Højskole, 
kajakture med lokale klubber, værftsvan-
dringer med Den frie lærerskole, Historiens 
dag med Svendborg Gymnasium og meget 
mere. De mange mindre projekter gør, at 
museet kommer i berøring med flere aktø-
rer, bliver mere synligt og kommer bredere 
ud.

Museets mange egne programlagte aktivi-
teter har også i år været velbesøgte. Årets 
tema om sex, vold og død fokuserede på at 

skabe historisk perspektiv omkring de tre 
konstanter i den menneskelige tilværelse. 
Der blev både gennemført byvandringer og 
arrangementer på magasinet for at folde te-
maerne ud. Særligt var byvandringerne om 
sex og arrangementer om død populære. 

Museum on demand

At være uden vægge betyder også, at den 
digitale del af museet rummer stort po-
tentiale. Når det gælder kulturtilbud, går 

streamingtjenester som Netflix og HBO de-
res sejrsgang hos de danske TV-forbrugere, 
ligesom musikelskere kan lytte til musik på 
Spotify. Tanken bag et af årets store projek-
ter, podcasten Sydfynske Fortællinger, var 
at gøre streamingtjenesterne kunsten efter 
og gøre Svendborg Museum mere ”on-de-
mand”, altså aktiviteter der kan tilgås, når 
brugeren ønsker det. Podcasten blev til i et 
samarbejde med den lokale Radio Diablo, 
der bl.a. havde styr på det lydtekniske. 

Det er særligt yngre i alderen 16-35, der 
bruger podcast. En målgruppe, der er svær 
at få på museum, og som skal fanges ind på 
andre måder. At satse på podcast er med til 
at gentænke, hvordan kulturlivet kan være 
mere on-demand og uafhængig af åbnings-
tider – og dermed har større chance for at 
tiltrække yngre målgrupper.

Svendborg Museum og Radio Diablos pod-
casts ”Sydfynske Fortællinger” er bygget 
op som samtaler om forskellige dele af den 
sydfynske historie. Museumsinspektør Nils 
Valdersdorf Jensen er facilitator for sam-
talen, hvor der inviteres enten interne eller 
eksterne eksperter i studiet til en snak om 
fx guldfund i Gudme, sydfynske nazister 
eller lokal litteraturhistorie. Alle episoder-
ne kan findes på Soundcloud, der en en po-
pulær musik- og lyddelingsside.

Sydfynske Fortællinger udkom i 2017 i to 
sæsoner med henholdsvis 8 og 10 afsnit. 
Hver episode er på mellem 20 og 30 minut-
ter med en enkelt højdespringer på 40 mi-

nutter. Det giver samlet ca. 9 timers lyd. I 
skrivende stund, januar 2018, er podcasten 
blevet afspillet næsten 4000 gange. Det er 
interessant at overveje, hvordan museernes 
digitale indsatser bør indgå i vurderingen 
af deres arbejde – i forhold til den faglige 
tyngde i de enkelte episoder tæller hver lyt-
ter som en foredragsgæst, men bliver ikke 
talt med i besøgsstatistikken. Det samme 
gælder formidling via hjemmesider, You-
tube og andre sociale medier, selvom den 
digitale formidling er en stor del af hver-
dagen på et moderne museum og nok kun 
bliver større.



Der spises smørrebrød 
og snakkes på Arkivets 
udflugt til Ringe. 
Foto: Gudrun Fussing.

Arkivets frivillige Martin Friis Hansen og Birgit M. Rasmussen er i gang med at 
sætte udstilling op til Arkivernes Dag. 
Foto: Bjarne Gregersen.
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Byhistorisk Arkiv og Søfartsarkivet

På Byhistoriske Arkiv/Søfartsarkivet har 
året 2017 ikke budt på de store fornyelser; 
vi har på alle områder forsøgt at holde gang 
i de gode takter fra de foregående år. 

En del af ansvaret for Søfartsarkivet blev 
ved årsskiftet lagt på museumsinspektør 
Nils Valdersdorf Jensens skuldre. Et sam-
arbejde, der i forvejen eksisterede, blev in-
tensiveret – tror vi – til begge parters til-
fredshed.

I løbet af året har arkivet måttet sige farvel 
til tre mangeårige medarbejdere. Det var 
trist, men heldigvis har vi sagt goddag til to 
nye medlemmer i vores gruppe af frivillige, 
der i øjeblikket tæller 24. De nye har allere-
de vist viljen til at bidrage til arkivets drift 
og er faldet godt til iblandt os. Vi har ind-
ført en følordning, så nye medarbejdere er 
tilknyttet én bestemt person, indtil de kan 
stå på egne ben. 

I frivilliggruppen afholdt vi i 2017 tre fæl-
lesmøder. Disse møder bruger vi til at drøf-
te nye idéer og holde hinanden opdateret. 
Årets udflugt i august gik til Ringe, hvor 
den nu afgåede arkivleder, Jacob Jensen, 
fortalte om sit arbejde med arkivet og Nina 
Iwanof viste rundt på museet.

Der er tendens til stigning i antal fore-
spørgsler år for år. I år er antallet nået op 
på 365. Stigningen skyldes formentlig, at 
mange flere mennesker bliver opmærksom-
me på de danske arkivers fælles database – 
arkiv.dk. Byhistorisk Arkiv har haft 42.675 
unikke visninger på siden i år, og vi har 
bidraget med 2500 nye registreringer. Når 
folk søger på nettet, er det ofte arkiv.dk, der 
dukker først op. Årets mest tidskrævende 
opgave blev at finde og levere passende il-
lustrationer til Svendborg Kommunes web-
baserede kulturkanon.

I de seneste år er der kommet en tradition 
for en årlig udstilling på Svendborg Bibli-
otek. I år brugte vi vores viden fra sidste 
års årbogsartikel om Torvet til i maj måned 
2017 at lave en god udstilling om torvets hi-
storie og de omgivne bygninger. I forbin-
delse med Fritidsteatrets juleforestilling 
”Svendborg – Nissernes By,” der byggede 
på flere af Valdemar Vaabens fortællinger 
bl.a. Nisserejsen, ønskede man en lille ud-
stilling om Valdemar Vaaben i Svendborg 
Teaters foyer. 

Det fælles landsdækkende tema til Arkiver-
nes Dag den 11. november var ”Før & Nu – 



1080 børn og lærere 
lagde vejen forbi 5. april, 
hvor der forståeligt 
nok måtte lukkes for 
almindelige gæster.  
Foto: Sarah Smed.

I forlængelse af sidste 
års årbogs store artikel 
om Svendborgs torv 
udarbejdede arkivet en 
udstilling om torvet. Den 
vistes på biblioteket i maj 
måned. 
Foto: Marianne Berthing.
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ting der har forandret sig i min tid.” Hos os 
valgte vi at sætte fokus på byens forlystel-
sesliv og kaldte arrangementet ”Tag med i 
byen.” Det endte nu med mest at handle om 
værtshuse. Foruden en plancheudstilling i 
museets mødelokale havde vi inviteret Pe-
ter Faber til at fortælle om det hedengangne 
Plydsen, og Karen Elberg tog os med en tur 
gennem byens minefelt. Vi havde 35 gæster 
til arrangementet.

Den historiske hjemmeside, svendborghi-
storie.dk, fik i foråret en ansigtsløftning, 
som var hårdt tiltrængt. Siden var oprinde-
lig tænkt som et samarbejde mellem biblio- 
tek, museum og Svendborg Kommunes ni 
arkiver. På nuværende tidspunkt drives si-
den økonomisk af Svendborg Museum med 
skrevne bidrag fra 3-4 arkiver, bl.a. Byhi-
storisk Arkiv. Der er omtrent 1000 artikler 
med lokalhistorisk indhold foruden udstil-
linger og rundture. Vi håber dog på i løbet 
af 2018 med tilskud fra fonde at kunne præ-
sentere vores læsere for små filmklip, inter-
views og erindringer. Svendborghistorie.dk 
bliver i løbet af ét år besøgt af ca. 130.000 
gæster, der har kikket på ca. 1.200.000 si-
der.

Danmarks Forsorgsmuseum

Et historisk år 

2017 blev historisk for museet på flere pa-
rametre. Det blev året, hvor antallet af be-
søgende slog flere rekorder: Ikke blot run-
dede det samlede antal 18.000 totalt, det 
blev også året, hvor museet satte ”dagsre-
kord” med hele 1080 elever og lærere fra 
11 lokale folkeskoler på besøg på én dag, 
da DR og museet havde arrangeret en dag i 
danmarkshistoriens tegn. Derudover er det 
med slet skjult stolthed, at vi kan notere, at 
vi nu har mere end fordoblet vores samlede 
antal besøgende på blot fem år. Danmarks 
Forsorgsmuseum har til tider nærmest kun-
ne betragtes som en slags ”socialhistoriens 
humlebi”: I den unikke Fattiggård er der 
blevet skabt et museum med høje faglige 
ambitioner og med både national og inter-
national bevågenhed for uhørt få driftsmid-
ler, men med masser af vilje. 

Året var også historisk idet, museets visi-
on- og mission for første gang blev sam-
let formuleret. Her står der bl.a., at ”Dan-
marks Forsorgsmuseum stræber efter at 
være en betydningsfuld kulturinstitution, 
som adresserer nutidige sociale problema-
tikker, og som engagerer sig i og kvalifice-
rer debatter om velfærdsstaten. Det er vores 
ambition kontinuerligt at styrke vores tætte 
samarbejde med de mennesker, som har til-
bragt dele af livet på institutioner, eller som 

I februar afholdt vi tre Arkibas (vores regi-
streringsdatabase) opfriskningskurser, og i 
marts fik vi Marianne Berthing til at stå for 
en workshop om brugen af Facebook. Det 
har måske i første omgang ikke ført til stør-
re aktivitet på Facebook – men vi har i hvert 
fald de bedste intentioner. Gunnar Thom-
sen deltog i september i et kursus arrange-
ret af Sammenslutningen af Lokalhistori-
ske Arkiver. Kurset omhandlede digitalise-
ring af film samt at lave video ud fra fotos 
og registrering af ovennævnte i Arkibas 5. 

Gunnar Thomsen og Hanne Jensen har del-
taget i SLA’s kredsmøde i april, hvor en 
kollega netop fremhævede Svendborg som 
et af de få arkiver, der gør noget ved sø-
fartsarkivalierne.

