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Forord

Her er årsberetningen for 2019!
I år havde vi virkelig ambitionen om at gø-
re beretningen om det forgangne år korte-
re og mere oversigtlig end vanligt, men 
igen er pennen løbet fra os: Der er sim-
pelthen sket så meget, som vi er nødt til at 
fortælle om, hvis man vil følge udviklingen 
på Svendborg Museum. Til gengæld skulle 
læsningen være lettet en smule ved, at 
årsberetningen er delt op i afsluttede dob-
beltopslag med hver sit tema.

Man vil i denne og fremtidige årsberetnin-
ger lede forgæves efter afsnittene ”Muse-
ets adresser” og Museets formål og virke-
område”. Her henviser vi til hjemmesiden.

Årsberetningen 2019 er som de tidligere år 
redigeret af museumschefen med mere el-
ler mindre færdigskrevne input fra muse-
ets medarbejdere: 

Lone C. Nørgaard og Allan D. Knudsen har 
skrevet om den arkæologiske virksomhed.

Nils V. Jensen om Nyere tids forskning og 
publikums modtagelse af Den sorte boks.

Martin F. Hansen og Hanne Jensen om ar-
kiverne.

Sarah Smed har skrevet om Danmarks For-
sorgsmuseum.

Jane Rasmussen har samlet oplysninger 
om besøgstal og personalet.

Kjeld Toftelund Larsen, Svend Andersen, 
Aage Nykjær Jensen, Kjeld Søberg har bi-
draget til afsnittet om Egeskov Mølle og 
museets fartøjer.

Poul Weber har skrevet om bestyrelsens 
arbejde.

Undertegnede har skrevet dette forord, 
overordnet om året 2019, om samarbejder 
og kulturstrategi, indsamling, registrering 
og bevaring, Nyere tids kapitel 8-arbejde, 
formidling, museets personale, bygninger 
og haveanlæg, Egeskov Mølle og museets 
skibe, samt som nævnt redigeret samtlige 
bidrag.

Og Marianne Berthing har layoutet det he-
le. 

God fornøjelse med læsningen!

Museumschef Esben Hedegaard
22. februar 2020
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År 2016 2017 2018 2019
Svendborg Museum i alt 31.822 39.485 32.692 44.504
Danmarks Forsorgsmuseum 15.364 18.026 16.909 18.416
Oldsagssamlingen på Broholm * 2.000 2.000 2.250 2.000
Den Sorte Boks ** 8.582 17.268
Egeskov Mølle 1.989 1.966 1.952 1.534
Andre udstillinger 7.000 14.328 30 1.802
Foredrag, guidede ture, sejlture mm.*** 2.469 3.165 2.644 3.484

* Tallene er skønnede. 
** Tallet er baseret på elektronisk tælling.
*** Guidede ture mv. regnes ikke med i det officielle besøgstal for museet.

Borgmester Bo Hansen åbnede 
Den Sorte Boks i Skovparken.  
Her byder han en beboer indenfor.

Besøgstal

I mange år har man næsten dagligt kunnet 
finde læserbreve i Fyns Amtsavis, hvor 
især ældre medborgere har skældt ud over 
deres uduelige museumschef og bl.a. kræ-
vet ”et rigtigt søfartsmuseum” som det i 
Marstal. Det er rigtigt: Svendborg Muse-
um er ikke, hvad det var. Lindes Pakhus er 
solgt, Langes Ovnmuseum er lukket, de 
maritime genstande er det meste af tiden 
på magasin, og der er ikke længere jule-
stue eller udstilling af sølv og borgerska-
bets møbler på Anne Hvides Gård.

Svendborg Museum har bevæget sig et 
helt andet sted hen, og to ting har været 
styrende for udviklingen: Vi har for det 
første vovet os ud over det gængse muse-
umsbegreb for at lave det – i vores øjne – 
mest nyttige museum. Vi har for det andet 
altid forfulgt lysten – gjort det, som for os 
museumsansatte var sjovest. Som oftest 
har det vist sig, at de to ting var tæt for-
bundne. 

Vores ambitioner rækker langt videre, end 
hvor vi er nu, men noget tyder på, at vi – 
på trods af læserbrevene – er på rette vej:

• Antallet af medlemmer af Museums-
foreningen er på 5 år fordoblet til ca. 
1000.

• Besøgstallet er i samme periode vok-
set fra ca. 24.000 til ca. 44.000. 

• Danmarks Forsorgsmuseet har nydefi-
neret museumsbegrebet. Vi har derfor 
i et hidtil uset omfang haft besøg af 
ministre, fondsbestyrelser, medier og 
museumskolleger fra ind- og udland, 
der vil høre mere om, hvordan vi dri-
ver museum.

• Slots- og Kulturstyrelsen har i oktober 
2019 vurderet museets kvalitet som  
”meget tilfredsstillende”, og de be-
mærker, at vi har fået topkarakteren 
på et spinkelt ressourcegrundlag. 

I årsberetningens enkelte afsnit kan man 
læse om, hvad vi konkret har arbejdet 
med i 2019. På museets hjemmeside kan 
man læse kvalitetsvurderingen i sin hel-
hed, museets aktuelle vedtægter og regn-
skaber.

Svendborg Museum  
under forvandling
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Samarbejde og kulturstrategi

Svendborg Museum lever højt på gode 
samarbejder. Her følger en summarisk 
gennemgang af nogle af de vigtigste. 

På Fynsplan samarbejder vi i KulturarvFyn 
med øens arkiver, biblioteker og museer – i 
2019 bl.a. om etablering af en blå ”Kultur-
arvsboks”, der både i form og brug er di-
rekte inspireret af Svendborg Museums 
Sorte Boks. Det bliver også vores tekniske 
afdeling, der skal bygge den i foråret 2020. 
Kulturarvsboksen skal over de næste to år 
ud at virke med en udstilling i hver af Fyns 
10 kommuner. Der er ansat en historiker 
som tovholder og de lokalhistoriske arkiver 
skal bidrage med indhold til de skiftende 
udstillinger. AlbaniFonden har gavmildt fi-
nansieret projektet med i alt 1.644.000 kr.

Takket være generøse bidrag fra en række 
fonde er de fynske museers konserve-
ringsanstalt i Rudkøbing, Bevaringscenter 
Fyn, styrket med nyt avanceret udstyr, 
samtidig med at centret er primus motor i 
en serie på 5 udstillinger, én om året de 
næste 5 år. Udstillingerne fortæller om, 
hvordan konservatorerne med godt udstyr 
og naturvidenskabelige metoder kan øge 
bevaringen af og museumsinspektørernes 
viden om de genstande, museet indsamler 
eller graver op af jorden. Den første udstil-
ling handlede om grundstoffer i bl.a. smyk-
ker og våben og fik titlen ”Magtens sym-
boler”. Den åbnede i Kerteminde i decem-
ber 2019 og kommer til Svendborg i april 
2020.

