Danmarks Forsorgsmuseum
Årsberetning 2019
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”[Museet] arbejder forbilledligt med nye vidensbegreber,
inddragelse og samarbejde med nye
brugergrupper samt en aktiv deltagelse i
samfundsdebatten. Det gør museet til en
inspirator og rollemodel for andre museer
nationalt og internationalt.”
- Uddrag fra Slot- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering 2019.

Statsminister Mette Frederiksen og
Sarah Smed i lettet stemning på
Marienborg 13. august efter talerne
var holdt, og undskyldningen givet
til Godhavnsdrengene og andre
tidligere børnehjemsbørn.

Alternativ ekspert Henrik Nørgaard
Christensen ”Mas” og Jeppe
Wichmann Rasmussen ved lanceringen
af projektet ”Fra udsat til værdsat”.

Et stolt tilbageblik
Det kan måske lyde en anelse klichéfyldt
at sige, at 2019 var et historisk år for Danmark Forsorgsmuseum, men ikke desto
mindre er det sandt. Aldrig før har museet
nydt så stor opmærksomhed og anerkendelse som i det forgangne år, og aldrig før
har vi haft så mange gæster.
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Museets profil med en kobling mellem
museumsarbejde og socialt arbejde vækker opmærksomhed, og i kraft af vores
samfundsaktuelle engagement, banebrydende forskning og debatskabende fora
har vi i det forgangne år opnået en bred
både kulturpolitisk og socialpolitisk bevågenhed. Museets arbejde med at skabe
positiv social forandring for tidligere og
nuværende udsatte og anbragte anerkendes både nationalt og internationalt.
ÅRSBERETNING 2019
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Med årets regeringsskifte kom en ny kulturminister på posten, og kort tid efter sin indsættelse tog ministeren turen til Svendborg.
En varm sommerdag oplevede hun både
Fattiggårdens forstemmende og fantastiske
rammer, samtidig med at Robert, en af museets alternative eksperter, fortalte om,
hvad samarbejdet med museet har betydet
for ham. Det uformelle besøg gav plads til
drøftelser om livet på kanten af samfundet
før og nu. Og om værdien i at udsatte borgere oplever at blive inddraget og værdsat.
Vi ser frem til at fortsætte denne indsats og
til at drøfte potentialet i den med ministeren.
Også socialpolitisk spillede museet en aktiv
rolle i 2019. Da statsminister Mette Frederiksen i august gav en officiel undskyldning
til Godhavnsdrengene og andre tidligere
børnehjemsbørn, som oplevede svigt og
vanrøgt i deres anbringelser under statens
tilsyn, blev museets forskning fremhævet
som selve belægget for, at undskyldningen
kunne og skulle gives. Undertegnede talte
på museets vegne ved selve ceremonien på
en i sandhed historisk dag. Få måneder senere ønskede Landsforeningen Godhavnsdrengene at hylde museets rolle i deres
kamp. Derfor overtog de museet for en dag
og inviterede til et event, hvor man kunne
høre om deres kamp samt få indblik i museets arbejde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag
var én af de inviterede, og hun benyttede
lejligheden til både at anerkende de tidligere anbragtes kamp og museets rolle
samt til at offentliggøre, at også andre udsatte gruppers historie og anbringelsesvilkår skulle ses efter i sømmene – herunder
vilkårene for de anbragte under sær- og
åndssvageforsorgen.

”Ramt lige der, hvor hjertet slår… Sådan kan jeg
nok bedst beskrive mit besøg på Danmarks
Forsorgsmuseum. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg
skulle forvente, da ministeriet anbefalede mig at
kigge forbi Danmarks og Nordens eneste bevarede fattiggård,
nu omdannet til museum. Men jeg blev fuldstændig
bjergtaget af den inddragende og vedkommende måde, der
her skabes rammerne for en forståelse af og samtale om
fortidens og nutidens samfunds syn på og meget konkrete
tilgang til samfundets mest udsatte.”
- Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen, juli 2019.