Svendborg Kommunes arkivsamvirke er i 
2017 blevet omstruktureret til en mere løs 
organisation, så intet arkiv er bundet op på 
mere arbejde, end det formår at yde. Der 
er dog stadig et sekretariat, der forsøger at 
samkøre de fælles interesser.

har oplevet social udsathed og dermed ska-
be et dynamisk og banebrydende museum. 
Vi vil være socialforsorgens historiske be-
vidsthed og arbejde for samfundets sam-
menhængskraft.” Takterne herfra har sat 
tonen for museets ambitiøse projekter og 
indsatser i 2017 og vil også være retnings-
givende for museets fremtidige arbejde og 
profil.

Et museum med socialt ansvar

Museet har gennem årene udviklet en ar-
bejdsmodel og et fagligt fokus, der befinder 
sig i et krydsfelt mellem museumsarbejde 
og socialt arbejde. Det er en model, som ta-
ger afsæt i det faktum, at museer ikke blot 
bærer et samfundsansvar for at gøre deres 



Dr. Bernadette Lynch 
” fanget” i en sekvens fra 
profilfilmen ”Danmarks 
Forsorgsmuseum gør en 
forskel”. Foto: Desirée 
Ulrich.

I 2018 nedsatte 
Danmarks 
Forsorgsmuseum 
”Erfaringspanelet”, 
som består af tidligere 
børnehjemsbørn med 
hver deres historie. 
Panelet mødes for at 
debattere, hvordan 
museet på bedst mulig 
vis kan formidle og 
forske i børneforsorgens 
historie. Panelet består 
af (fra øverst til venstre): 
Steff Eilertsen, Hjalmar 
Kinner, Peer Balken, 
Jan Christensen, Frank 
Nielsen og (nederst fra 
venstre) Vibeke Nielsen, 
Erna Hansen og Esther 
Langsted.  
Foto: Marianne Berthing.
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til at skabe social forandring og arbejde for 
inklusion, men at de også har helt særlige 
muligheder for at arbejde for selvsamme. 
Det er nationalt og internationalt anerkendt, 
at brugerinddragelse, flerstemmighed og 
samskabelse på kulturområdet har stort 
potentiale for at skabe positiv social for-
andring for både det enkelte menneske og 
samfundet generelt. I 2017 er museets ar-
bejdsmodel på dette område blevet videre-
udviklet og den socialfaglige kontaktflade 
udvidet og delt. 

I 2016 blev det besluttet, at brugere fra for-
sorgshjem, væresteder o.lign. har gratis ad-
gang, når de besøger museet. Dette har vist 
sig at have stor betydning og have flere for-
dele: Borgerne i socialt udsatte positioner 
har ofte begrænsede midler og personligt 

overskud, så den gratis adgang er første be-
tydningsfulde åbning til at få adgang til kul-
turens tilbud. Endnu en fordel er, at når de 
besøger museet, tilkendegiver mange, hvor 
positiv en oplevelse det er at opleve et muse-
um, som fortæller historier fra fortiden, som 
de genkender facetter af fra deres egen nu-
tid. De føler sig ganske enkelt inkluderet og 
som en del af vores fælles historie. Derud-
over booker mange af disse grupper en for-
midler, hvilket har den afledte effekt, at mu-
seet kommer i tæt dialog med denne gruppe 
borgere. En dialog som både gør dem, andre 
besøgende og også museet klogere.

Aktiveringen af museets sociale ansvar ses 
desuden i nogle af de særligt tilrettelagte 
aktiviteter. F.eks. har de hjemløses landsor-
ganisation SAND afholdt bestyrelsesmøder 
på museet. Dansk Socialrådgiverforening 
har gentagende gange besøgt museet og de-
batteret deres faglighed. Formidlingschef 
Sarah Smed har givet oplæg og deltaget i 
paneldebatter for Socialtilsyn Syd og for 
LOKK (Landsforeningen af Kvindekrise-
centre). Og hun har i forbindelse med kom-
munalvalget afholdt socialpolitiske ”lytte-
møder” på museet, hvor politikere og bor-
gere både fik en rundvisning på Fattiggår-
den koblet til aktuelle socialpolitiske tema-
er og lyttede til tanker og idéer fra nogle af 
Svendborgs socialt sårbare borgere. 

Udover aktiviteterne kan det sociale ansvar 
også spores i museets drift og formidling. 
Ved måttevævene, på særlige tilrettelagte 

rundvisninger, i undervisningsregi og i 
vedligeholdelsen af de gamle bygninger 
kan man nu møde frivillige og prakti-
kanter, som i forskellige forløb støtter 
op om og er med til at udvikle museet 
– trods det faktum at de i andre sam-
menhænge befinder sig i socialt udsat-
te positioner. Dette er ifølge museums-
forsker Dr. Bernadette Lynch banebry-
dende museumsarbejde: ”The museum 
is engaging people to make changes in 
their own lives while using the museum 
as a ressource”, udtalte hun på et besøg 
på museet i august. Denne og andres 
udtalelser blev klippet sammen til en pro-
filfilm skabt af Bandit Productions. Filmen 
ligger nu online på museets hjemmeside og 
skal bruges målrettet i arbejdet for at sikre 
museet støtte. I 2017 blev den dog vist først 
til kulturminister Mette Bock og derefter 
til kommunalpolitikere samt til en række 
samarbejdspartnere på møder, hvor muse-
ets fremtid blev drøftet, for herved effekt-
fuldt at skabe indsigt i museet arbejde. I de 
kommende år vil vi fortsat søge at udvikle 
og konsolidere dette indsatsområde – gerne 
i et økonomisk og fagligt støttet samarbejde 
med stat og kommune.

Forskning

Afdelingens forskning foregår først og 
fremmest i projektet ”Velfærdshistorier på 
kanten” – det 3-årige museumssatsnings-
projekt finansieret af VELUX. Ved udgan-
gen af det andet projektår, dvs. pr. 1. okt-

tober 2017, kunne styregruppen konstatere, 
at projektet kører godt og omtrent efter pla-
nen. Der har i årets løb været behov for at 
foretage en mindre justering af projektet i 
form af en nedskalering af Fængslet i Hor-
sens’ medvirken. Fængslet har været ud-
fordret ressourcemæssigt af to store - pris-
vindende - udstillingsprojekter og har ikke 
haft mulighed for at deltage i så stort om-
fang som oprindelig planlagt. 

De to ph.d. studerende, Jacob Knage Ras-
mussen og Stine Grønbæk Jensen, har beg-
ge været på længerevarende forskningsop-
hold i udlandet og følger i øvrigt planen for 
projektet. Den litterære forskningsdel ved 
postdoc Susanne Kemp blev afsluttet 30. 
september 2016 med færdiggørelsen af en 
monografi. Det er lykkedes Susanne Kemp 
og Svendborg Museum hos Kulturministe-
riets Forskningsudvalg at hente bevilling til 
en fortsættelse af projektet. Dette projekt 
blev afbrudt af en barselsorlov gennem det 



På messen ”Historiske 
Dage” holdt Jeppe 
Wichmann Rasmussen 
oplæg om ”Skjulte 
Danmarkshistorier” 
sammen med 
projektdeltager Richardt 
Åmand. Oplægget var 
et af messens største 
publikumssucceser. Foto: 
Jon Bjarni Hjartarsson.

6. december åbnede 
udstillingen ”Glimt 
af levede liv” på 
socialrådgiver-
uddannelsen i Odense. 
Rektor Erik Knudsen 
ses her arm i arm med 
Hjalmar Kinner, tidligere 
børnehjemsbarn i selskab 
med Mette Løjmann 
Hansen, tidligere 
misbruger og nu i praktik 
som museumsassistent 
samt Sarah Smed.
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meste af 2017. Nu er Susanne Kemp startet 
igen og afslutter sin del til maj 2018. Forfat-
ter Trisse Gejl, der arbejder på samme litte-
rære delprojekt, har med stor succees gen-
nemført de planlagte skriveworkshops for 
udsatte, dels på Forsorgsmuseet i Svend-
borg og dels på værestedet ”Baglandet” i 
Århus.

Der blev tidligt i projektet taget beslutning 
om at gøre projektets afsluttende publika- 
tion til en engelsksproget antologi, rettet 
mod et internationalt publikum. I projektår 
2 har Sarah Smed i samarbejde med Berna-
dette Lynch og Adele Chynoweth arbejdet 
på at skærpe publikationens indhold, såle-
des at bidragene alle beskæftigede sig med 
museers praksis i deres samarbejde med so-
cialt udsatte, og de har søgt at skabe inter-
national interesse for projektet og identifi-
ceret og kontaktet mulige bidragsydere til 
antologien. Det er lykkedes at få en række 

museumsfolk med banebrydende projek-
ter til at bidrage – bl.a. fra Wales, Australi-
en, Norge, Scotland, Argentina. Danmarks 
Forsorgsmuseet bidrager med fem artikler, 
hvilket betyder, at museet/VELUX-projek-
tet placerer sig centralt inden for temaet.

Vi har nu taget fat på projektets sidste år 
med to hot spots-udstillinger, den internati-
onale antologi, afslutning af de to ph.d.-pro-
jekter og en videre undersøgelse af, hvor-
dan litteraturen kan kvalificere museums-
oplevelsen - for nu at nævne det vigtigste. 

Formidlingsudvikling 

Som årets største succes på formidlings-
fronten og tæt forbundet til museets socia-
le ansvar kunne museet i marts fremvise 
det samlede resultatet af projektet ”Skjul-
te Danmarkshistorier” - 12 dokumentar-
film, der fortæller historier om udsatte liv 
på tværs af tid. Historierne bliver fortalt fra 
de udsattes perspektiv, og hverken trænede 
værter eller historikere udlægger objektive 
sandheder om ”de fattige mennesker” i for-
tiden. De alternative livseksperter, der for-
talte, hvordan det føles at være fattig, udsat 
og hjemløs, var mennesker, der har prøvet 
noget tilsvarende selv. De 12 film består 
af tre skæbnefilm og ni temafilm. De tre 
skæbnefilm tager os med på en rejse tilbage 
til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstal-
ter var det primære middel til bekæmpelse 
af fattigdom og hjemløshed. Her fortæller 

de nutidige skæbner, Eli, Mette, Henning 
og Richardt om fortidens Rasmine, Albert 
og Peter, som alle var indlagt på Fattiggår-
den og kæmpede en hård kamp for at finde 
en plads i samfundet. I ni korte temafilm 
danner forholdene på fortidens fattiggård 
udgangspunkt for samtaler om livet som 
socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. 
Her vender de nutidige fortællere en ræk-
ke emner, som er centrale i deres liv, bl.a. 
svigt, misbrug, døden, kærlighed, hjem og 
ensomhed. Filmene er gratis og tilgænge-
lige online og kan samtidig ses som en del 
af museets udstillinger. 