Der har gennem 2-3 år været et samarbej-
de mellem Danmarks Museum for Lystsej-

lads, Foreningen for bevaring af ældre er-
hvervsfartøjer (”De fæle”) og Svendborg 
Museum om scanning af alle gamle tegnin-
ger af lystfartøjer og opbygningen af en 
hjemmeside, hvor tegningerne kan præ-
senteres med tilhørende oplysninger om 
båden. Der har været nogle udfordringer 
af teknisk og økonomisk karakter, men det 
ser ud til, at hjemmesiden kan gå i luften i 
løbet af 2020.

Svendborg Museum har generelt et godt 
samarbejde med vores hovedsponsor, 
Svendborg Kommune. Der er bl.a. samar-
bejde med skoler, socialforvaltning, borg-
mestersekretariat og forvaltninger, der ar-
bejder med planer, teknik og byggeri. Tæt-
test er samarbejdet med de øvrige kultur-
institioner og med kultur- og fritidsforvalt-
ningen, som i 2019 blev udnyttet til etable-
ring af en ny kulturstrategi for Svendborg 
Kommune. Processen blev startet i februar 
2019 og omfattede etablering af 6 områ-
der med hver sin formand; museumsche-
fen blev formand for området museer og 
arkiver. Der blev inviteret særligt engage-
rede borgere med i udviklingsarbejdet, 
holdt møder med kulturudvalget, og i ef-
teråret barslede vi med 6 ”kulturspor”, der 
skal være styrende for kulturpolitikken 
fremover. Museumschefens gruppe har bi-
draget med sporet ”Demokratisering af 
kulturarven”, der sigter mod at gøre 
Svendborg Kommune endnu bedre til at 
brede arbejdet med kulturarven ud over 
hele kommunen og ud til alle borgere, ung 
og gammel, rig og fattig, med dansk eller 
indvandrerbaggrund.

Fra præsentationen af Svendborg Kommunes kulturstrategi i Guldsalen. 
Museumschef Esben Hedegaard leder ”speedatingen” omkring Kulturspor nr. 6: 
Demokratisering af kulturarven. Foto: Nikolaj Mogensen Amstrup.

Møde hos BevaringscenterFyn om projektet ”Fortiden i Fremtiden”. Fra venstre 
Sigurd Baslund Bohr, Langeland Museum, Esben Hedegaard, Svendborg Museum, 
Kim Furdal, Ærø Museum, Simon Schölch, BevaringscenterFyn, Malene Refshauge 
Beck, Østfyns Museer, Ida Hovmand, BevaringscenterFyn og Nicolai Garhøj Larsen, 
Øhavsmuseet Faaborg.
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Sol over samlingerne

Udover solvognen blev der indlemmet 89 
genstande i museumssamlingen. Heraf 
blev 34 genstande fundet i forbindelse 
med magasingennemgangen, deres prove-
niens er som regel gået tabt, men genstan-
dene er i sig selv vurderet som umistelige 
og derfor registreret. 22 genstande blev 
indsamlet hos SFDS, hvor vi havde en del 
ældre ting i forvejen. Derudover blev yder-
ligere 33 genstande indsamlet eller købt.

Efter års forsinkelse blev det endelig tid til 
at gå over fra registreringssystemet REGIN 
til afløseren SARA. Vi organiserede selv et 
intensivt 1-dages kursus i brugen af SARA 
på Fattiggården i stedet for at tage kurset 
over to dage i Odense eller Sorø, og vi invi-
terede repræsentanter fra Tåsinge Muse-
um til at deltage; de har også haft deres 
genstande registreret i REGIN som os an-
dre. Det burde være herligt at se frem til 

INDSAMLING, REGISTRERING OG BEVARING
Normalt indlemmer vi ikke kopier i museets samlinger, men i 2019 registrerede vi én. Det var 
imidlertid også en ganske særlig én, nemlig en kopi af Danmarks vel nok vigtigste oldsag, 
solvognen, fundet i begyndelsen af 1900-tallet i Trundholm Mose i Nordsjælland. Giveren er 

Find Graucob fra Jersey Island – eller rettere hans 3. kone Sylvia, hvis 
testamente bestemte, at solvognen skulle doneres til Svendborg 
Museum. Find Graucobs blev født i København i 1902, men tilbragte 
mange herlige ferier hos bedsteforældrene i Svendborg. Farfaren, der 
kom fra Kiel i 1858, havde virket som skomager i Svendborg. Den 
nøjagtige kopi i bronze og bladguld er lavet i 1970’erne på Georg 
Jensens sølvsmedeværksted i København, og der skulle angivelig være 
brugt 450 timer på værket. Der blev lavet 2-3 andre kopier af solvognen, 
men den er stadig en fantastisk ting at have, den dag vi skal formidle 
broncealderens historie. Originalen får vi næppe lov til at låne.

at skulle bruge SARA, for hun kan en masse mere end REGIN – og 
heri har vi samtidig SARAs svaghed: Systemet kan uendeligt meget 
mere, end de fleste museumsmedarbejdere nogen sinde vil udnyt-
te, bl.a. fordi betalte medarbejdere aldrig får tid til at indberette så 
mange data. Lad os om et par år evaluere gevinsterne og ulemper-
ne ved systemet, som vi nu også for første gang skal betale for at 
bruge.

Efter at have arbejdet med magasinproblemer i 16-18 år oplevede 
Svendborg Museum i 2019 den enorme tilfredsstillelse at kunne læ-
ne sig tilbage og sige: Nu har vi styr på det! Det har været et kæmpe 
arbejde borte fra publikums og offentlighedens opmærksomhed, og 
derfor har det omtrent hvert år været omtalt i årsberetningen. Jeg 
vil da også kort beskrive arbejdet i 2019 her: 

Fra juni til 1. oktober 2019 var der hver formiddag 4-5 mand på ma-
gasinarbejde under Dorthe Høstrups ledelse. Der blev indkøbt palle-
reoler til Forsorgsmuseets genstande, som derefter blev stillet for 

sig selv. Det skabte mere plads håndværktøj, køkkentøj og inventar, som blev rykket 
rundt, og for håndværktøjets vedkommende emballeret bedre. To store reoler med ”uaf-
klarede genstande” blev tømt og gennemgået, registrerede genstande blev sat på plads, 
uregistrerede registreret eller kasseret eller stillet på nye reoler i forgangen til senere 
overvejelse. Nu er skidt skilt fra kanel.