I januar 2020
offentliggjorde social- og
indenrigsministeren, at
Danmarks Forsorgsmuseum
frem til 2021 skal stå for en
historisk udredning af
vilkårene under sær- og
åndssvageforsorgen i
perioden 1930-1980.
Da kultur- og kirkeministeren aflagde besøg på museet, var det
alternativ ekspert og formidler Robert Madsen og Sarah Smed,
der viste rundt.
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Ikke alle begivenheder skulle helt op på et
landspolitisk plan for at være mindeværdige og profilerende for museet. Det blev
nemlig i 2019 endnu en gang evident, at
det ér det nære og respektfulde samarbejde mellem museets fagfolk og de alternative eksperter, som udvikler museets indsatser og arbejde, og som ”bare rykker”
igen og igen. Samarbejdet bidrager til en
udvidelse af vidensbegrebet, og til både
museets og de alternative eksperters egen
udvikling. Og ikke nok med det. Det har
også vist sig, at samarbejdet giver rum for
oplysning og debat med autenticitet.
Da tidligere anbragte og socialt udsatte
f.eks. fortalte deres historier fra nutiden i
rammerne fra fortiden til arrangementet
”Nutidens Stemmer på Fattiggården” var
der både lydhørhed og respekt at spore i
tilhørernes spørgsmål og kommentarer.
Ligesom det blev fremhævet af de besøgende politikere til det velbesøgte socialpolitiske vælgermøde på museet få dage
før valget, at koblingen mellem den autentiske ramme fra fortiden og autentiske
stemmer fra nutiden gav brændstof til en
værdifuld debat. Mere af det i 2020.
Vi vil gerne give en særlig tak til de mange,
som på forskellig vis har støttet og støtter
museet. Tak til de fonde, som har bidraget
med særdeles kærkommen økonomisk
støtte. Tak til de mange alternative eksperter, som gang på gang modigt bidrager
med autenticitet og indsigt. Tak til vores
frivillige kræfter, som gør en stor forskel.
Tak til et stærkt og engageret hold af ansatte, som helhjertet engagerer sig i museets arbejde. Og ikke mindst en stor tak til
vores mange gæster og støtter. I kraft af
jeres opbakning kunne vi i 2019 endnu engang sætte besøgsrekord, og vi håber selvfølgelig på jeres fortsatte støtte.
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Alternativ ekspert og Hus Forbi-sælger
Henriette Hoberg tog mikrofonen og
gjorde indtryk med sine ord til det
socialpolitiske vælgermøde 4. juni.

”Forsorgsmuseet arbejder
med formidling af vigtige
emneområder, der knytter
an til det danske
velfærdssamfund og dets
mindre glorværdige sider.
Museets arbejde er
særdeles vigtig for
fastholdelse og udvikling af
vores viden og fælles
“hukommelse”, og jeg vil
opfordre alle med interesse
for vores fælles fortid, til at
aflægge Forsorgsmuseet et
besøg.
Hilsen, Søren Wollesen”.

Camilla Larsen fortalte ærligt og med
stort mod sin egen anbringelseshistorie
til arrangementet ”Nutidens stemmer på
Fattiggården”. Et mod og en fortælling
som rørte mange – bl.a. Gudrun Fussing
(tv.).
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Forsorgshistorien bragt i spil
Aktivitetsniveauet var vanligt højt i 2019,
og året bød på flere nye udstillinger, rundvisninger, undervisning og formidlingseksperimenter, hvor fællesnævneren var koblingen mellem fortid og nutid, samskabelse og vægtning af de utraditionelle vinkler
og samarbejder.
I påsken lancerede vi et nyt tiltag med en
usædvanlig vinkel: ”Poeten på Fattiggården”. Her eksperimenterede vi i et samarbejde med forfatter Mikael Josephsen
med at udvide fortællingen om de mennesker, som i sin tid boede på Fattiggården.
For hvad sker der egentlig, når poesien tager over, hvor de historiske kilder slipper
op? Der sker noget særligt, viste det sig.
Digtene er blevet meget vel modtaget, og
mange besøgende har givet udtryk for, at
mødet mellem poesi og kulturhistorie skaber en museumsoplevelse ud over det, de
ellers forventer.
Senere på året inviterede vi til endnu en
åbning af et formidlingseksperiment med
kant: Udstillingen ”Working Poor på Fattiggården”. En udstilling skabt af journalist
Peter Rasmussen og fotograf Søren Zeuth.
Udstillingen er en visuel rejse til et Europa
i forandring, og i fotos, video, fortællinger
og fakta møder man mennesker, som repræsenterer det stigende antal af arbejdende fattige. Udstillingen er med til at
aktualisere museets tematik, og den
adresserer en nutidig samfundsudfordring. Vores håb er, at den frem til påsken
2020 fortsat vil få besøgende til at debattere fremtidens vilkår for de arbejdende
fattige.
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Poet og forfatter Mikael Josephsen læste
op af sine digte ”on location”, da den
poetiske formidling af Fattiggårdens
skæbner blev lanceret.