Projektet har fået enormt mange positive 
reaktioner, og filmene har i skrivende stund 
haft mere end 30.000 visninger. Deltagelsen 
i projektet har desuden vist sig at have store 
positive konsekvenser for de fire fortællere, 
som efter eget udsagn har lært en masse af 
at arbejde sammen med museet og et pro-
fessionelt filmhold. Deltagerne har, ifølge 
museets samarbejdspartner Gitte Kromann 
fra Forsorgscenter Sydfyn, bl.a. fået følgen-
de ud af at deltage: en følelse af fællesskab 
med andre; styrkede sociale kompetencer; 
de er mere åbne og mindre bange for at for-
tælle deres egen historie; en bevidsthed om 
at andre har en historie, de kan kende noget 
af sig selv i; en bevidsthed om at andre kan 
lære noget af deres historie; de har fået et 
styrket selvværd og et netværk, der forstår 
deres problemer.

Erfaringerne fra et par andre nyskabende 
formidlingstiltag skal også nævnes her. I 
foråret inviterede museet sammen med Re-
gion Syd og ”Én af os”-kampagnen til et af-
tenarrangement, hvor der blev samtalt om 
konsekvenserne af at leve med psykisk syg-
dom før og nu. Efterårets samarbejde med 
BaggårdTeatret og forfatter Mikael Josef-
sen omkring forestillingen ”Danmark, Mit 
Fædreland” viste desuden, at museets ram-
mer med stor fordel kan inddrages som et 
”baggrundstæppe” for formidlingen af og 
samtale om psykisk sygdom. Forestillingen 
blev vist på museet med en efterfølgende 
indsigtsgivende ”aftertalk” mellem publi-
kum, skuespillere, forfatter og museums-
formidler. 



Mette og Jeppe i Aalborg med ”Peter og Solvognen” og de gode mennesker bag 
den landsdækkende satsning ”Historier om Danmark”. Mette og Jeppe fortalte 
om museets projekt ”Skjulte Danmarkshistorier”, om Fattiggårdens mange 
skæbner, testede fordomme og tilbød smagsprøver på fedtemadder. (Nederst th.). 
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Slutteligt var åbningen af museets udstil-
ling ”Glimt af levede liv” på socialrådgi-
veruddannelsen University College Lille-
bælt i Odense med til også at udvikle mu-
seets formidling. Udstillingen sætter fo-
kus på udvalgte skæbner, som fra midten 
af 1800-tallet og frem til i dag har boet på 
børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter el-
ler forsorgshjem, og museets forskning og 
særlige samarbejdspartnere som f.eks. tidli-
gere børnehjemsbørn blev engageret i både 
skabelsen af udstillingen samt i paneldebat-
ten ved åbningen. 

Disse resultater fra nogle af museets for-
midlingstiltag i året, der gik, vidner om, at 
museet kan noget helt særligt, når det gæl-
der samskabelsen af samfundsrelevant mu-
seumsformidling med socialt udsatte og/el-
ler tidligere anbragte. Derudover er muse-
ets digitale formidlingstilbud med til både 
at bringe kendskab til museet ud i landet og 
samtidig engagere langt flere brugere end 
blot dem, som besøger museet. F.eks. viser 
tal, at museets online dilemmaspil ”Fattig-
gård eller Fjendeland” er blevet spillet 35-
36.000 gange, mens filmene til ”Skjulte 
Danmarkshistorier”, som nævnt, er blevet 
vist mere end 30.000 gange på forskelli-
ge platforme. Visningerne er som ofte for 
grupper, hvorfor tallet uden tvivl er langt 
større. 

Derudover er museets tilbud om en dia-
logbaseret og ofte særlig tilrettelagt rund-
visning med aktiviteter en stadig voksen-

de succes i en sådan grad, at imponerende 
63% af museets besøgende i 2017 oplevede 
museet i følgeskab med en formidler. 

Undervisning på museet

I 2017 havde museet fortsat fokus på un-
dervisning og skolesamarbejder. I årets løb 
har mere end 3500 grundskoleelever, ca. 
600 gymnasielever, og mere end 1200 stu-
derende fra socialfaglige og videregående 
uddannelser modtaget forskellige typer af 
undervisning på museet. Det lærerpanel, 
som i 2016 blev etableret i forbindelse med 
projektet ”Museum på Skoleskemaet”, er 
fortsat i 2017 med ligeså stor opbakning fra 
de lokale skoler som tidligere. Lærerpane-
let har bl.a. kvalificeret museets kommende 
formidlingstiltag ”Fattiggårdens Dilemma-
spil”, som er et live-action dilemmaspil til 
mellemtrinet, hvor eleverne overtager Fat-
tiggården for en dag og skal prøve kræfter 
med et ægte fattiggårdsliv, både som ind-

lagte og ansatte. Museet havde desuden et 
totalbooket skoleprogram til SVEND Film-
festivallen, var part i Minikulturel Rygsæk, 
hvor der blev lavet kortfilm om fattige børn, 
og sidst, men ikke mindst, blev 2017 også 
året, hvor museet udgav sin første graphic 
novel; ”Fattiggårdens Skræk”. Indholdet 
blev produceret af 7.a fra Rantzausminde 
Skole, som fik hjælp og vejledning af kunst-
nerne Ann-Kerstina Nielsen og Per Buk. 

Museets store fokus på skole-museums-
samarbejde og de nyudviklede formidlings-
tilbud, museet har stået bag i de senere år, 
har også givet genlyd ude i landet. Muse-
umsinspektør Jeppe Wichmann Rasmus-
sen har i 2017 været inviteret til at holde 
oplæg om museets undervisningsmetoder 
og tilbud flere steder, bl.a. 23. maj 2017 til 
konferencen ”Kulturarv i Den Åbne Skole” 
i Nicolais Kulturkompleks i Kolding. Kon-
ferencen var arrangeret af Kolding Stads-
arkiv og Historielab. Ugen efter var han 
på konference med samme tema på Natur-
center Amager Strand arrangeret af Skole-
tjenesten, og siden deltog han i Konferen-
cen ”Kulturens Laboratorium – æstetiske 
læreprocesser i partnerskaber” på Maga-
sinet i Odense, hvor der var 250 deltagere 
fra kommuner, skoler, uddannelsesinstitu-
tioner og kulturinstitutioner fra hele lan-
det. Findes den nødvendige finansiering og 
støtte i 2018, vil museet uden tvivl kunne 
fortsætte denne udvikling og udbrede bru-
gen af og kendskabet til museet både lokalt 
og nationalt.



Marie, Esben og Nils’ 
foredrag på Café 
WØ i alt fire onsdag 
formiddage trak fulde 
huse. Der kunne bestilles 
brunch og kaffe. 
Foto: Marianne Berthing.

Under overskriften ”Sex, 
vold og død” afholdt vi 
i alt syv byvandringer/
foredrag og tre gange 
”Åbent magasin”. Vi kan 
konkludere, at sex stadig 
sælger. 
Foto: Gudrun Fussing.
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Nils Valdersdorf Jensen

26.01.: ”Smuglernes paradis”. Svendborg 
Bibliotek, Vester Skerninge.
30.01.: ”Svendborgsunds historie” for 
Thurø Lokalhistoriske Forening
02.02.: ”Smuglernes paradis”. Brudager 
forsamlingshus.
09.02.: Sæt dig på din havn. Havnevan-
dring for undervisningsprojekt under 
Svendborg Kommune.
15.02.: ”Svendborgs bagside”. Byvandring 
for Oure Højskole. 
22.02.: ”Livet i øhavet før og nu. Anarki, 
isolation eller forbundethed?” Folkeuniver-
sitetet Svendborg.
24.02.: ”Svendborg og slavehandlen - for-
bindelser til Dansk Vestindien” for Pære-
skudeprojektet, Troense.
28.02.: ”Smugleriets historie”. Svendborg 
Amatørsejlklub. 
14.03.: Historiens dag med Svendborg 
Gymnasium.
17.03.: ”Svendborg og slavehandlen - for-
bindelser til Dansk Vestindien” for Haarhs 
Skole. 

01.06.: Guidet tur hos Ring Andersen.
22.06.: Guidet bytur i Svendborg m. Nils 
V. Jensen om Voldens historie.
25.06.: Omvisning på Fattiggården for Re-
aldanias fynske medlemmer.
27.06.: Oplæg om Krøyers have og Bager-
gadekvarteret. For Haveselskabets Sydfyns 
Afd.
28.06.: Guidet bytur i Svendborg m. Nils 
V. Jensen om Voldens historie.
01.07.: Guidet tur på sundet med HELGE. 
For Birgitte Roslevs gæster.
13.09.: Guidet tur på Svendborg havn. For 
deltagerne i Blå Kant-konkurrencen.
25.09.: Guidet sejltur med VIKING for 
Andelskassens bestyrelse.
28.09.: Guidet tur på Østre havn.
13.10.: ”Byhorn og landsbyvedtægter”. 
Foredrag for Lakkendrup Bylaug.
24.10.: Guidet tur på Svendborg Havn. For 
Vildmændene.
01.11.: Vold i Svendborg. Omvisning på 
magasinet.
08.11.: Død i Svendborg. Omvisning på 
magasinet.

Foredrag, guidede ture mm.

Esben Hedegaard

07.01.: Om tid. Foredrag ved Hanne Søruds 
60 års fødselsdag på V. Skerninge Kro.
24.02.: Rundvisning på Baagøe og Riber-
grunden, Svendborg.
02.03.: Oplæg på Fremtidsfabrikken II om 
Kvægtorvet, Frederiksgade, Svendborg.
06.03.: ”Hvorfor hedder villa og veje så-
dan?” Foredrag for Sørup-Sct. Jørgen Lo-
kalhistoriske Forening.
14.03.: Guidet bytur for 1.g’ere om Svend-
borgs industrialisering.
28.03.: Oplæg om Kullinggade 6. I Fyns 
Amts Avis’ ”Debatteriet”.
06.04.: Guidet tur hos Ring Andersen for 
Svendborg Rotary.
04.05.: Om tid. Foredrag ved Helge og 
Lis Larsens diamantbryllup. Fr. VII’s kro, 
Odense.
17.05.: Siamesiske forhold. Foredrag på 
Cafe Wø, Svendborg.
30.05.: Guidet tur i Ørkild-området. For 
Tved Lokalhistoriske Forening.