I september havde vi den årlige samlingsgennemgang, og for første gang i 20 år kunne vi 
mønstre samtlige genstande og registreringer, revisoren bad om at få forevist. Målet er, at 
det skal være lige så let at finde en genstand på magasinet som at finde en bog på biblio-
teket. Der er vi ikke helt endnu.
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2019 har været et meget travlt år for ar-
kæologien. Vi har ikke kedet os! Talrige 
forundersøgelser, egentlige undersøgelser 
og selvvalgte undersøgelser har fyldt ka-
lenderen til bristepunktet, og den 13. de-
cember blev årets sidste udgravning af-
sluttet. Vi har været i Kirkeby Sand, i Tan-
kefuld, på Tåsinge og på Egenappevej i 
Svendborg m.m. Ikke mindst har vi været 
på Højensvej ved Rantzausminde for at un-
dersøge de sidste af i alt 7 overpløjede hø-
je. Det var et projekt, som Per O. Thomsen 
påbegyndte i midten af 1980’erne, og som 
vi endelig kunne sætte punktum ved med 
nogle spændende resultater til følge. Lidt 
mere herom senere.

Villy Nielsen overdrager Per O. Thomsen 
”Svantevit” ved afskeds-receptionen.  
Foto: Marianne Berthing.

Markus Wild med rentakken fra 
Svendborgsund. Foto: Lone C. Nørgaard.

Jos Kleijne fra universitetet i Kiel tager 
jordprøver. Foto: Lone C. Nørgaard.

Oversigt over udgravninger 2019.

Det er naturligvis ikke kun Højensvej, der 
har bragt spændende fund med sig. Her 
skal f.eks. også nævnes Kragekærvej på Tå-
singe, hvor der ved en større udgravning 
bl.a. dukkede et stort bronzealderhus, en 
grav fra yngre stenalder og spor efter bo-
sættelse fra førromersk jernalder op. 

Også på Langeland har vi fået lov at huse-
re (lidt) og været behjælpelige med ud-
gravningen af den meget omtalte helleki-
ste, som Langelands Museum stod for at 
undersøge. 

2019 blev året, hvor Per O. Thomsen sagde 
farvel til arkæologien på Svendborg Muse-
um efter knap 40 år på pinden. Han efter-
lod en tung arv, men vi er glade for, at han 
er villig til i et vist omfang fremover at stå 
til rådighed som konsulent. Tak til Per for 
det store arbejde gennem årene.

På arkæologien har vi leveret diverse gen-
stande og materialer til forskere fra ind- 
og udland, der er i gang med forskellige 
forskningsprojekter. Heriblandt kan næv-
nes museets ældste fund, rentakken fra 
Svendborgsund, som Markus Wilde i sam-
arbejde med Nationalmuseet gerne ville se 
nærmere på. Og for igen at nævne Højens-
vej, kom Jos Kleijne fra universitetet i Kiel 
kørende hertil en dag, blot for at tage nog-
le prøver af de ardspor, der i 2018 blev 
fundet under Høj 4. Det bliver spændende 
at se, hvad der kommer ud af de forskelli-
ge analyser.

Sidst, men ikke mindst, skal det næv-
nes, at udstillingen i Den Sorte Boks på 
Torvet i Svendborg, der omhandlende 
tidligere udgravninger på Torvet, var en 
stor succes. 

Der er ingen tvivl om, at år 2020 også 
bliver et meget travlt år for arkæologi-
en på Svendborg Museum. ”Ordrebo-
gen” er allerede pænt fyldt op, og vi 
ser frem til de udfordringer, der følger 
med det hele. 

ARKÆOLOGI

Et travlt år i arkæologien

Blå cirkel = Forundersøgelse

Rød stjerne = Egentlig 
undersøgelse (udgravning)

Gul trekant = Overvågning
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Som tidligere nævnt var vi i 2019 igen på 
Højensvej med flere spændende resultater 
til følge.

Et af disse resultater kom som en overra-
skelse ved undersøgelse af Høj 5 og 6, der 
ligger længst mod øst på arealet, ind mod 
villakvarteret Krebsen. Det var forventet, 
at vi ville finde resterne af de to høje, men 
det skulle vise sig, at der gemte sig noget 
helt særligt under mulden i form af en eks-
tra overpløjet høj (kaldt Høj 8) og et for-
modentlig tilhørende kulthus.

Selve den overpløjede høj blev opdaget 
ved, at en stor del af randstenskæden vi-
ste sig at være bevaret. Inden for randste-
nene fandtes der stadig lidt højfyld, og på 
midten lidt forskudt mod syd fandtes et 
fyldskifte, der tolkes som centralgraven i 
den tidligere høj. Højen dateres til ældre 
bronzealder (ca. 1.750 f.Kr. – 1.100 f.Kr.) og 
har blot været ca. 15 m i diameter. Det har 
været en lille høj i forhold til de fleste an-
dre høje fra denne periode. Til sammenlig-
ning har Høj 6, der ligger sydvest herfor, 
været mellem 18 og 19 m i diameter. Må-
ske har denne lille høj heller ikke været så 
høj og monumental, som det ellers ofte 
ses fra denne tid. 

Umiddelbart vest for Høj 8 blev der afdæk-
ket endnu en form for randstenskæde. 
Denne var nærmest hesteskoformet, og 
det stod hurtigt klart, at der her ikke var 
tale om en høj. Derimod tolkes stenkæden 
at stamme fra et såkaldt kulthus, der indtil 
videre ses i sammenhæng med den ny-
fundne høj og derfor dateres til samme 
periode.

Flemming Kaul (tv.) på besøg i 
udgravningen. Foto: Lone C. Nørgaard.

Randstenskæde fra høj og kulthus, set i 
fugleperspektiv. Dronefoto: Nicolai Garhøj.

Vi kan naturligvis ikke helt sikkert sige, 
hvordan kulthuset har været benyttet, 
men hele Danmarks bronzealder-ekspert, 
Flemming Kaul, var på besøg i udgravnin-
gen, og han er altid god for spændende te-
orier. F.eks. kan kulthuset have været be-
nyttet til noget så enkelt som at ære de af-
døde, hvor de efterladte har kunnet finde 
ro og komme i en nærmest meditativ til-
stand og følt, at de kom de afdøde slægt-
ninge nær i det hinsides. 

Kulthuse som det nævnte er en sjæl-
denhed at støde på. Ikke bare herhjem-
me, men også i udlandet. I Danmark 
findes et enkelt kulthus, der har næ-
sten samme grundrids og lidt den sam-
me opbygning som vores, men det er 
dateret til den sene del af yngre stenal-
der, som er perioden lige før ældre 
bronzealder. På den måde er vores 
kulthus på Højensvej noget helt unikt, 
og vi ser frem til at få nogle naturvi-
denskabelige dateringer på det. Dette 
anlæg vil sammen med stenene fra Høj 
8’s randstenskæde få en plads på det 
grønne område, der vil blive anlagt i 
forbindelse med opførelsen af boliger 
på stedet. 

Højensvej igen, igen
ARKÆOLOGI
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Interessen for at gå med metaldetektor 
har de seneste år været stærkt stigende. 
Det ser vi tydeligt på museet, hvor der 
fortsat bliver indleveret rigtig mange fund. 
Fraværet af vintervejr og frosne marker 
har desuden givet detektorførerne mulig-
hed for at afsøge markerne en større del 
af året. 