Projektet ”Kvinder og Børn på flugt fra
vold”, skabt i samarbejde med Ringsted
Krisecenter i 2018, turnerede landet rundt
med både udstilling, film og undervisningsmateriale. Turnéen begyndte i Ringsted og fortsatte derefter til København,
Roskilde, Odense, Vejle og Århus. Hvert
sted blev den sat op på socialfaglige uddannelsesinstitutioner og åbnede med oplæg fra både museet og det lokale krisecenter for voldsudsatte kvinder. Det er
første gang, at et museum skaber formidling og undervisning om dette emne, og
det var glædeligt at opleve, hvor positivt
både studerende og undervisere tog imod
tiltaget. Faktisk fik projektet så meget vind
i sejlene, at udstillingen senere blev booket til LOKKs (Landsforeningen af kvindekrisecentre) nordiske konference i København i september. Som protektor for foreningen åbnede Kronprinsesse Mary konferencen og gav sig efterfølgende tid til at
besøge udstillingen.
Der blev knoklet i efteråret for at kunne
åbne udstillingen ”Working Poor på
Fattiggården”. Fotograf Søren Zeuth (nr.
2 fra v.) og journalist Peter Rasmussen
(nr. 3) var meget glade over det endelige
resultat, og over at Hus Forbi-sælger
Henriette Hoberg (nr. 1) lavede en
indsamling for at støtte udstillingen.
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Arbejdet med den nye udstilling ”7 Fattige
Børn” blev sat godt i gang i 2019. Den formidlingsmæssigt ambitiøse udstilling bliver skabt i et samarbejde med udstillingsdesignerne Torden og Lynild og Instafilm
og åbner juni 2020 på 2. sal i Fattiggårdens
forsørgelsesafdeling. Dermed kan vi åbne
en hel ny del af museet for publikum. Udstillingen fortæller den dramatiske og tankevækkende historie om en søskendeflok,
hvis historier også er historien om et Underdanmark gennem 100 år. I udstillingen
foldes den store forsorgs- og fattighistorie
ud på baggrund af en enkelt søskendeflok
og deres svære liv med et utal af anbringelser, sociale problemer og svigt. Fængselshistorisk Selskab, Museet på Jægerpris
Slot (Grevinde Danners gamle pigehjem)
og Fængselsmuseet bidrager med udlån af
genstande, og udstillingen bindes sammen
af et stort researcharbejde, hvor hidtil
ukendte historier graves frem. Fem forskellige fonde har generøst bidraget til realisering af udstillingen med en samlet
støtte på i alt 2.450.000 kr.
Det sociokulturelle projekt ”Fra udsat til
værdsat”, hvor alternative eksperter er
med til at give museets formidling nye dimensioner via deres egne erfaringer som
socialt udsatte, mundede i løbet af året ud
i flere formidlingstiltag. Deltagerne forberedte deres egne rundvisninger grundigt
og til tider med mange sommerfugle i maven. Sommerfuglene til trods både turde
og ønskede deltagerne at stille sig op og
fortælle om deres barske erfaringer med
et liv på kanten af samfundet. Deres oplevelser er løbende blevet dokumenteret og
delt i interviews, film og logbøger. Én af
pointerne med projektet er nemlig at un40
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dersøge, om og hvordan sådan et tiltag
kan gøre en forskel for udsatte borgeres
livskvalitet. Der blev afholdt en turné
rundt i landet med oplæg for socialrådgiverstuderende i Vejle og Odense og besøg
på forsorgshjem og sociale væresteder.
Derudover åbnede deltagerne to udstillinger: En kunstudstilling med værker af deltager Henrik Jürgensen og en udstilling
med titlen ”Mindeboksen”, som formidler,
aktiverer og indsamler både barske og gode minder. Projektet er en succes på mange planer: Der bliver etableret positive
fællesskaber. Deltagerne, som har kæmpet
med misbrug og hjemløshed, er arbejdsomme og udviser seriøsitet. De udviser
styrke på trods og er ressourcestærke. Positiv medieomtale har der også været, og
både TV-Avisen (DR1) og Kulturen på P1
har dækket projektet.