04.04. ”Smugleriets historie”. Bregninge 
forsamlingshus. 
05.04.: ”Svendborg og slavehandlen - for-
bindelser til Dansk Vestindien”. Café WØ.
05.04.: Svendborg Besat. Byvandring. 
19.04 + 26.04 .: Sex in the city – seksuali-
teten i Svendborg før og nu. Byvandring.
20.04.: ”Museum uden vægge”. Oplæg til 
konferencen Nye Veje på Nationalmuseet.
28.04.: De sydfynske farvandes kulturhi-
storie. Guidet sejlads med Oure Højskole.
03.05.: ”Den anden side. Historien om de 
sydfynske nazister”. Café WØ.
03.05.: ”Svendborg og slavehandlen - for-
bindelser til Dansk Vestindien” for Natu-
rama.
04.05.: ”En lettelsens dag” - tale i anled-
ning af befrielsen ved Ollerup. 
06.05.: Øller, møller, historier og ost. Gui-
det tur til Gundestrup. 
19.05.: Svendborg 1940-45. Byvandring for 
Netværk for Nazisme og Holocaustforsk-
ning.
07.06 + 09.06 + 23.06.: Vandets historie i 
Svendborg. Byvandringer.



Vores ture med Viking, 
Hjortø og Kaja er 
meget populære. Det 
samme er ø-turene. 
Til venstre er det Nils 
Valdersdorf Jensen på 
heldagstur med Viking til 
Lundeborg.  
På Hjortø fortalte Esben 
Hedegaard og Arne Lund 
om øens historie. Til 
højre ses gruppen ved 
Hjortø Mølle. 
Foto: Gudrun Fussing.
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Per O. Thomsen

08.02.: Byvandring, Svendborg i middelal-
deren.
14.03.: Middelalderen i Svendborg. Histo-
rien Dag på Svendborg Gymnasium.
18.04.: Oplæg om bronzealderen, 1. C, 
Svendborg Gymnasium. Sammen med 
Marie Posselt
19.04.: Byvandring, Sex in the City, sam-
men med Nils Valdersdorf.
20.04.: Historien om Danmark, set fra Syd-
fyn. Foredrag på Svendborg Bibliotek.
25.04.: Tur til bronzealderhøjene i Tanke-
fuldskoven, 1. C, Svendborg Gymnasium, 
sammen med Marie Posselt.
26.04: Byvandring, Sex in the City, sam-
men med Nils Valdersdorf.
30.04.: Tur langs Stokkebækken ved Hes-
selager Møllegård. Sammen med Svend-
borg Kommune
06.05.: Omvisning i Oldsagssamlingen på 
Broholm.
07.05.: Gravhøjene og de højryggede agre 
i Sofielund. Omvisning på Skovens Dag. 
Sammen med Svendborg Kommune.
28.05.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.
07.06.: Byvandring, Byens Vand sammen 
med Nils Valdersdorf.
10.06.: Vandretur i Syltemade Ådal. Sam-
men med Svendborg Kommune.

02.10.: ”Smugleri i Øhavet”. Foredrag i 
Odense Seniorhus.
03.10.: ”Øhavets kulturlandskab” for Vaga-
bond Tours.
04.10.: Frederiksøen – Skibe af træ og stål. 
Byvandring.
09.10.: Hjortøtur. Guidet sejlads og øvan-
dring.
11.10.: ”Svendborg og slavehandlen - for-
bindelser til Dansk Vestindien” for Post-
væsnets seniorforening, Rudkøbing. 
15.10.: Åbent magasin med temaet sex. 
01.11.: Åbent magasin med temaet vold.
06.11.: ”Smuglernes paradis”. Sprotoften, 
Nyborg.
08.11.: Åbent magasin med temaet død. 
02.12.: Sandt og falskt i Svendborgs histo-
rie. Arrangement til Lysfesten, Svendborg 
Kommune.

15.06.: Ud i Øhavet. Guidet sejlads på Helge.
22.06 + 28.06.: Voldens historie i Svend-
borg. Byvandring.
23.06.: Svendborg besat. Byvandring for 
Svendborg Kommune.
26.06.: Sejlerskole – slavehandel for be-
gyndere. Thurø Sejlklub.
04.07. ”Tåsinge – en smuglerrede?” - fest-
tale Bregninge Bakker. 
08.08+16.08.: Smuglertur med VIKING.
22.07-28.07.: Højskolekurset Sydfynske 
Fristelser med Ryslinge Højskole.
09.08.: ”Svendborg Havn som kage” - Ka-
ger som historiefortælling i samarbejde 
med Svendborg Havn
17.08.: Heldagstur til Lundeborg med VI-
KING.
24.08.: Smugleri i sundet. Guidet sejlads 
på Helge. 
01.10.: ”Svendborgs Monaco og andre hi-
storier i Sundet”. Historisk kajaktur for 
Svendborg Kajakklub og Troense Kajak-
klub.

11.06.: Vandretur i Gudme, fra Gudmehal-
lerne til Møllegårdsmarken. For Museums-
foreningen sammen med Marie Posselt.
15.06.: Aftentur med Helge. Arkæologiske 
fortællinger fra Svendborg Sund.
23.06.: Byvandring, Byens Vand sammen 
med Nils Valdersdorf.
25.06.: Vandretur på Ørkild Voldsted sam-
men med Svendborg Kommune.
24.07.: Guidet bustur til Gudme og Lunde-
borg, Ryslinge Højskole.
02.08.: Guidet tur i Gudme for studerende 
og professorer fra Universitetet i Göttingen.
17.08.: Sejltur med Viking til Lundeborg. 
Museumsforeningen. Sammen med Nils 
Valdersdorf.
27.08.: Omvisning på Broholm Slot og Fre-
deriks Sehesteds Oldsagssamling.
07.09.: Aftentur med Helge. Arkæologiske 
fortællinger fra Svenborg Sund.
11.09.: Vandretur i Gl. Hestehave, 8. kl. 
Nymarkskolen.
26.09.: Historien om Danmark med lokalt 
udgangspunkt. Foredrag på Vester Sker-
ninge Bibliotek.
05.10.: Byvandring, Svendborg i middelal-
deren. Fyns Amts Avis personaleforening.
25.10.: Åbent Magasin, Sex i oldtid og 
middelalder.
26.10.: Byvandring, Byens Vand sammen 
med Nils Valdersdorf.



Per O. Thomsen 
og Marie Vang 
Posselt afholdt 
arkæologisk vandring 
i gudmeområdet, hvor 
væsentlige fundsteder 
blev udpeget og de 
tilknyttede historier 
fortalt. Marie synger 
ikke - hun fortæller om 
de mange guldbrakteater, 
der er fundet omkring 
Gudme. 
Foto: Gudrun Fussing.

Jeppe Wichmann 
Rasmussen fortæller 
historier om børn og 
fattigdom i 1800-tallet 
fra Odense Teaters store 
scene. 
Anledningen var et 
fyraftensarrangement for 
undervisere, som teatret 
afholdt ifm. med deres 
opsætning af Charles 
Dickens’ berømte 
roman om den fattige 
og forældreløse dreng 
”Oliver Twist”. 
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Jeppe Wichmann Rasmussen

25.03.: ”Skjulte Danmarkshistorier” til 
”Historiske Dage” i Øksnehallen.
18.04.: ”Museum på Skoleskemaet” på 
Scandic Hotel Odense. Arrangeret af Un-
dervisningsministeriet.
20.04.: ”Syv Fattige Børn” på Danmarks 
Forsorgsmuseum.
19.05.: ”Fattiggård eller Fjendeland” på 
Danmarks Forsorgsmuseum. Arrangeret af 
Netværk for Nazisme og Holocauststudier.
23.05.: Oplæg om kulturarv i Den Åbne 
Skole på Nicolai Scene, Nicolais kultur-
kompleks, Kolding. Arrangeret af Kolding 
Stadsarkiv og Historielab.
30.05.: Oplæg om dilemmabaseret under-
visning på Naturcenter Amager Strand. 
Arrangeret af Skoletjenesten.
08.06.: Oplæg om undervisningstilbud 
og samarbejde med skoler på Magasinet i 
Odense. Arrangeret af Kulturens Labora-
torium, Kulturregion Fyn.
26.09.: ”Syv Fattige Børn” på Odense Tea-
ter, Store Scene. Arrangeret af Odense 
Teater.

07.09.: Historier på Helge: ”Arkæologisk 
Cruise”. Sammen med Per O. Thomsen.
25.10.: Åbent Magasin – Sex.
08.11.: Åbent Magasin – Død.
15.11.: ”Døden i fortid og nutid. Jordfæste-
grave.” Sammen med kirkegårdsleder Tom-
my Christensen, Assistens Kirkegården.
21.11.: ”Døden i fortid og nutid. Krematio-
ner” Sammen med kirkegårdsleder Tommy 
Christensen, Assistens Kirkegården.
30.11.: ”Døden i middelalderen.” Assistens 
Kirkegården.

Sarah Smed

05.04.: ”Historier du aldrig glemmer” for 
Y’mens Club Odense.
17.05.: ”Tilsynet gennem historien” for So-
cialtilsyn Syd, Ringe.
11.06.: ”Danmarks Forsorgsmuseum og 
Fattiggården”, Sønderskovhjemmet (For-
sorgshjem), Falster.
25.09.: ”Udsatte kvinder i historien” 
LOKK (Landsforeningen af Kvindekrise-
centre), Odense
14.11.: Litteraturarrangement med Forening- 
en Norden, Svendborg Bibliotek.
06.12.: ”Museets arbejde” UCL, Odense.

01.11.: Åbent Magasin. Vold i oldtid og 
middelalder.
08.11.: Åbent Magasin. Død i oldtid og 
middelalder.
21.12.: Omvisning i Frederiks Sehesteds 
Oldsagssamling.

Marie Vang Posselt
19.04.: ”Jernaldersmeden fra Lundeborg – 
fra fund til mytisk heltefigur”. Del af fore-
dragsrækken ”Brunch og historier med bid 
i” på Café WØ.
30.04.: Fortidsmindedag: Rundvisning v. 
langhøjene i Gudbjerglund.
16.05.: Foredrag om Fredningsloven til 
beskyttelse af vores fredede fortidsmin-
der samt tur til Lindekilde-dyssen. Vester 
Skerninge.
Juni: To indslag i Svendborg Museum og 
Radio Diablos podcast-række Sydfynske 
Fortællinger: ”Døden i dysserne” og ”Me-
tallernes mester – smede i mytologi og 
fund”.
11.06.: Arkæologisk vandring i Gudme-
området. Sammen med Per O. Thomsen.
05.07.: Rundvisning i oldsagssamlingen på 
Broholm.