Museet udsender i samarbejde med de 
øvrige fynske museer med arkæologisk an-
svar det digitale nyhedsbrev ”Detektor-
nyt”. Samarbejdet og nyhedsbrevet sikrer 
en samlet og ensrettet udmelding til de 
mange detektorførere. Dette samarbejde 
giver rigtig god mening, Ikke blot for mu-
seerne, men også for detektorførerne. 
Mange detektorførere registrerer deres 
fund via en app kaldet DIME (Digitale Me-
taldetektorfund). Appen giver museet mu-
lighed for at se hvilke fund, der er registre-
ret i kommunen; endda inden de bliver 
indleveret til museet. 

Museet har – ikke overraskende – igen i år 
fået indleveret mange fund fra Gudme og 
omegn. Gudme er dog langt fra det eneste 
sted, hvor der er spændende ting at finde i 
mulden. Også omkring Vejstrup, Hessel-
ager, Brudager og på Tåsinge giver metal-
detektorerne ofte udslag. Alle de mange 
fund registreres af museet. En stor del af 
de indkomne fund sendes videre til dane-
fævurdering på Nationalmuseet. Herefter 
er disse fund ude af Svendborg Musums 
hænder.

En stor del af de fund, som indleveres til 
lokalmuseerne, lever dog ikke op til krave-
ne for danefæ. Museerne registrerer na-
turligvis også disse fund, da de har stor lo-

Når Knud Erik Christensen indleverer fund, 
er det altid med godt humør og 
spændende fund i poserne og 
dokumentationen på plads. Vi glæder os til 
at se, hvad han finder i 2020. 

Bronzesværdet fundet i 2019 af Johnny 
Lander består af flere fragmenter, men 
udgør tilsammen et næsten helt sværd.

Arkæologerne Lone C. Nørgaard og Inger 
Laigaard var begejstrede over at fået ”ny 
vogn”. Se i øvrigt side 10.

kalhistorisk værdi. Det er fund som f.eks. 
tenvægte og klædeplomber af simpel ud-
formning, knivbeslag, spænder, simple 
nøgler, taphaner og en lang række øvrige 
brugsgenstande. Også værkstedsaffald 
som f.eks. smeltedråber af sølv tages hel-
ler ikke ind som danefæ. Men fundene gi-
ver museet stor viden om bosættelse og 
aktivitet gemmen oldtid og middelalder. 
Fundene tegner det brede billede af lokal-
området, og man fristes til at sige, at disse 
fund ofte rummer større værdi end de 
mange danefæ.

Selvom 2020 kun lige er skudt i gang, 
har flere detektorfolk allerede været 
forbi museet med fund. Senere på året 
forventer vi desuden at foretage en 
mindre udgravning på arealet, hvor der 
i 2019 blev fundet et næsten helt bron-
zesværd. Det er naturligvis en udgrav-
ning, vi også ser frem til på lige fod 
med de mange andre fund, som graves 
op af mulden af de flittige detektorfø-
rere.

Detektorfund og Danefæ 
ARKÆOLOGI
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Svendborg Museum har generelt et ud-
mærket samarbejde med Svendborg Kom-
mune om de kulturhistoriske elementer i 
byen og ude i landskabet. Alligevel blev vi 
glædeligt overrasket, da kommunens Na-
tur & Miljø-afdeling henvendte sig og 
spurgte, om ikke Svendborg Museum kun-
ne udarbejde en oversigt over de kulturhi-
storiske elementer i kommunens 14 skove. 
Det blev en spændende opgave, som mu-
seumschefen påtog sig med bistand fra 
kulturformidler Anita Lillevang. Det er nu 
tanken, at oversigten over og prioriterin-
gen af de kulturhistoriske elementer skal 
indarbejdes i en kommende forvaltnings-
strategi for skovene.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jen-
sen har samtidig med sit ph.d.studie fort-
sat sit engagement i projektet ”Liv i din 
by” – om omdannelse af byrummet mel-
lem Møllergade og havnen. Museumsche-
fen har overtaget Nils’ arbejde i ”Blå kant”, 
der beskæftiger sig med udviklingen af 
havnen og udfordringerne med stigende 
havvand. Her spiller kulturarven en stor 
rolle.

Året bød også på to kedelige sager, hvor 
de kulturhistoriske værdier blev tilsidesat. 
I Gl. Nyby ønskede en investor at nedrive 
en villa fra 1916 på en dobbeltgrund midt i 
landsbyen og bygge 8 rækkehuse. Museet 
gjorde opmærksom på, at landsbyen var 
en af de relativt få ”regulerede” landsbyer 
på Fyn, og at projektet burde understøtte 
den taktfaste placering af bebyggelsen 
langs bygaden samt samlingen af jævnald-
rende villaer midt i landsbyen, der minder 

om en storbrand i 1916, der lagde halvde-
len af landsbyen øde. Museet fik meget 
lidt indflydelse på projektets endelige ud-
formning, og Gl. Nyby mistede vigtige kul-
turhistoriske værdier. 

Den anden sag handler om nedrivningen 
af et lille 5-fags hus i Kedelsmedsstræde 
for at etablere parkeringspladser til Hotel 
Svendborg. De lokale protesterede kraftigt 
og inviterede museumschefen til at fortæl-
le om gaden og bebyggelsen på en guidet 
tur. Det nedrevne hus var et af tre simple 
huse fra midten af 1800-tallet – oprindelig 
indrettet til to familier i hver. Nu er der 
kun to tilbage, og oplevelsen af dem er 
væsentligt forringet af den etablerede par-
keringsplads.

Museet har to gode samarbejdspartnere 
omkring kommunens kulturarv; Svendborg 
Arkitekturråd og i Bevaringsforeningen By 
og Land, Sydfyn. Arkitekturrådet forholder 
sig til principielle byggesager, som rådet 
drøfter med forvaltningen og evt. rådgiver 
byrådet om. Museet, der modtager en li-
ste over samtlige byggesager i kommunen, 
tager jævnligt sager med til drøftelse i rå-
det. 

I 2019 kunne By og Land fejre sit 50-års ju-
bilæum og valgte da at gøre det gennem 
en teaterforestilling, ”Da Svendborg blev 
moderne”, iscenesat af Marianne Kjær. 
Museumschefen indgik sammen med re-
stauratør Launy Lindahl og tidligere jour-
nalist Ole Kølster i en ”historiker-gruppe”, 
der leverede input til teaterforestillingen. 

Kulturarven i landskabet
NYERE TID - KAPITEL 8

Samtidig med museets Sorte Boks 
var udstillet på Bryghusgrunden, 
var en lastbilchauffør så uheldig at 
rage overdelen af bryghusporten 
ned. Forsikringen betalte for en 
nyopførelse, og episoden skabte 
ekstra opmærksomhed omkring 
Svendborg Bryghus’ bevarings-
værdige bygninger.