Langt størstedelen af museets
gæster får en guidet og målrettet
rundvisning eller et undervisningsforløb som en del af
besøget. I 2019 har vi vist 405
betalende grupper rundt, mens
vi har afholdt 80 gratis rundvisninger ifm. f.eks. skoleferier.
Tendensen er tydelig: Museets
gæster opsøger og ønsker den
personligt formidlede
museumsoplevelse med fokus på
autenticitet og plads til
eftertanke og debat.

”Min fremtid har været meget mørk, når jeg
tænker tilbage. Jeg ville intet, og jeg kunne ikke
se lys forude. Det kan jeg nu. Jeg får det bedre
for hver gang, jeg får fortalt min historie.”
(Henrik Jürgensen).

Første
projekthold i
”Fra udsat til
værdsat”. Fra
venstre øverst:
Jeppe, Henrik,
Lasse, Line og
Robert. Fra
venstre
nederst: Henrik
og Mikael.

”Det har givet mig så meget, det her, og jeg har
ingen ide om, hvor min rejse slutter. Uvisheden
kan jeg leve med, men visheden om, at det her
er slut, gør ondt. Det har været et redskab til
mit videre liv, og resultatet er positivt. 100.000 tak for alt.”
(Michael).
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Hånd i hånd
Et museum, der lukker sig om sig selv, lukker samtidig for historiens og sin egen relevans. Det faktum har museet igennem
mange år arbejdet med afsæt i. Derfor går
museets udvikling hånd i hånd med udvidede samarbejder med ofte utraditionelle
partnere. I undervisningssammenhæng
bærer partnerskabet med UCLs socialrådgiveruddannelse fortsat frugt. De studerende på modul 1 modtager undervisning
på museet af museets historikere. Her skal
de studerende bl.a. lave handleplaner for
fortidens indlagte på Fattiggården ved at
benytte deres faglighed, viden og indsigt
fra nutiden. Når de studerende skal præsentere og argumentere for deres valg i
handleplanerne, så afstedkommer det altid megen debat. Evalueringerne fra de
studerende har vist sig at være meget positive, for fortidens rammer og undervisningen ved Jeppe Wichmann Rasmussen
sætter tanker i gang om nutiden. Underviserne beskriver samarbejdet, som at ”fortiden klæder socialrådgivere på til fremtiden”.
Museet samarbejder også med:
Børns Vilkår ift. tidligere anbragte, som
har været vanrøgtede under statens varetægt.
Undervisere fra hhv. pædagog- og socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole om både undervisning og
konferencen ”Anbragt før, nu og i fremtiden”.
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”Vi er rigtig glade
for samarbejdet
med Danmarks
Forsorgsmuseum,
da de studerendes besøg på
fattiggården og efterfølgende
debat giver de studerede en
forståelse af fattigdom, udsathed
og eksklusion både i historisk og
nutidig sammenhæng. Besøget
understøtter desuden en
forståelse for både de historiske
og nutidige politiske ideer om,
hvorvidt fx fattigdom og sociale
problemer er selvforskyldt eller
strukturelt betinget. Gennem
forskellige historiske skæbner
åbnes blikket for livet på kanten i
dagens Danmark og for skiftende
idealer indenfor socialt arbejde i
Danmark.”

”Danmarks Forsorgsmuseum har i mange år
arbejdet for at dokumentere danskere, der er
vokset op på kanten af samfundets historie. I
det arbejde har de givet en gruppe, der
traditionelt set ikke har haft en stemme, en stemme. Hos De
Anbragtes Vilkår arbejder vi for at give både nuværende og
tidligere anbragte børn og unge en stærkere stemme. Vi tror
på, at en styrket inddragelse og
mulighed for deltagelse i
debatten, er grundlaget for at
Danmarks
skabe en bedre socialpolitik og et
Forsorgsmuseum indgår
mere bæredygtigt Danmark.
løbende partnerskaber,
Derfor giver samarbejdet med
hvor fokus er på at
museet stor værdi, og vi ser frem
debattere og nuancere
til i fællesskab at sætte ord på og
socialfaglige og
give indblik på anbringelse før, nu
-politiske indsatser med
og i fremtiden.”
afsæt i historien.
- De Anbragtes Vilkår.

- Linda Sørensen og Klaus DebelHansen, lektorer ved
Socialrådgiveruddannelsen på
UCL.

De Anbragtes Vilkår, som er en netværksforening for børn og unge med anbringelsesbaggrund, om at bringe museets forskning
og formidling i spil for at forbedre fremtidens vilkår for anbragte børn og unge.