03.10.: ”Fattiggården” i Fredens Kirkes 
sognehus, Svendborg. Arrangeret af Fre-
dens Kirke.
11.11: Indslag i Svendborg Museum og Ra-
dio Diablos podcast-række Sydfynske For-
tællinger: ”Fattiggård eller Fjendeland”.
01.11.:”Fattiggården” i Bøstrup sognehus, 
Langeland. Arrangeret af menighedsrådet 
ved Bøstrup Kirke.
14.11.: ”Syv Fattige Børn” på Frederiksod-
de skole, Fredericia. Arrangeret af Frede-
riksodde skole.

30.11.: ”Fattiggård eller Fjendeland” i Hi-
storiens Hus, Odense. Arrangeret af Oden-
se Stadsarkiv.

Jacob Knage Rasmussen 

02.03.: “Erfaringer fra arbejdet med øjen-
vidneberetninger”. Oplæg til undervisere 
på Socialrådgiveruddannelsen, Odense.
30.08.: Deltagelse og formidling på ”Bru-
gernes bazar” i Odense.
14.09.: ”Historieløs”. Offentligt tilgænge-
ligt foredrag på Danmarks Forsorgsmu-
seum.



162       ÅRSBERETNING    2017 ÅRSBERETNING    2017       163

18.08.: Møde med Dr. Bernadette Lynch, 
Danmarks Forsorgsmuseum.
30.08.: Deltagelse og formidling på ”Bru-
gernes bazar” i Odense.
08.11. ”Verdens Vildeste Valgshow”, Bor-
gerforeningen, Svendborg.
11.11. Møde om samarbejde med Ringsted 
Kvindekrisecenter.
16.11. Møde om samarbejde med Dansk 
Filminstitut.
28.11.: Konference ”Vækst med kultur”, 
Børsen, København. 
11.12. Prisuddeling til Poul-Erik Rasmus-
sen, Institut for Menneskerettigheder, Kø-
benhavn.

Jeppe Wichmann Rasmussen

12.01.: Møde i Den Gamle By. ”Historien 
fortalt gennem dilemmaspil”.
01.02.: Lærer- og elevpanel. På Danmarks 
Forsorgsmuseum
06.03.: Møde i Børne- og ungekulturelt 
netværk (BUK). Svendborg Bibliotek.
28.03.: ”Boost Den Åbne Skole”. Borger-
foreningen, Svendborg.
29.03.: Lærer- og elevpanel. På Danmarks 
Forsorgsmuseum.
06.06.: Temadag om udvikling af dilem-
maspil med deltagelse af Den Gamle By, 
Struer Museum, Museum Vestfyen og Ar-
bejdermuseet. På Danmarks Forsorgsmu-
seum.

08.12: Netværksmøde for Nyere tids in-
spektører på Fyn: Oplæg om Læring uden 
vægge, Svendborg Museums læringsstra-
tegi.

Per O. Thomsen 

09.02.: Arkæologisk Årsmøde afholdt af 
Slots- og Kulturstyrelsen. Odense.
01.03.: Bronzealderseminar på Museum 
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.
02.-06.09.: Sachsensymposion. Årsmøde 
for det internationale netværk i saksisk 
jernalderforskning. Canterbury.
29.06.: Nationalmuseets temadage om da-
nefæbehandling.
Fire møder i Kulturmiljørådet for Fyn.

Marie Vang Posselt

09.02.: Arkæologisk Årsmøde afholdt af 
Slots- og Kulturstyrelsen. Odense.

01.03.: Bronzealderseminar på Museum 
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

02.-06.09.: Sachsensymposion. Årsmøde 
for det internationale netværk i saksisk 
jernalderforskning. Canterbury.

Sarah Smed
30.01.: Møde med projektgruppen i Vel-
færdshistorier fra kanten. København.
06.06.: Bestyrelsesmøde med Måle Fortæl-
leteater, Danmarks Forsorgsmuseum.

11.10.: ”Meeting the case record”. Oplæg 
og paneldebat på Australian National Uni-
versity, Canberra.

Stine Grønbæk Jensen

15.5.: “Himmel og helvede. Tidligere ind-
lagte og ansattes fortællinger om behand-
ling på de psykiatriske hospitaler”. Oplæg 
ved årsmøde for de psykiatriske museer.
23.8.: ”På kanten af velfærdsstaten. Ud-
satte stemmer i socialhistorisk perspektiv.” 
Oplæg ved NUVO konference, Nationalt 
netværk for udsatte unge og voksne, Pro-
fessionshøjskolerne.
30.08.: Deltagelse og formidling på ”Bru-
gernes bazar” i Odense.

Konferencer, møder og kurser

Esben Hedegaard

24.-25.01.: ODM Chefseminar i Middelfart.
25.10.: ODM møde i Vejle om tilskudsre-
form.
31.10. Workshop om kulturturisme. Er-
hvervs- og Kulturministeriet. København.

Nils Valdersdorf Jensen

20.04: Nye Veje. Konference på National-
museet om museet i den åbne skole.
16.05: Deltagelse i seminaret “Imagining 
the City: Urban Transformation, Identity 
and Placemaking 1800-2017”, Møntergår-
den.

18.08.: Møde med Dr. Bernadette Lynch 
sammen med Sarah, Henning, Eli og Met-
te. På Danmarks Forsorgsmuseum.
23.08.: Lærer- og elevpanel. På Danmarks 
Forsorgsmuseum
24.08.: Release på graphic novel; ”Fattig-
gårdens Skræk” i Galleri 44.
15.09.: Pop-up museum i gågaden i Aal-
borg i forbindelse med ”Historier om Dan-
mark” sammen med Mette Løjmann. Ar-
rangeret af ”Historier om Danmark”.
03.10.: ”Vores Museum” stiftende general-
forsamling på SDU, Odense.
09.10.: BUK-møde. Svendborg Bibliotek.
15.11.: Lærer- og elevpanel. På Danmarks 
Forsorgsmuseum. 

Jacob Knage Rasmussen

14.03.: “Child Studies Theme seminar – 
History”. Seminar på Linköping Universi-
tet, Tema Barn. 
08.06.: ” Oral History som historisk meto-
de.” Ph.d.-kursus på SDU.
25.10.: ”Pædagogik og historie”. Seminar 
og præsentation på DPU, Emdrup.
Efterår 2017: ”Undervejsseminar”. Semi-
narrække på SDU.

Stine Grønbæk Jensen

08.06.: ” Oral History som historisk meto-
de.” Ph.d.-kursus på SDU
14-17.8.: ”Nordisk historikermøde”. Konfe-



I oktober var Jacob 
og Sarah i Australien 
for både at fortælle 
om museets formidling 
og forskning, samt se 
hvordan man ”down 
under” arbejder med 
børnehjemshistorien. 
Turen var arrangeret af 
Dr. Adele Chynoweth, 
international 
konsulent på projektet 
”Velfærdshistorier fra 
kanten”, og hun satte de 
to danske museumsfolk 
i kontakt med en masse 
spændende mennesker 
med tankevækkende 
historier.

I år var det 3. år, at 
museet havde en stand 
på Brugernes Bazar i 
Kongens Have i Odense, 
som arrangeres af Rådet 
for Socialt Udsatte. 
Museet stillede talstærkt 
op og havde i år 
medbragt en måttevæv, 
hvilket var en stor 
succes, og der blevet 
vævet ivrigt hele dagen. 
Mange spændende 
mennesker lagde vejen 
forbi til en snak. Her 
ses bl.a. Preben Brandt, 
tidl. formand for Rådet 
for Socialt Udsatte og 
grundlægger af ”Projekt 
Udenfor”. 
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Sarah Smed

”Konfirmander på Fattiggården” i Kriste-
lig Dagblad, 28. juli.
”Mindemandage” i Danske Museer nr. 3 
Oktober, 30. årg.
Klummer i Fyns Amts Avis:
”Aktivist på museum” i FAA, 24. septem-
ber.
”Uforglemmelige minder” i FAA, 15. ok-
tober.
”Kræs om kulturen til kommunalvalget” i 
FAA, 5. november.
“What’s love got to do with it?” i FAA, 26. 
november.
”Usandsynlige eksperter” i FAA, 17. de-
cember.
Klummer i Svendborg Ugeavis
”Fællesskab og 1000 børn på museum” i 
SUA, 12.april.
”Et drivhus med sofa” i SUA, 7. juni.
”Svendborg i verden og verden i Svend-
borg” i SUA, 23. august.
”Smittefarlig passion” i SUA, 18. oktober.
”Et spørgsmål om ressourcer – også i ju-
len” i SUA, 13. december.

dansk folkesport. 5. juli 2017.
Læring uden vægge. Artikel om muse-
ets undervisningsstrategi i Historielærer-
foreningens blad Noter nr. 215, december 
2017 s. 33-40.

Per O. Thomsen 

Et nyt skattefund fra Lundeborg. I Fynboer 
og Arkæologi nr. 1 2018 p. 20-21.
Nyt fra den arkæologiske arbejdsmark i 
Gudme og Lundeborg. Årbog for Svend-
borg Museum 2016, p. 54-67.
K. Rasmussen, K. L., Skytte, L., D’Im-
porzano, P., Thomsen, P. O., Søvsø, M., & 
Boldsen, J. L: On the distribution of trace 
element concentrations in multiple bone 
elements in 10 Danish medieval and post-
medieval individuals. American Journal 
of Physical Anthropology 2017, 162 p. 90–
102.

rence og præsentation, Ålborg.
25.10.: ”Pædagogik og historie”. Seminar 
og præsentation på DPU, Emdrup.
14 -16.12.: “Memory Studies Association 
Conference”. Konference og præsentation, 
København
Efterår ”Undervejsseminar”. Seminarræk-
ke på SDU.

Publikationer

Esben Hedegaard

Redaktion af Årbog for Svendborg Muse-
um 2016 (2017).
”Om rust og gammel kærlighed. Sydfyns 
Maskinsamling 1989-2017” i Årbog for 
Svendborg Museum 2016, si. 92-108.