Teaterforestillingen 
”Da Svendborg 
blev moderne” 
behandlede også 
de nyere 
stridspunkter i 
byens udvikling. 
Her blander 
cittaslow-sneglen 
sig i placeringen af 
springvandet på 
torvet.
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Som beskrevet i årsberetningen for 2018 
påbegyndte museumsinspektør Nils Val-
dersdorf Jensen i september 2018 et 
ph.d.-projekt om smugleriets historie i Det 
sydfynske Øhav. Projektet varer indtil 1. 
september 2021 og vil permanent styrke 
museets forskningskompetencer. 

Smugleri er blevet betragtet som et kuri-
øst emne, man trækker på smilebåndet af 
– men det kan også mere end det. Med 
smugleriet som prisme kan vi få nye vink-
ler på fortidens mennesker, deres tanker 
om ret og uret og livet i et maritimt græn-
seland. Smugleriet er på den måde et fæ-
nomen, der kan gøre os klogere på de syd-
fynske søfartssamfund.

Nils har i 2019 fokuseret på at kortlægge 
smugleriets udvikling fra 1850-2000 gen-
nem arkivstudier og interviews med både 
smuglere og toldere. Der tegner sig et bil-
lede af konstant småsmugleri og perioder 
med hektisk (og professionel) aktivitet i 
1920’erne og 1960’erne. Gennem hele pe-
rioden er der legitime og mindre legitime 
måder at smugle på – men at snyde staten 
er altid en acceptabel sport, så længe det 
ikke foregår i for stor skala. Dén pointe ud-
fordrer billedet af Danmark som et autori-
tetstro tillidssamfund, hvor folk svarer sta-
ten sit. I realiteten har det til visse tider 
været næsten tilskyndet at omgås loven, 
og nogle af øhavets byer har haft smugleri-
et som en decideret norm.

Som led i projektet blev Nils optaget på 
University of Oxford som gæste-ph.d- 
studerende i Michaelmas-trimesteret, dvs. 
oktober-december 2019. Forskningsophol-
det på et af verdens bedste universiteter 
var en oplevelse. Under opholdet var Nils 
knyttet til professor David Hopkin, Hert-
ford College, der bidrog til at koble det 
danske smugleris historie op på klassiske 
socialhistoriske forskningsfelter. Grund-
læggende har samarbejdet med Hopkin bi-
draget til at se nye måder at fortolke det 
omfangsrige danske smugleri på – eksem-
pelvis som en social protest.

Udover tilknytningen til Hopkin blev Nils 
undervejs i opholdet en del af forsknings-
projektet The Global History of Capitalism 
under professor Chris McKenna, Braseno-
se College. Projektet er relativt nyt og 
McKenna er ved at samle flere forskere, 
der alle arbejder med nye aspekter af ka-
pitalismens historie fx forbrugskultur, sor-
te markeder og skattely. I McKennas grup-
pe fik vi bl.a. diskuteret, hvorvidt smugleri 
var et udtryk for ulovligt iværksætteri, og 
hvad det gør ved fortællingen om dansk 
historie, at store dele af befolkningen har 
været beskæftiget med smugleri, også i en 
periode som 1960’erne, der ellers ofte be-
skrives som velfærdsstatens guldalder. 

Opholdet var støttet af Augustinusfonden, 
Svendborg Museum, Christian og Ottilia 
Brorsons Rejselegat samt Syddansk Uni-
versitet Ekstra Rejsepulje.

Moral på grænsen
NYERE TID - FORSKNING

Svendborg Søfartsarkiv gemmer på en del smuglerberetninger som denne fra letmatros 
A. Michaelsen (yderst til venstre), da besætningen på skonnerten Valdemar af Thurø en 
dag i 1925 fik toldere ombord: ”Det var jo ventet, men vi var forberedt. Tobak og 
brændevin var stuvet af vejen, en del var pakket ind i topsejlene og en del i forsejlene. 
Nogle pakker tobak var stoppet ned i et par søstøvler, der lå midt på dørken i lukafet. 
Tolderne rodede i køjer og skibskister, de kiggende ind i bovkøjen og mange andre 
steder, men fandt ikke så meget som en tom flaske”. 

Ph.d.-studerende 
Nils Valdersdorf 
Jensen var synligt 
begejstret for sin 
arbejdsplads i 
Oxford, biblioteket 
Radcliffe Camera. 
Foto: Nils V. Jensen.
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I 2018 beskrev vi successen med ”Museum 
uden vægge”. Projektet kørte videre i 2019 
på samme vis med et stort antal velbesøg-
te guidede ture ”til lands, til vands og i sky-
en”. Hertil kom at Svendborg Turistfor-
ening henvendte sig og spurgte, om ikke 
museet kunne hjælpe med til at kvalificere 
de faste sommervandringer. Det kunne vi 
– i kraft af vore dygtige guider Annemarie 
Borregaard og Anita Lillevang. Der var 
godt fyldt op på de fleste af sommerens 
ture, og det interessante er, at de fleste 
deltagere var svendborgensere. Det synes 
vi er fint, for tænk hvor mange historisk vi-
dende mennesker, der nu er med til at for-
tælle om vores herlige by. 

Året startede i januar med udstillingen ”El 
Dorado” på SAK, der var kommet i stand 
ved et usædvanligt samarbejde mellem 
museet og ca. 25 sydfynske kunstnere til-
knyttet SAK. Kunstnerne blev inviteret ud 
på museets magasin, der netop er et ”El 
Dorado” af alle mulige ting. De fik dels en 
introduktion til museets indsamling, regi-
strering og magasinering og dels en præ-
sentation af samlingerne. Undervejs var 
det tanken, at kunstnerne skulle forelske 
sig i en eller flere genstande, som efterføl-
gende kunne danne grundlag for ny kunst. 
Det blev et større arbejde, inden ”forel-
skelsen” havde ramt alle kunstnere, men 
desto større var glæden, da vi så, hvad 
kunstnerne havde fået ud af projektet. De 
ser museumsgenstandene på en ganske 
anden måde, end vi gør, og det beriger os 
virkeligt. I 2020 går vi i gang med et nyt 
samarbejde med SAK.

2019 var andet år med Den Sorte Boks, og 
det blev en forrygende sæson med næ-
sten 18.000 besøgende på de steder, bok-
sen var sat op. Det startede med udstillin-
gen ”Husker du Svendborg Bryghus” ved 
Demenslandsbyen på den gamle bryghus-
grund. I juni stod boksen i boligområdet 
Skovparken og fortalte stedets omtumlede 
historie. I juli kunne man finde boksen på 
Sydlangeland, hvor udstillingen handlede 
om ”Smuglerbasen Bagenkop”. I august 
var boksen ved Bøsøre Strandpark og for-
talte om udviklingen fra et stille fiskerleje 
til, hvad det er i dag. Sidste udstillingssted 
var på Svendborg Torv med fortællinger 
om de arkæologiske udgravninger der. 