De Anbragtes Vilkår på besøg i efteråret. Rundturen i museets
udstilling om børnehjem satte mange samtaler i gang om
fortidens og nutidens vilkår for og syn på anbragte børn.
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Et spadestik dybere
Museets renommé, som et museum der på
et forsknings- og formidlingsmæssigt højt niveau forvalter arbejdet med anbragtes og
udsattes kulturarv, blev i årets løb endnu
mere udbredt.
Stine Grønbæk Jensen, der har været tilknyttet museet i en årrække, forsvarede i januar sin ph.d.-afhandling ”At åbne skuffen”.
Et 3-årigt forskningsprojekt om tidligere
børnehjemsbørns erindringsarbejde (finansieret af Velux-fonden). Ved forsvaret på
SDU var auditoriet derfor fyldt med forskere, kollegaer, familie og venner og ikke
mindst en masse tidligere anbragte, som
kunne lytte til forsvaret og de mange anerkendelser, som projektet fik med på vejen.
Få måneder senere blev afhandlingen hædret med udmærkelsen ”Best Dissertation of
the Year”. Afhandlingen blev fremhævet
som ”fremragende” og ”et betydeligt bidrag
til erindringsstudier og velfærdshistorie”.
”Hertil kommer at afhandlingen på fornem
vis demonstrerer såvel betydningen af museumsarbejde som den humanistiske forsknings relevans i samfundet.”
Et stort antal tidligere anbragte har gennem
årene taget kontakt til museet for at fortælle deres historie, for at få hjælp til at finde
deres papirer eller for at donere historiske
billeder eller genstande til museets samling.
I 2019 steg antallet af henvendelser pga.
museets forskningsprojekter, den nationale
debat om ”undskyldningsspørgsmålet” og –
sidst men ikke mindst – statsministerens
undskyldning. Museet har således gennem
året haft kontakt til mange tidligere anbrag44
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te, indsamlet deres vidnesbyrd, hvis det var
ønsket, samt støttet dem i deres søgen efter
dokumentation af egen historie. En del af
dem har desuden afleveret genstande eller
gjort museet opmærksom på genstande
med kulturhistorisk værdi for børneforsorgens historie. Én af disse genstande var en
træstol med afsavede ben, som en tidligere
børnehjemsdreng gjorde museet opmærksom på stadig stod gemt i et lille aflukke under en trappe i det tidligere Nyborg Børnehjem. Grunden til, at den tidligere børnehjemsdreng vidste, stolen eksisterede, var,
at han selv som barn som straf havde prøvet
at blive sat på stolen i det lille aflukke, hvorefter døren blev låst. Stolen er nu del af museets samling, og den vidner om vigtigheden af museets samarbejde med bl.a. tidligere børnehjemsbørn.

Stine Grønbæk Jensen med
vejleder Klaus Petersen ved
prisoverrækkelsen for ”Best
Dissertation of the Year”.

Stolen fra Nyborg Børnehjem blev fundet under et
lille aflukke under en trappe. Benene er skåret af
stolen, for at børnene kunne sidde på den, når de
som straf blev sat ind i det lille aflukke.
Åbningen er Fattiginspektørens have på en af de
smukkeste sommerdage i 2019 blev et sandt
tilløbsstykke. Om det var historien, kagen eller Søren
Ryge, der var det største trækplaster, er dog uvist.