Nils Valdersdorf Jensen

Kronik i Fyns Amts Avis sammen med Es-
ben Hedegaard: Fra Cittaslow til Cittafast? 
10. februar 2017. 
”Museum uden vægge”. Artikel i Danske 
Museer, marts 2017 s. 18- 24. 
Kronik i Jyllandsposten: Smugleri som 

Jeppe Wichmann Rasmussen

”Skjulte Danmarkshistorier” i Danske Mu-
seer nr. 4. oktober 2017, 30. årg.
”Skjulte Danmarkshistorier” i Noter nr. 
214, september 2017
”Skjulte Danmarkshistorier” i Falihos
”Skjulte Danmarkshistorier – Anbefaling- 
er” på www.skjultedanmarkshistorier.dk 

Jacob Knage Rasmussen

”Journalens potentialer. Konstruktioner af 
og møder med journalsager i børneforsorg- 
ens regi”. I: Temp. Tidsskrift for historie. 
Temanummer: Informationssamfundet. Nr. 
14. 2017. Side 76-94.
Artikel omhandlende ph.d.-projekt i Dag-
bladet Information. 10. juni 2017. Første 
sektion s. 8-9: ”Anbragte søger svar i jour-
nalerne som voksne”, samt Moderne tider 
s. 22-24: ”De skal vide, at journalen ikke 
er den hellige gral”.

Stine Grønbæk Jensen

”Materialiserede erindringer - hvordan tid-
ligere børnehjemsbørn fortæller om, ska-
ber mening med og håndterer deres fortid 



Museets forskerteam:  
Post. doc. Susanne 
Kemp, ph.d.-studerende 
Jacob Knage Rasmussen, 
formidlingschef 
Sarah Smed og ph.d.-
studerende Stine 
Grønbæk Jensen. 
Foto: Marianne Berthing.
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Museets personale i 2017
Esben Hedegaard, museumschef.

Nyere tid/Søfart/Arkiverne.

Fastansat personale

Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør.
Morten Jacobsen, museumsassistent, fleks-
job til og med 31. oktober.
Inge Dorthe Høstrup, museumsassistent, 
fleksjob fra 14. august.

Forsorgsmuseet

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

gennem biografiske ting.” I: Handicaphi-
storisk Tidsskrift nr. 37. 2017. Side 9-28.
”Journalens potentialer. Konstruktioner af 
og møder med journalsager i børneforsorg- 
ens regi”. I: Temp. Tidsskrift for historie. 
Temanummer: Informationssamfundet. Nr. 
14. 2017. Side 76-94.
”Mindemandage”. I: Årbog 2016, Svend-
borg Museum. Side 78-91.

Netværk og fora

Esben Hedegaard

Esben Hedegaard har repræsenteret Svend-
borg Museum i Svendborg Arkitekturråd, 
KulturrådFyns bestyrelse, i styrelsen for 
Bevaringscenter Fyn.
Esben Hedegaard har repræsenteret de fem 
sydfynske museer i Naturturismes følge-
gruppe.

Nils Valdersdorf Jensen

Redaktør på Fynske Årbøger samt medlem 
af bestyrelsen for Historisk Samfund for 
Fyn.
Medlem af Områdeforum, del af byforny-
elsen Liv i min by.
Medlem af Kulturmiljørådet under Kultur-
arv Fyn.
Arbejdende medlem af Havneforum, 
Svendborg Kommune.

Medlem af Netværk for Nazisme- og Holo-
cauststudier.
Blogger for BaggårdTeatrets kulturblog.
Medlem i Svendborg Kommunens kultur-
kanonudvalg.

Jacob Knage Rasmussen

Marts/april. Miljøskifte på Linköping Uni-
versitet, Sverige. Fra 12. marts 2017 til 6. 
april 2017
Oktober. Miljøskifte til Australien. Fra 2. 
oktober 2017 til 18. oktober 2017. 

Stine Grønbæk Jensen

Februar/marts. Miljøskifte på School of 
Museum Studies, University of Leicester.
Sekretær i “Handicaphistorien” (Forenin-
gen bag Handicaphistorik Tidsskrift).

Sarah Smed

Bestyrelsespost i Måle Fortælleteater.
Forstander i ”Verdens Største Højskole”.
Svendborg Folkeuniversitet (Udgået ultimo 
2017).

Jeppe Wichmann Rasmussen

Redaktør på Fynske Årbøger.
Medlem af Børne- og Ungekulturelt Net-
værk i Svendborg (BUK).

Arkæologi

Per O. Thomsen, afdelingsleder, arkæolog.
Allan Dørup Knudsen, arkæolog.
Marie Vang Posselt, museumsinspektør, 
arkæolog.
Villy Nielsen, museumsassistent til og med 
30. november.

Projektansat personale 

Stine Grønbæk Jensen, ph.d.-studerende.
Jakob Knage Rasmussen, ph.d.-studerende.
Susanne Kemp, postdoc (barsel jan-nov).
Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsin-
spektør, ansat til og med 30. november.
Martin Friis Hansen, timelønnet cand.mag.



Dorthe Høstrup kan lidt 
af hvert - selv med sort 
kaffe og pibe.

Bo Stampe Rasmussen 
og Bjarne Thiemer, som 
er frivillige på museet, 
kalder sig selv for Klamp 
og Svamp. Der er ikke 
den opgave, de ikke 
kaster sig over.

Michael Sørensen (th.) 
er i praktik og klarer 
de opgaver, Klamp og 
Svamp må melde pas til. 
Foto: Marianne Berthing.

Ellinor Kansberg startede på Svendborg Museum i 2004 uden nogen form for 
museumserfaring. I 2005 blev hun fastansat som sekretatiatsmedarbejder og 
blev en elsket og næsten uundværlig del af museets drift og dagligdag. Medio 
2016 fik Ellinor konstateret kræft, men passede sit arbejde frem til foråret 2017. 
Ellinor døde d. 3. dec. 2017. Hun vil blive husket af alle os, der havde den glæde 
at komme tæt på hende.
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Øvrigt projektansat og timelønnet 
personale

Signe Vinding Myrthu, timelønnet formid-
ler, til og med 30. juni.
Anne Marie Hybschmann, timelønnet for-
midler.
Annemarie Borregaard, timelønnet for-
midler, 16. marts-. 
Ena Paetsch Wiig, timelønnet formidler, 
Christina Holst timelønnet formidler.
Line Smidt Hendriksen, timelønnet for-
midler, 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 for-
midler, 1. juli-31. juli.
Mathilde Høstrup, studentermedhjælp,  
25. oktober-. 
Jonas Søgaard, timelønnet formidler,  
17. marts-.

Sekretariat og teknisk afdeling

Fastansat personale

Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og 
forvalter, (30 timer)
Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder 
(30 timer).
Line Cecilie Bøje Müller, servicemedar-
bejder, fleksjob.

Ansatte i seniorjob

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

Ansatte i løntilskudsjob eller virksom-
hedspraktik

Inge Dorthe Høstrup til 31. juli.
Thrine Beyer, 8. august-. 
Niclas Jensen 8. maj til 30. juni-.
Preben Julius Hansen juni-november 2017.
Mette Løjmann Hansen.9. januar-.
Janet Elian Christensen 1. juli til 31. oktober.
Danny Ågren 30. oktober til 30. november. 

Lasse Wedel Krammer-Dandanell  
16. januar til 10. marts.
Michael Sørensen 6. november-.

Erhvervspraktik

Sebastian Kirkgaard Nielsen, 9. kl., Haahrs 
Skole.
Robert Bønnelykke, 9. kl., Nymarksskolen.
Cecile Jensen, 9. kl., Vestermarkskolen

Studiepraktik

Anita Lillevang, Natur- og Kulturformid-
ling. 1. september 2016 til 31. januar 2017. 
Anna Wang, Multimediedesign, 20. febru-
ar til 22. maj.
Anne Holsted Møller, Historie, april-juni 
2017.
Christina Holst, Historie, 1. september til 
31. december.



Jens Fisker deltog i 
næsten alle årets guidede 
ture mm. og opfordrede 
– med stor succes – folk 
til at melde sig ind i 
Museumsforeningen. 
Jens gør flittigt brug af 
humor som våben; at 
dømme efter Pers udtryk 
er han her gået lige til 
kanten. 
Foto: Marianne Berthing.

Museets udstilling i Hotel 
Svendborgs atriumgård. 
Foto: Marianne Berthing
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Også tilmeldingen til nyhedsmail er steget. 
vi havde 1. januar 2016 184 abonnenter, 766 
1. januar 2017 og 1105 1. januar 2018. Se 
grafen på næste side.

De sociale medier

Nogle gange kan man blive overrasket over, 
hvilke aktiviteter, der skaber opmærksom-
hed. Svendborg Museum havde i 12 år levet 
med et fodbold-nederlag til Naturama. 2017 
blev året, hvor vi mandede os op og udfor-
drede til kamp. 

Naturama tog imod udfordringen og d. 28. 
august, stillede vi et stjernehold af ”dy- 
riske fodboldspillere”. Viceborgmester og 
kulturudvalgsformand Henrik Nielsen var 
dommer i en forrygende kamp, som Svend-
borg Museum selvfølgelig vandt.

Helt seriøst er vi blevet bedre til at udnyt-
te de sociale medier. Vi har koordineret og 
planlagt vores opslag, så der er størst mulig 
chance for at blive tilgodeset af Facebooks 
algoritme og dermed nå ud til flest muli-
ge af vores følgere. Svendborg Byhistori-
ske Arkiv havde ved udgangen af 2017: 319 
følgere, Svendborg Museum 1560 og Dan-
marks Forsorgsmuseum 3700.

Større synlighed

Danmarks Forsorgsmuseum har efterhånden 
et godt greb i de lokale undervisningsinstitu-
tioner og borgere og har derfor haft et styrket 
fokus på regional og national synlighed. Et ek-
sempel på, når museet i dén grad lykkes med 

at synliggøre sit arbejde bredt, er markedsfø-
ringen af ”Skjulte Danmarkshistorier”, som 
både blev eksponeret i TV-Avisen på DR, i 
P4-Fyn og på TV2 Fyn af 2 omgange, i Fyns 
Stiftstidende og Fyns Amts Avis samt i artik-
ler på Folkeskolen.dk og i Danske Museer.

På det lokale plan fik vi sammen med de øv-
rige turistattraktioner en plads i Hotel Svend-
borgs atriumgård hen over sommeren. Her la-
vede vi en lille udstilling med roll-ups, plakat-
er, foldere, bøger og nogle enkle rekvisitter.
Gæsterne kunne så fordrive pauserne med at 
få gode idéer til, hvor udflugten den dag eller 
næste skulle gå hen. 