I 2019 arbejdede vi en del med idrætshi-
storie. Museumschefen deltog i en ar-
bejdsgruppe, der planlagde fejringen af Ol-
lerup Gymnastikhøjskoles 100-års jubilæ-
um i 2020. Han og Anita Lillelund udarbej-
dede en lille udstilling i anledning af 
Svendborg Idrætshals 50 års jubilæum, 
som blev fejret i Idrætshallen d. 18. januar. 
Og endelig blev Anita Lillevang færdig med 
arbejdet med at skrive Svendborg Gymna-
stikforenings historie. Det blev en spæn-
dende beretning om en idrætsforening, 
der meget tidligt begyndte at gå sine egne 
veje, og i dag er blevet Sydfyns største 
med over 3000 medlemmer. Bogen blev 
præsenteret ved en reception i Svendborg 
Idrætscenter d. 20. august, og vi havde al-
lerede da besluttet, at den skulle være mu-
seets årbog 2019; der er utrolig megen 
”Svendborg-historie” i SG’s historie.

Museum uden vægge
NYERE TID - FORMIDLING

I 2019 fejrede Danmarks 
Naturfredning 100-års jubilæum. 
Lokalafdelingen i Svendborg 
markerede fødselsdagen d. 20. januar 
med et arrangement på Ørkild 
Slotsruin, bl.a. med et indlæg af 
museumschef Esben Hedegaard. 
Fredningen af Ørkild var et af de første 
opgaver, den nystiftede forening 
arbejdede med.

Medlemmer af 
Svendborg 
Museumsforening 
kommer vidt 
omkring. I 
september 
besøgte vi 
Andekærgård på 
Tåsinge med 
plads til 1400 
jerseykøer. Foto: 
Esben Hedegaard.

Igen i 2019 var der stor 
tilslutning til alle 
”Indefra”-arrangementer, 
hvor museet medvirkede 
til at skaffe adgang til 
steder, folk ikke kommer 
normalt. Her fortæller 
godsejer Kim Rasmussen, 
Rødkilde, om godsets 
historie og aktuelle drift. 
Foto: Marianne Berthing.
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Den Sorte Boks, som vi lancerede i 2018, 
er en ombygget 20 fods container med 
solceller, AV-udstyr, brudsikre montrer og 
alarmer. Boksen er et mobilt museum, der 
er designet til at formidle historie, der 
hvor historien skete. Boksen har givet mu-
seet mulighed for at eksperimentere med 
formidlingen. Der er i årets udstillinger ar-
bejdet med reminiscens for demente 
(Bryghuset), indsamling i udsatte boligom-
råder (Skovparken), arkæologi (Torvet) og 
ufortalte historier fra Bagenkop og Bøsøre. 
De besøgende tælles time for time med en 
digital tæller. I 2018 var der 8582 besøgen-
de og i 2019 knap 18.000 besøgende. Vi 
har haft en række henvendelser fra muse-
er, der vil lave lignende tiltag, og her i 2020 
bygger museets tekniske afdeling en blå 
”Kulturarvsboks” for Kulturarv Fyn, helt 
magen til. 

Ambitionen med Den Sorte Boks var, at 
den skulle ”demokratisere” kulturarven 
socialt og formidle historie andre steder 
end i centerbyen. Den skulle tilbyde let-til-
gængelige kulturoplevelser – også til dem, 
der ellers ikke går på museum. Om det 
skete, er svært at besvare alene via en be-
søgstæller. Vi satte derfor en (skeptisk) 
kollega fra en anden afdeling til at evalue-
re projektet. Line Poulsen fra Danmarks 
Forsorgsmuseum foretog observationer og 
gennemførte interviews ved Boksens pla-
cering på Svendborg Torv. Vi ville bl.a. ger-
ne vide, hvem der besøgte boksen, hvor 
lang tid de opholdt sig i Boksen, og hvad 
de mente om den. 

Det viste sig, at ud af 51 observerede gæ-
ster brugte 50% af dem mellem 2-5 min i 

Boksen, mens 42,3% af gæsterne brugte 
mellem 6-10 min. Line kunne også godtgø-
re, at langt størstedelen af Boksenes gæ-
ster var lokale (73%), der spontant var gå-
et ind og kigge, fordi de tilfældigvis lige 
kom forbi, eller som kendte Boksen fra tid-
ligere besøg. Sjældne brugere dvs. gæster, 
der går på museum 0-1 gange årligt ud-
gjorde 34,6%, mens 30,8% af boksens gæ-
ster var hyppige museumsgæster, som går 
på museum mere end 6 gange årligt. Re-
sten (34,8%) befinder sig derimellem. 

Grundlæggende peger brugerundersøgel-
serne på, at mobiliteten i historieformid-
lingen formår at skabe fornyet interesse 
for kulturarven. Vi når brugere, der ellers 
ikke ville have besøgt museet ved at være 
steder, vi ellers ikke ville have været. Det 
er en ny måde at tænke museum på; Bok-
sen skal ikke opsøges – den står der, hvor 
folk kommer i hverdagen. De lokalt forank-
rede udstillinger er overskuelige, og det 
gør, at sjældne brugere ikke mister pusten. 
For mange brugere opleves udstillingerne 
som relevante, fordi det netop handler om 
deres sted. Decentraliseringen af formid-
lingen gør, at museet opleves som relevant 
af hele kommunen, ikke kun i centerbyen, 
samtidig med, at museet bliver klogere på 
hele områdets kulturarv. 

Konklusionen er derfor, at Den Sorte Boks 
virker efter hensigten: Den er med til at 
demokratisere kulturarven både geogra-
fisk og socialt. VI er dog bevidst om Bok-
sens begrænsninger. Den fungerer bedst 
som supplement til større permanente ud-
stillinger, der kan tilgås i længere perioder 
end den måned, vores udstillinger som re-
gel varer. 

Den sorte Boks - En succes?
NYERE TID - FORMIDLING

Årets første 
udstilling i Den 
Sorte Boks: 
”Husker du 
Svendborg 
Bryghus?”.  
Foto: Esben 
Hedegaard.

Den sorte boks kan 
også bruges til at 
hverve flere 
medlemmer til 
museumsforeningen. 
Frivillig Jens Fisker er 
ude med snøren blandt 
gæster til den guidede 
tur, arrangeret i 
forbindelse med 
boksens placering ved 
Demenslandsbyen. 
Foto: Esben Hedegaard.

Den Sorte Boks er ubemandet, selvforsynende med strøm og 
programmeret til at åbne hver dag kl. 8 og lukke igen kl. 21 
uden menneskelig hjælp. Hver ny placering ledsages af en ny 
lokalhistorisk udstilling i containeren, der er fast indrettet, så 
det eneste, der skal skiftes, er plancher, genstande i montrerne 
og indholdet, der vises på skærmen. Boksen er gratis at besøge. 
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Arkivet har som altid haft et travlt år. De 
frivillige har året igennem lavet et kæmpe 
arbejde med besvarelse af henvendelser, 
registrering, sortering og scanning af ma-
teriale fra både Byhistorisk Arkiv og Sø-
fartsarkivet. I løbet af året er der f.eks. 
blevet scannet 30 af arkivets vejvisere, der 
nu er søgbare på siden arkiv.dk. Der er li-
geledes sket en forøgelse af de maritime 
registreringer, bl.a. af materiale om søfolk 
fra hele landet og af færger.