Arbejdet med at bevare Fattiggårdens bygninger og anlæg fortsætter ufortrødent
trods begrænsede ressourcer. En kærkommen milepæl i dette arbejde kunne dog
markeres, da museet sammen med de frivillige i Museumshavens Venner og mere end
200 gæster en smuk sommerdag officielt
kunne genåbne Fattiginspektørens prydhave
– efter mange spadestik og en stor indsats.
Særligt indbudt til lejligheden var Søren Ryge, som også stod for den officielle åbning.
Det var en smuk dag på mange måder. Vejret var med os, og det fantastiske fællesskab, forankret i interessen for havebrug,
socialt engagement og bevaring af Fattiggårdens historie, blev fejret med taler og kage
med rabarber fra haven.
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Ud over alle grænser
Museumsinspektør Corinne Ball fra Migration Museum i Adelaide i Australien besøgte
museet i august. Hun var taget den lange vej
for at lade sig inspirere og få syn for sagn ift.
nye tendenser inden for museumsbranchen.
The Migration Museum ligger i de fredede
bygninger af det, som tidligere var byens anstalt for arbejdsløse, fattige, syge og forældreløse. Det, som i særlig grad inspirerede
Corinne Ball, var vores kontinuerlige fokus
på at arbejde socialt ansvarligt og med aktuelle tematikker for øje.
Få måneder senere drog Sarah Smed til Milano for at fortælle om museets arbejde til
en ”training school” for museumsansatte –
arrangeret af et sydeuropæisk forskningsnetværk i socialt arbejde, pædagogik og kultur. Under overskriften ”Museums & Stereotypes” underviste forskellige fageksperter
de tilrejsende museumsfolk. Sarah Smed
præsenterede museets arbejde ved en længere workshop og deltog i en offentlig paneldiskussion omkring museers roller, og
hvordan museer kan arbejde aktivistisk.
I 2019 blev der desuden lagt et stort arbejde
i bogen ”Museums and Social Change. Challenging the Unhelpful Museum”, som udkommer til maj 2020. Bogen undersøger forskellige måder, hvorpå museer i samarbejde
med socialt udsatte grupper kan skabe social forandring og i den proces gentænke og
udvide, hvad et museum er og bør være.
Den udgives på forlaget Routledge ifm. projektet ”Velfærdshistorier fra kanten” (støttet
af Veluxfonden). Adele Chynoweth (The
Australian National University), Bernadette
Lynch (University College London), Klaus Pe46
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tersen (Syddansk Universitet) og Sarah
Smed er redaktører, og der er bidrag fra museer i Skotland, Wales, Taiwan, Norge, Holland, England og Danmark. Langt de fleste
bidrag i bogen udspringer af Danmarks Forsorgsmuseums arbejde og forskning, og især
formidles resultaterne fra de forskellige delprojekter i ”Velfærdshistorier fra kanten”
samt det banebrydende formidlingsprojekt
”Skjulte Danmarkhistorier”.
Året sluttede af med en workshop for irske
besøgende fra ”Justice for Magdalenes Research”, ”National Museum of Ireland”
(NMI) og Aarhus Universitet. Anledningen
var, at i Dublin ligger et af fortidens Magdelena-vaskerier bevaret som en tidslomme
fra fortiden. Her har boet tusindvis af anbragte piger, som var fjernet hjemmefra og
skulle arbejde med at vaske tøj for den katolske kirke. De irske besøgende arbejder i
disse år på at skabe et museum i bygningerne, og det var i den forbindelse, at de besøgte Svendborg. De ønskede at lade sig inspirere og få indblik i, hvordan Danmarks Forsorgsmuseum forsker i og formidler den sociale forsorgs historie. Workshoppen blev
faciliteret af Sarah Smed og en række ”special guests” deltog på hver deres måde i de
mange spændende samtaler: Borgmester
Bo Hansen, museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen, projektmedarbejder Line
Poulsen, formidler og alternativ ekspert Robert Madsen og Vibeke Nielsen, som har boet på børnehjem, og som er en del af museets erfaringspanel. Workshoppen var kommet i stand gennem museets samarbejde
med Aarhus Universitet og med støtte fra
den irske ambassade.

Forsiden er et portræt Mette Løjmann Hansen (alternativ
ekspert, museumsformidler og tidligere ansat), der holder et
billede af Ane-Marie Hansen, som boede på Fattiggården i
begyndelsen af 1900-tallet. Det stærke portræt er taget af
fotograf Jon Bjarni Hjartarsson.

”I am in awe of the socially conscious
work The Welfare Museums does,
and how it cuts to the heart of
contemporary issues that in many
ways have not changed greatly in 150 years. We
like to think we are so modern in Western society,
but the history of places like your workhouse and
our Destitute Asylum do really show us that there is still so much to be
done. And to meet in person and digitally some of the people you work
with, the people with expert knowledge of vulnerability and social
isolation was also humbling. I am very excited to share what I learned
today with my colleagues in Adelaide.”
- Corinne Ball, museumsinspektør ved Migration Museum.

“I was excited and
honoured to meet
and work with the
staff, volunteers and
alternative experts
for these days; the first days of
our collaboration into the future,
focusing on public centred
museum work for the benefit of
our societies”.
- Brenda Malone (yderst th.),
museumsinspektør ved NMI
Justice for Magdalenes med Line og Sarah
fra museet samt Vibeke Nielsen (rød
jakke), som fortalte om sin opvækst på
børnehjem i Danmark.
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”Fredagsfortællingerne ventes hver fredag. En
rigtig god tradition, som vi ser frem til - gerne
mange år fremover. Tak.”