Webshoppen

Som noget nyt har vi i webshoppen opret-
tet alle de aktiviteter, der var tilmelding til, 
således at betalingen (hvis der var en sådan) 
automatisk blev ordnet ad den vej. Det har 
også betydet, at vi på forkontoret har fået 

Markedsføring

Nogle af de ting, vi har haft fokus på i år, er 
at få flere medlemmer i museumsforenin-
gen, bedre mestring af de sociale medier og 
at opnå større synlighed.

Flere medlemmer i museumsforeningen

Jens Fisker, som er frivllig på museet, skal 
gives den største cadeau for tilstrømnin-
gen til museumsforeningen. Han har af 
egen drift påtaget sig at stille op til stort set 
samtlige arrangementer og fortælle om for-
delene ved at være medlem af museumsfor-
eningen. Det har han gjort så godt, at med-
lemstallet i 2017 er steget fra omkring 700 
til næsten 800. Selvfølgelig har også kvali-
teten af vores arrangementer tiltrukket nye 
medlemmer.

reduceret antallet af opkald, der blot hand-
lede om tilmelding - og det er ikke så lidt, 
idet vi i 2017 havde ca. 25 arrangementer 
med gennemsnitligt 25 deltagere.

Modtagere af nyhedsmail 1. januar 2016 
til 31. december 2017.



Der er livlig aktivitet 
i haven. Her er det 
billeder fra Store Sådag 
og fra en arbejdsdag i 
november.  
Foto: Margit Okholm og 
Lene Hansen.

En familie på fire 
havde lejet en jolle, 
som kæntrede i 
Svendborgsund ud 
for campingpladsen i 
Rantzausminde.  
Foto: Singh Bhullar. 

Ove Huus og Singh 
Bhullar, redningsfolkene 
fra HJORTØ.  
Foto: Søren Stidsholt 
Nielsen

Tre af de reddede 
familiemedlemmer på 
HJORTØs fordæk med 
kurs mod stranden ved 
Rantzausminde. 
Foto: Singh Bhullar. 
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Bygninger

Museets stramme budgetter har ikke lev-
net plads til større bygningsarbejder i 2017. 
Museets ansatte sørger sammen med en lil-
le gruppe frivillige og praktikanter for den 
nødvendige vedligeholdelse. Vi kan klare 
den indvendige vedligeholdelse og synes 
selv, at det lidt bedre år for år.

Både Anne Hvides Gaard og Viebæltegård 
trænger til en større omgang udvendig. Men 
sådanne renoveringer er helt afhængige af 
eksterne midler, og det er ikke nemt at få 
støtte fra fonde til renovering af bygninger.

Haven

Museumshavens Venner har også i 2017 
sørget for, at Fattiggårdens have blev dyr-
ket med grøntsager. De fleste af disse blev 

brugt i køkkenet på Kirkens Korshærs 
varmestue. Museumshavens Venner er en 
gruppe på ca. 20 frivillige, der de sidste fire 
år har genopdyrket næsten hele køkkenha-
ven og passer den på bedste vis.

Grøntsagerne og bærbuskene blev i 2017 
suppleret med fire æbletræer og også her 
bruges traditionelle sorter. Vi ved ikke, om 
de lige var de sorter, der tidligere har stået 
i haven, men vi ved fra en opgørelse i 1939, 
at der har været æbletræer i haven.

Haven har i 2017 modtaget tilsagn om støtte 
på 350.000 kr. fra Realdanias pulje ”Under-
værker”. Den flotte bevilling vil Museums-
havens Venner anvendes til at videreudvikle 
haven som mødested for alle på tværs af so-
ciale og kulturelle skel. Der er foreløbig lavet 
en plan, der – fordi haven er fredet – nu ligger 
til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Museets fartøjer

VIKING

Museets ældste fartøj, krydstoldjagten VI-
KING fra 1897, kunne i 2017 fejre 120 
års fødselsdag. Det skete d. 10. juni ved et 
åbent skib arrangement, hvor 40 gæster var 
om bord, og endnu flere hilste på fra broen. 
Journalist Søren Stidsholt, Fyns Amtsavis, 
benyttede jubilæet til at bringe en stort op-
sat reportage fra en sejltur med VIKING 
og med henvisning til en video på YouTube, 
som han også var ophavsmand til. 

Størst reklame fik VIKING dog, da hun 
lagde dæksbrædder til lange tv-optagelser 
i forbindelse med DR’s to 60 minutter lan-
ge udsendelse ”Guld i købstæderne”. Gud-
dommelige billeder af skib og købstad og 
med museumsinspektør Nils Valdersdorf 
Jensen som kyndig fortæller.

Vedligeholdelsesmæssigt har 2017 været et 
forholdsvis stille år. Toiletsystemet er blevet 
forbedret, og det kan jo være vigtigt nok. 

VIKING har i årets løb haft 40 ture på ca. 
1000 sømil fordelt på 54 sejldage. Sammen-
lagt har skibet sejlet med 361 gæster, og der 

har da været skønne ture på trods af årets 
mange regnvejrsdage.

HJORTØ

Den lille postbåd er nok sundets darling, 
og det er imponerende, hvor godt det 15 
mand store laug af lokale seniorer passer 
på båden, på hinanden, og – demonstrede 
de i 2017 – på andre sejlere: Den 12. juli 
var HJORTØ på sundet og måtte yde assi-
stance til en sejlbåd, der var kuldsejlet med 
fire passagerer ud for Rantzausminde Cam-
pingplads. Singh Bhullar og Ove Huus fra 
postbåden tog en mor og to børn op af van-
det og ombord på HJORTØ, mens den fjer-
de person, faderen, blev i vandet ved båden. 
En motorbåd hjalp sejlbåd og faderen, mens 
HJORTØ sejlede ind til land med de tre om-
bordtagne. ”Vi gjorde bare det, vi skulle”, 
var redningsfolkenes kommentarer til Fyns 
Amtsavis.

Ellers har HJORTØ været mindst lige så 
flittig som i tidligere år. I alt 51 ture blev det 
til, fortrinsvis i det nære sund. En anden af 
årets store nyheder var, at det efter flere års 
søgen lykkedes at finde frem til en erstat-
ningsmotor, når den originale ”Hundested” 



PINGVINEN blev endelig 
søsat i juni 2017. Her 
gøres der klar til at 
montere masten. 
Foto: Esben Hedegaard.

Ved årsmødet i 
2017 giver Esben 
Hedegaard her ordet 
til Sarah Smed og Nils 
Valdersdorf Jensen, 
der causerer over nye 
måder at arbejde på i 
museumsverdenen. 
Foto: Marianne Berthing.
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glødehovedmotor en gang ikke kan mere. 
Og findestedet var selvfølgelig Hundested. 
Mere om det projekt i de kommende årsbe-
retninger. 

KAJA

Kajas ”nye” motor gør det godt. Den el-
motor, der lå i båden, da museet overtog 
Kaja, var ikke stærk nok til Svendborg-
sunds strøm. Vi fandt den dieselmotor, der 
blev lagt i Kaja for ca. 60 år siden og fik den 
lagt i igen i slutningen af 2016. I forsom-
meren 2017 har bådelauget tilpasset betje-
ningsgreb og sørget for bedre køling af mo-
toren. Nu sejler Kaja uden problemer, den 
starter nemt og har kræfter til at sejle i selv 
en kraftig modstrøm.

Det lille bådelaug har gennemført en del 
træningssejladser, så nu er de fleste i lauget 
godkendt som skippere.

Kaja har sejlet seks havnerundture med mu-
seumsforeningens medlemmer og et par an-
dre ture i 2017 udover laugets træningsture.

PINGVINEN

Båden havde stået på land i tre år, og der 
ventede derfor bådelauget en større klargø-
ring, før PINGVINEN var klar til at blive 
sat i vandet d. 16. juni. I starten trak den så 
meget vand ind, at det kneb for pumpen at 
følge med, men efterhånden holdt den dog 
tæt. Værre var det, at motoren var tæret i en 
grad, at den måtte fornys. Det var en uven-
tet udskrivning, men takket være støtte fra 
Kirsten Lund (den tidligere ejer), Fynske 
Bank Fonden og Vinspecialisten lykkedes 
det at få en ny motor finansieret.

Omsider var PINGVINEN klar til sejlads, 
og i sensommeren blev der sejlet nogle ture, 
så lauget kunne lære båden at kende. Den 
er ikke nogen hurtigsejler, men sejler godt 
når bare der er godt med vind. Og så er den 
en af de smukkeste både på sundet med sit 
mørkeblå skrog og røde sejl. I oktober blev 
den sejlet til Marstal, hvor den skal ligge 
ved værftet vinteren over og have forbedret 
sin glasfiberbelægning – efter ønske fra og 
betaling af Kirsten Lund. Men SÅ er hun 
også klar til at give helt slip på sit ”barn” 
– siger hun. Det kan hun også roligt gøre. 
PINGVINEN har fået et stærkt bådelaug op 
at køre. Næste sæson skal vi have de første 
gæster med ud at sejle.

Medlemmer

Museumsforeningen har den glæde igen i 
2017 at have tilgang af medlemmer, og vi 
er nu oppe på næsten 800 medlemmer. Den 
opbakning betyder meget både for bestyrel-
se og ansatte, da vi tager det til indtægt for, 
at det arbejde og vifte af tilbud, museet til-
byder, er interessant og vedkommende.

Økonomi

Økonomien er fortsat meget stram, men 
gennem en hård prioritering og dermed til-
pasning at aktivitetsniveauet forventer vi at 
ende året med et nul. På den baggrund er 
budgettet for 2018 også skåret hårdt til, men 
vores økonomiske sårbarhed gør os meget 
afhængig af ekstern finansiering.

Kulturministeren har haft nedsat to ar-
bejdsgrupper til at belyse den tilskuds-
struktur, der er på museumsområdet i dag, 
og deres visioner for en fremtidig struktur 
blev fremlagt på en stor konference i Kø-
benhavn sidst i januar.

Bestyrelsesarbejdet 2017

Ved bestyrelsesformand Poul Weber

Bestyrelsen består af fire generalforsam-
lingsvalgte medlemmer samt tre medlem-
mer udpeget af bestyrelsen.

Poul Weber, formand (foreningsvalgt).