Arkivet har i løbet af året modtaget en 
række afleveringer fra offentligheden, bl.a. 
store afleveringer fra FDF spejdernes 
Svendborg Kreds og Børnehjælpsdagen.

På Arkivernes Dag d. 9. november lagde 
mere end 50 besøgende vejen forbi arki-
vet. Årets temaudstilling var ”Til og fra 
Svendborg – med færge, tog og omnibus”. 
Samtidig holdt journalist Søren Stidsholt 
Nielsen fra Fyns Amts Avis foredrag om 
Svendborgs færger. Arkivets hjemmeside 
Svendborghistorie.dk har i løbet af året 
haft 60.000 unikke besøgende, som har 
set mere end en halv million sider. Siden 
skal i 2020 undergå en modernisering.

Svendborg Arkivsamvirkes arkiver var i 
starten af september på studietur til Histo-
riens Hus i Odense for bl.a. at høre om de-
res erfaringer med indsamling af erindrin-
ger og scanning af negativruller. Derefter 

gik turen til Naturskolen Åløkkestedet ved 
Tarup-Davinde. Her fortalte stedets natur-
vejleder om områdets historie og arbejdet 
med at omdanne gamle grusgrave til na-
tur. Turen afsluttedes med en vandring 
rundt i området.

Der har i løbet af året været en del udskift-
ninger blandt de frivillige. Flere er stoppet, 
men vi har gennem opråb på Facebook 
formået at skaffe fem nye medarbejdere, 
så vi ved udgangen af 2019 er i alt 22 frivil-
lige medarbejdere. En stor tak til de frivilli-
ge, der tilsammen har lagt omkring 5500 
timer på arkivet.

Byhistorisk Arkiv og  
Søfartsarkivet

NYERE TID - ARKIVERNE

Kirsten Thomsen og Martin Friis Hansen 
præsenterer to af plancherne fra 
udstillingen om transport til og fra 
Svendborg. Foto: Gudrun Fussing.

Hvert år kommer der nye spændende 
fotografier ind  til arkivet, som fx dette 
med jyske dragoner, der øver på 
Dronningemaens sportsplads under 
besættelsen.

Medarbejdere fra Svendborg 
Arkivsamvirke var i 2019 på studietur til 
Odense Stadsarkiv. Her får vi 
demonstreret deres protokol-scanner. 
Foto: Jytte Munch, Tåsinge 
Lokalhistoriske Arkiv.
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Danmarks Forsorgsmuseum
Årsberetning 2019



ÅRSBERETNING  2019          3332          ÅRSBERETNING  2019

Det kan måske lyde en anelse klichéfyldt 
at sige, at 2019 var et historisk år for Dan-
mark Forsorgsmuseum, men ikke desto 
mindre er det sandt. Aldrig før har museet 
nydt så stor opmærksomhed og anerken-
delse som i det forgangne år, og aldrig før 
har vi haft så mange gæster.

Museets profil med en kobling mellem 
museumsarbejde og socialt arbejde væk-
ker opmærksomhed, og i kraft af vores 
samfundsaktuelle engagement, banebry-
dende forskning og debatskabende fora 
har vi i det forgangne år opnået en bred 
både kulturpolitisk og socialpolitisk bevå-
genhed. Museets arbejde med at skabe 
positiv social forandring for tidligere og 
nuværende udsatte og anbragte anerken-
des både nationalt og internationalt. 

INDLEDNING

”[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.

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

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.

Et stolt tilbageblik
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Med årets regeringsskifte kom en ny kultur-
minister på posten, og kort tid efter sin ind-
sættelse tog ministeren turen til Svendborg. 
En varm sommerdag oplevede hun både 
Fattiggårdens forstemmende og fantastiske 
rammer, samtidig med at Robert, en af mu-
seets 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 bor-
gere oplever at blive inddraget og værdsat. 
Vi ser frem til at fortsætte denne indsats og 
til at drøfte potentialet i den med ministe-
ren. 

Også socialpolitisk spillede museet en aktiv 
rolle i 2019. Da statsminister Mette Frede-
riksen 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 se-
nere ønskede Landsforeningen Godhavns-
drengene 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 muse-
ets arbejde.

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. 

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

INDLEDNING

”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.

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 mindeværdi-
ge og profilerende for museet. Det blev 
nemlig i 2019 endnu en gang evident, at 
det ér det nære og respektfulde samarbej-
de mellem museets fagfolk og de alterna-
tive eksperter, som udvikler museets ind-
satser 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 besø-
gende politikere til det velbesøgte social-
politiske vælgermøde på museet få dage 
før valget, at koblingen mellem den auten-
tiske 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 eksper-
ter, 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 an-
satte, som helhjertet engagerer sig i muse-
ets arbejde. Og ikke mindst en stor tak til 
vores mange gæster og støtter. I kraft af 
jeres opbakning kunne vi i 2019 endnu en-
gang sætte besøgsrekord, og vi håber selv-
følgelig på jeres fortsatte støtte. 

”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”.

INDLEDNING

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.).

Alternativ ekspert og Hus Forbi-sælger 
Henriette Hoberg tog mikrofonen og 
gjorde indtryk med sine ord til det 
socialpolitiske vælgermøde 4. juni.
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FORMIDLING

Aktivitetsniveauet var vanligt højt i 2019, 
og året bød på flere nye udstillinger, rund-
visninger, undervisning og formidlingseks-
perimenter, hvor fællesnævneren var kob-
lingen mellem fortid og nutid, samskabel-
se og vægtning af de utraditionelle vinkler 
og samarbejder.

I påsken lancerede vi et nyt tiltag med en 
usædvanlig vinkel: ”Poeten på Fattiggår-
den”. Her eksperimenterede vi i et samar-
bejde med forfatter Mikael Josephsen 
med at udvide fortællingen om de menne-
sker, som i sin tid boede på Fattiggården. 
For hvad sker der egentlig, når poesien ta-
ger 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 ska-
ber 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 Fat-
tiggården”. 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 re-
præsenterer det stigende antal af arbej-
dende fattige. Udstillingen er med til at 
aktualisere museets tematik, og den 
adresserer en nutidig samfundsudfor-
dring. Vores håb er, at den frem til påsken 
2020 fortsat vil få besøgende til at debat-
tere fremtidens vilkår for de arbejdende 
fattige. 