Ud med budskabet
Grundet begrænsede ressourcer benytter
Danmarks Forsorgsmuseum sig især af de
sociale medier, presseomtale og foldere for
at synliggøre museet. Få midler betyder, at
vi ofte tyr til alternative veje til at opnå værdifulde omtale. En af de største succeser er
vores fredagsfortællinger på Facebook. Her
deler vi små historier fra Fattiggårdens arkiver oftest med et billede. Historierne bliver
læst, kommenteret og delt, og som oftest
kommer vi ud til tusindvis af følgere og deres venner. En god og billig markedsføring af
Fattiggården.
Udover SoMe har museet i 2019 været
omtalt i TV Avisen (DR), Kulturen på P1,
Public Service på P1, P4 Fyn. Og en sammentælling viser, at er Danmarks Forsorgsmuseum er blevet nævnt 350 gange i pressen i 2019. Dertil kommer de medier, som
ikke er søgbare på Infomedia (radio og tv
og faglige magasiner).
Sarah Smed har gennem hele året skrevet
klummer i Fyns Amts Avis og deltaget som
paneldeltager News & Co (TV2).
En anden værdifuld mulighed for at komme ud med budskabet for museet har været og er fortsat de særligt tilrettelagte besøg på museet og ude i landet. Vi har formidlet for historiestuderende fra Københavns Universitet, ph.d.-studerende fra
SDU og Nordjysk Inspektørnetværk. Kulturnetværket fra Kolding Kommune (ledere af kulturinstitutioner) og social- og
sundhedsudvalget samt arbejdsmarkedsog integrationsudvalget fra Varde Kommune.
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- Pia Margrethe

Danmarks Forsorgsmuseum
havde pr. 31.12.2019 5609
følgere på Facebook (mod
4747 i 2018). På Instagram
følger 1222 museets profil.
Langt størstedelen af vores
følgere på SoMe er kvinder
(72% på Facebook / 69% på
Instagram), og de er typisk
mellem 25 og 64 år.

Sarah Smed og Jeppe
Wichmann Rasmussen har
tilsammen afholdt 31
foredrag rundt omkring i
landet om museets
projekter og Fattiggårdens
historier for i alt 1845
tilhørere.

Da historien om Marie, som blev
afleveret på Fattiggården, efter
hun var flygtet fra et voldeligt
hjem, blev fortalt i en
fredagsfortælling, nåede den ud til
mere end 22.000
Facebookbrugere.

Jeppe Wichmann
Rasmussen med
alternativ ekspert
Richardt Åmand ved et
tidligere foredragsarrangement.
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Ambitioner
Danmarks Forsorgsmuseum bryder på
mange måder med, hvad man forstår ved
et museum. Museer fortæller ofte historier om det, der var. Men Nordens eneste
bevarede fattiggård og forsorgsmuseum
bruger i stedet fortidens erfaringer til at
skabe nutidens sociale indsatser – og er
derfor det eneste af sin slags i verden: Et
museum formet af fællesskab, forsorgshistorie og med viljen til at skabe social forandring. Et museum som skaber konkrete
velfærdsløsninger og en bedre social sammenhængskraft i en autentisk ramme, som
vidner om nøjagtig det modsatte: Eksklusion, tvang, fattigdom og liv på kanten.
Nye vinde blæser i disse år over museets
praksis. Vi udvikler velfærdsindsatser for
og med tidligere og nuværende anbragte
og socialt udsatte. Med afsæt i en forståelse af fortidens sociale velfærdshistorie debatterer vi forståelsen af nutiden for at
forme vores forventninger til fremtiden.
Hvorfor? Fordi det gør en forskel for de
tidligere og nuværende anbragte og udsatte, som bliver involveret i museets virke

Vision, mission og værdier
som alternative eksperter og formidlere af
erfaringsbaseret viden. På museet modtager de ikke terapi. I stedet oplever de at
have værdi, og de får mulighed for at udfolde deres kompetencer i stærke meningsfulde fællesskaber. Udover at have
værdi for disse alternative eksperter har
disse indsatser stor værdi for museets
egen udvikling og refleksive praksis, og
desuden fremhæver vores besøgende,
hvor værdifuldt disse møder med autentiske livsvidner er for dem.
På Danmarks Forsorgsmuseum vil vi gerne
fortsætte med at sprænge rammerne for,
hvordan tidligere anbragte og udsatte kan
være med til både at ændre deres eget
selvbillede og samfundets syn på dem
med afsæt i den enkeltes og vores alles
velfærdshistorie. Vi ønsker at inddrage
langt flere aktører fra alle sektorer i landet
for at skabe endnu stærkere fællesskaber,
og at de anbragtes egen historie gør os
klogere på nye vigtige indsatser og forandringer for andre anbragte og udsatte.