Michael Mortensen, næstformand (for-
eningsvalgt).

Ove Engstrøm (foreningsvalgt).

Ole Visti (foreningsvalgt).

Anni Brix Olesen (udpeget af bestyrelsen).

Jesper Bernhard (udpeget af bestyrelsen).

Klaus Petersen (udpeget af bestyrelsen).

Suppleanter:

Desiree Ulrich.

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



2017 blev også året, hvor 
museumschefen helt 
frivilligt bestemte sig 
for, at kaffen skulle være 
gratis for de frivillige. 
Museumschefen omringet 
af formidlingschef Sarah 
Smed, kommunikations-
medarbejder 
Marianne Berthing og 
regnskabschef Morten 
Berg Nielsen. 
Foto: Anita Lillevang.
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Arkæologi Sydfyn

Arkæologi Sydfyn som består af Svendborg 
Museum, Øhavsmuseet Faaborg, Lange- 
lands Museum samt Østfyns Museer og 
dækker kommunerne Svendborg, Faaborg-
Midtfyn, Langeland, Ærø, Nyborg og Ker-
teminde som bygger på en lokal forankring 
under en fælles ramme, bruger fortsat Anne 
Hvides Gård til fælles samling. Hovedakti-
viteten ligger imidlertid på hjemmuseerne, 
hvilket vi har taget konsekvensen af, så vo-
res arkæologer også har en del af deres dag-
lige virke på Gruppemøllevej.

Maritimt Museum mm.

Sommerens udstilling på Frederiksøen hav-
de overskriften ”Smugleriet på Sydfyn”. 
Smugleriet fra det sydfynske var en del af 
kulturen i mange år, både den organisere-
de smugling og den mere harmløse ”til eget 
brug”, hvor en del af den stigende flåde af 
sejlskibe, der kom til op gennem halvfjerd-
serne, tog turen over Østersøen for at pro-
viantere lidt.

Planerne om at lave et samarbejde med 
Svendborg Event omkring et ankomstcen-
ter samt udstilling i havnepakhuset pågår, 
og der arbejdes på at finde finansiering til 
indretningen. Vi er også involveret i udvik-
lingen af Den Blå Kant – ikke forstået så-
ledes, at vi investerer penge i det, men vi 
deltager i diverse arbejdsgrupper, som idé-
udvikler for området.

Statens samlede tilskud til museerne ud-
gør ca. 1 milliard. 72% af dette tilskud går 
til hovedstadsområdet, der har 46% af det 
samlede besøgstal. Resten af tilskuddet, de 
28%, går til resten af landet med 54% af det 
samlede besøgstal. Den helt uforklarlige 
forskel i tilskud er jo til at få øje på. Spørgs-
målet er nu, om ministeren tør tage et opgør 
om en ændret tilskudsstruktur.

En anden lille udfordring har vi fået af Ar-
bejdsmarkedets Feriefond, som kræver de 
5 millioner tilbagebetalt, som vi i 2009 fik 
til renovering af Fattiggården. Den eneste 
trøst vi har lige nu er, at hvis deres krav står 
ved magt, vil en stribe museer rundt i lan-
det gå konkurs og dreje nøglen, og mon det 
vil blive politisk accepteret?

Danmarks Forsorgsmuseum

Aktiviteter og besøgstal har i 2017 igen væ-
ret højt, og det er jo med til at underbygge, 
at vi gerne vil gøre os fortjent til et statsligt 
kvalitetsstempel, som det nationale muse-
um for de socialt udsatte.

Kulturministeren var på besøg på museet 
her i efteråret, og hun udtrykte stor begej-
string for det, hun så og oplevede ved besø-
get, så vi må håbe, at ministeren kan se per-
spektiverne i at støtte op om museet, som 
er en afgørende brik for at sikre en fortsat 
udvikling og konsolidering af stedet.

Vi har fået en henvendelse fra Danmarks 
Museum for Lystsejlads, om vi var interes-
seret i et samarbejde omkring udstillings-
bygningen på Frederiksøen. Vi har meldt 
tilbage, at vi er positive for et samarbejde, 
men vores umiddelbare udfordring er, at vi 
ikke har nogen økonomi til at drive det for. 
Vi fortsætter drøftelserne for at få afdæk-
ket, om der kan findes et realistisk grundlag 
at arbejde videre med.

Projekt ”Museum uden vægge” går i luften 
i 2018, idet vi er ved at få indrettet den før-
ste container, som så skal stilles op rundt 
i kommunen med forskellige temaer. Et 
spændende tiltag, jeg forventer, vil blive 
godt modtaget af publikum.

Vores flåde har på trods af en kold og våd 
sommer også været meget på vandet i 2017, 
både med og uden gæster, og både turister 
og lokale kan fra kajen nyde, når den gamle 
postbåd HJORTØ tager en havnerundfart 
med den karakteristiske motorlyd.

Ud over løbende at indsamle materiale bes-
varer arkivet en stor del af forespørgslerne 
til museet, og det løses ved frivillige som 
bruger 150 timer om ugen i arkivets tjeneste.

Vi ses til årsmødet

Jeg har her i den skriftlige beretning kort 
medtaget nogle af de aktiviteter og beslut-
ninger, som bestyrelsen har været inde over 
i 2017 og som jeg vil uddybe i min mundt-
lige beretning på årsmødet.

Tak til alle I frivillige, som gennem året bi-
drager til det høje aktivitetsniveau, der er 
på Svendborg Museum.

Tak til samarbejdspartnere, museumsfor-
eningens medlemmer samt øvrige, der gen-
nem 2017 har bidraget til museets virke og 
positive udvikling.



Claus Askegaard 
(stående) byder 
velkommen 
til Svendborg 
Museums årsmøde 
i 2001. Siddende 
museumschefen og 
årsmødets daværende 
dirigent og museets 
nuværende formand 
Poul Weber. 
Foto: Svendborg 
Museum.
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Mindeord over Claus Askegaard
Af Esben Hedegaard 

I 2017 døde Svendborg Museumsforenings 
æresmedlem og museets tidligere formand, 
Claus Askegaard, 82 år gammel. Claus, der 
lige siden sin barndom ved Odense Fjord 
havde været glad for vand og sejlads, var en 
aften i januar nede ved Frihavnen i Svend-
borg for at tilse sin motorbåd. Han faldt i 
vandet, druknede og blev først fundet nog-
le dage senere ved Rantzausminde. Et stort 

følge fulgte ham til begravelsen i Thurø 
Kirke.

Claus, der var uddannet smed, fik næsten 
hele sit arbejdsliv i Svendborg som lærer, 
siden afdelingsleder på Svendborg Tekniske 
Skole. Blandt sine mange gøremål blev han 
i 1984 udpeget af Svendborg Kommune til 
at indgå i Svendborg Museums bestyrelse. 
Museet var på det tidspunkt optaget af drif-
ten af det nyligt overtagne søfartsmuseum 
i Troense og af et bredt repertoire af kul-
turhistoriske aktiviteter i Fattiggården, fra 
fåreklipning til guldsmedearbejder, og fra 

arkæologiske udstillinger til stort opsatte 
teaterforestillinger i Fattiggårdens gård. Og 
mon ikke Claus har stået bag ”Hestesko-
smeden” fra Brændeskovs demonstratio-
ner af smedearbejde for museets publikum? 
Sikkert er det, at Claus bakkede særligt op 
om indsamling og formidling af tekniske 
emner, af søfarten, af socialhistorien, ja og 
ikke at forglemme den traditionsrige ”Jule-
stue” på Anne Hvides Gård, hvor mange af 
Svendborgs skolebørn deltog. Og børn var 
vigtige for Claus.

Fra 1996 støttede han museets målrettede 
indsats for etableringen af et statsanerkendt 
Dansk Socialhistorisk Museum på Fattig-
gården med historikeren Maria Rytter som 
faglig arbejdskraft. Det var ikke lykke-
des ved museumschef Henrik Jansens død 
i 2000, men ambitionerne var der bestemt 
stadigvæk, da Esben Hedegaard tiltråd-
te som ny museumsleder marts 2001, og 
Claus senere på året afløste politimester Ole  
Gaard som bestyrelsesformand.

Claus’ interesse for socialhistorien stamme-
de fra hans opvækst i Klintebjerg ved Otte-
rup, hvor forældrene var forstanderpar på 
børnehjemmet der. Vel var man anderledes 
privilegeret som forstanderbarn end som 
børnehjemsbarn, men Claus spiste sam-
men med børnehjemsbørnene, gik i skole 
sammen med dem, og sloges sammen med 
dem, når andre børn råbte ”Børnehjemsun-
ger” efter drengene fra Klintebjerg. Claus’ 
erfaringer var derfor vigtige og hans støtte 

afgørende, da museet i 2001 gik i gang med 
en landsdækkende undersøgelse af vilkåre-
ne på danske børnehjem i det 20. århund-
rede – det arbejde, der kom til at lægge en 
væsentlig del af grundlaget for de sidste 16 
års optagethed af statens ansvar, når den 
gør sig til værge over uforsørgede børn: 
Udstillingen i 2002 ”Du skal ikke tænke 
paa din Far og Mor”, der førte til dannel-
sen af foreningen ”Godhavnsdrengene” og 
deres kamp for en undskyldning fra staten, 
museets ”Godhavnsrapport”, der undersøg-
te overgreb mod børnehjemsbørn, filmen 
”Der kommer en dag”, flere romaner etc. 

Claus var en engageret og meget venlig 
formand, og sammen tog han og muse-
umschefen nogle drøje tørn for at udvikle 
Svendborg Museum. Ganske ofte var pla-
nerne udtænkt over en sildemad i hjemmet 
på Thurø med den dejlige udsigt til sundet. 
Efter 23 års arbejde for Svendborg Muse-
um gik Claus af som formand i 2007 – en 
indsats han blev hædret for i 2009 med et 
æresmedlemskab af Museumsforeningen. 
Claus blev ved med at engagere sig i muse-
ets virke; han kom ofte på museet med sine 
gæster, og han sørgede for at holde forbind-
elsen til museet i Svendborgs venskabsby, 
Stralsund, varm. Claus deltog i bestyrelsens 
julesammenkomst i dec. 2016, hvor han og 
museumschefen aftalte at mødes først i det 
nye år 2017 for lige at drøfte et par faglige 
ting. Hans død kom desværre imellem, og 
med den har hele Svendborg mistet en vel-
ærværdig borger og et elskeligt menneske. 



180       ÅRSBERETNING    2017