Danmarks Forsorgsmuseum er del af
Svendborg Museum og har til huse i den
eneste fredede og bedst bevarede fattiggård i Norden – bygget i 1872 og lukket i
1974, hvor bygningerne blev overdraget til
museet. Vi arbejder med at bevare kulturarven og skabe en socialhistorie om, med
og for tidligere anbragte eller social udsatte.
Med afsæt i strategiske partnerskaber,
tværfaglig forskning samt målrettede og
opsøgende formidlingsindsatser samskabes museets indsatser med mennesker,
hvis historier sjældent bliver fortalt. Danmarks Forsorgsmuseum stræber efter at
være en betydningsfuld kulturinstitution,
som adresserer nutidige sociale problematikker og som engagerer sig i og kvalificerer debatter om velfærdsstaten.
Vi vil kontinuerligt styrke vores tætte samarbejde med de mennesker, som har tilbragt dele af livet på institutioner, eller
som har oplevet social udsathed og dermed skabe et dynamisk og banebrydende
museum.
I oktober ønskede Godhavnsdrengene og
andre tidligere anbragte at hylde museet
for de mange års arbejde med
børneforsorgens historie. I den
forbindelse havde museet som en
gensidig anerkendelse opsat ordene ”Vi
glemmer jer ikke” over porten på
Fattiggården. Ord, som fungerer også
som en fremtidig påmindelse for alle om
ikke at glemme de udsatte børn og
voksnes skæbner og historier.
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Vi vil være socialforsorgens historiske bevidsthed og arbejde for samfundets sammenhængskraft. Vi tror på, at vi kan bekæmpe fordomme og stigmatisering ved
at skabe indsigt i liv på kanten af samfundet. Vi tror på vigtigheden af at skabe et
forum, hvor tidligere anbragte eller socialt
udsatte medborgere kan bidrage til dansk
forsorgshistorie og samtidig styrke deres
medborgerskab og personlige handlekraft.
Vi tror på, at vi ved at debattere socialhistorie, velfærd og socialpolitik på et historisk forankret grundlag kan skabe indsigt,
engagere de besøgende og styrke deres
demokratiske stillingtagen.
Vi arbejder målrettet for at arbejde socialt
ansvarligt i både forskning, undervisning
og formidling, og vi ser tværfaglighed og
personlig mangfoldighed som en styrke. Vi
tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring.
Gennem effektive og bæredygtige partnerskaber med offentlige instanser, nationale interesse- og uddannelsesorganisationer, fagfolk og tidligere anbragte eller socialt udsatte udpeger og udvikler vi nye
måder at skabe tilbud og muligheder for
nutidens socialsektor. Vi er kontinuerligt
opmærksomme på politiske eller sociale
forandringer for at sikre, at vores arbejde
fortsat er relevant for tidens samfund. Vi
arbejder for at sikre museets økonomiske
fundament med fokus på social ansvarlighed, inklusion og innovation.
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Tak til dem, som med deres
støtte er med til at udvikle
Danmarks Forsorgsmuseum
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

””Syv fattige børn” er vores største
udstillingssatsning i mange år og samtidig en
stor udvidelse af museets formidlingsareal.”

Augustinus Fonden

- Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør

Veluxfonden
Trygfonden
Ole Kirk’s Fond
Knud Højgaards Fond
Regions Syddanmarks Kulturpulje
3F Aabenraa
3F Medie- og Kulturfond
LO Sydfyn
FOA Kolding
Realdanias Underværker-pulje
OAK Foundation Denmark
Museets frivillige og alternative eksperter
Peder Stougaard
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Den 6. juni 2020 åbner udstillingen
”Syv fattige børn”, som fortæller 100
års historie om underdanmark med
udgangspunkt i en virkelig
søskendeflok på syv. Børnene vokser
op under usle forhold i de nu
bortsanerede københavnske
slumkvarterer. Livet igennem
kommer de på kant med samfundet i
både lovmæssig og moralsk forstand.
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