Projektet ”Kvinder og Børn på flugt fra 
vold”, skabt i samarbejde med Ringsted 
Krisecenter i 2018, turnerede landet rundt 
med både udstilling, film og undervis-
ningsmateriale. Turnéen begyndte i Ring-
sted og fortsatte derefter til København, 
Roskilde, Odense, Vejle og Århus. Hvert 
sted blev den sat op på socialfaglige ud-
dannelsesinstitutioner og åbnede med op-
læg fra både museet og det lokale krise-
center for voldsudsatte kvinder. Det er 
første gang, at et museum skaber formid-
ling 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 boo-
ket til LOKKs (Landsforeningen af kvinde-
krisecentre) nordiske konference i Køben-
havn i september. Som protektor for for-
eningen åbnede Kronprinsesse Mary kon-
ferencen og gav sig efterfølgende tid til at 
besøge udstillingen.

Forsorgshistorien bragt i spil

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.

Poet og forfatter Mikael Josephsen læste 
op af sine digte ”on location”, da den 
poetiske formidling af Fattiggårdens 
skæbner blev lanceret.
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FORMIDLING

Arbejdet med den nye udstilling ”7 Fattige 
Børn” blev sat godt i gang i 2019. Den for-
midlingsmæssigt ambitiøse udstilling bli-
ver skabt i et samarbejde med udstillings-
designerne 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. Ud-
stillingen fortæller den dramatiske og tan-
kevækkende historie om en søskendeflok, 
hvis historier også er historien om et Un-
derdanmark 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 anbrin-
gelser, sociale problemer og svigt. Fæng-
selshistorisk 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 for-
skellige fonde har generøst bidraget til re-
alisering 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 di-
mensioner via deres egne erfaringer som 
socialt udsatte, mundede i løbet af året ud 
i flere formidlingstiltag. Deltagerne forbe-
redte deres egne rundvisninger grundigt 
og til tider med mange sommerfugle i ma-
ven. 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 ople-
velser er løbende blevet dokumenteret og 
delt i interviews, film og logbøger. Én af 
pointerne med projektet er nemlig at un-

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 socialrådgi-
verstuderende i Vejle og Odense og besøg 
på forsorgshjem og sociale væresteder. 
Derudover åbnede deltagerne to udstillin-
ger: En kunstudstilling med værker af del-
tager Henrik Jürgensen og en udstilling 
med titlen ”Mindeboksen”, som formidler, 
aktiverer og indsamler både barske og go-
de minder. Projektet er en succes på man-
ge planer: Der bliver etableret positive 
fællesskaber. Deltagerne, som har kæmpet 
med misbrug og hjemløshed, er arbejd-
somme og udviser seriøsitet. De udviser 
styrke på trods og er ressourcestærke. Po-
sitiv 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 under-
visningsforløb som en del af 
besøget. I 2019 har vi vist 405 
betalende grupper rundt, mens 
vi har afholdt 80 gratis rund-
visninger 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).

”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).

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

Et museum, der lukker sig om sig selv, luk-
ker samtidig for historiens og sin egen re-
levans. Det faktum har museet igennem 
mange år arbejdet med afsæt i. Derfor går 
museets udvikling hånd i hånd med udvi-
dede samarbejder med ofte utraditionelle 
partnere. I undervisningssammenhæng 
bærer partnerskabet med UCLs socialråd-
giveruddannelse fortsat frugt. De stude-
rende 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 præ-
sentere og argumentere for deres valg i 
handleplanerne, så afstedkommer det al-
tid megen debat. Evalueringerne fra de 
studerende har vist sig at være meget po-
sitive, for fortidens rammer og undervis-
ningen ved Jeppe Wichmann Rasmussen 
sætter tanker i gang om nutiden. Undervi-
serne beskriver samarbejdet, som at ”for-
tiden klæder socialrådgivere på til fremti-
den”.

Museet samarbejder også med:

Børns Vilkår ift. tidligere anbragte, som 
har været vanrøgtede under statens vare-
tægt.

Undervisere fra hhv. pædagog- og social-
rådgiveruddannelsen på Københavns Pro-
fessionshøjskole om både undervisning og 
konferencen ”Anbragt før, nu og i fremti-
den”. 

De Anbragtes Vilkår, som er en netværksfor-
ening for børn og unge med anbringelses-
baggrund, om at bringe museets forskning 
og formidling i spil for at forbedre fremti-
dens vilkår for anbragte børn og unge. 

”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.”

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

Hånd i hånd
”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 
skabe en bedre socialpolitik og et 
mere bæredygtigt Danmark. 
Derfor giver samarbejdet med 
museet stor værdi, og vi ser frem 
til i fællesskab at sætte ord på og 
give indblik på anbringelse før, nu 
og i fremtiden.” 

- De Anbragtes Vilkår.

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.

Danmarks 
Forsorgsmuseum indgår 
løbende partnerskaber, 
hvor fokus er på at 
debattere og nuancere 
socialfaglige og 
-politiske indsatser med 
afsæt i historien. 
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FORSKNING BEVARING INDSAMLING REGISTRERING

Museets renommé, som et museum der på 
et forsknings- og formidlingsmæssigt højt ni-
veau forvalter arbejdet med anbragtes og 
udsattes kulturarv, blev i årets løb endnu 
mere udbredt. 

Stine Grønbæk Jensen, der har været til-
knyttet museet i en årrække, forsvarede i ja-
nuar sin ph.d.-afhandling ”At åbne skuffen”. 
Et 3-årigt forskningsprojekt om tidligere 
børnehjemsbørns erindringsarbejde (finan-
sieret af Velux-fonden). Ved forsvaret på 
SDU var auditoriet derfor fyldt med forske-
re, kollegaer, familie og venner og ikke 
mindst en masse tidligere anbragte, som 
kunne lytte til forsvaret og de mange aner-
kendelser, som projektet fik med på vejen. 
Få måneder senere blev afhandlingen hæd-
ret 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 mu-
seumsarbejde som den humanistiske forsk-
nings relevans i samfundet.” 

Et stort antal tidligere anbragte har gennem 
årene taget kontakt til museet for at fortæl-
le 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 anbrag-

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 børneforsor-
gens historie. Én af disse genstande var en 
træstol med afsavede ben, som en tidligere 
børnehjemsdreng gjorde museet opmærk-
som på stadig stod gemt i et lille aflukke un-
der en trappe i det tidligere Nyborg Børne-
hjem. Grunden til, at den tidligere børne-
hjemsdreng vidste, stolen eksisterede, var, 
at han selv som barn som straf havde prøvet 
at blive sat på stolen i det lille aflukke, hvor-
efter døren blev låst. Stolen er nu del af mu-
seets samling, og den vidner om vigtighe-
den af museets samarbejde med bl.a. tidli-
gere børnehjemsbørn.

Arbejdet med at bevare Fattiggårdens byg-
ninger og anlæg fortsætter ufortrødent 
trods begrænsede ressourcer. En kærkom-
men milepæl i dette arbejde kunne dog 
markeres, da museet sammen med de frivil-
lige 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 Ry-
ge, som også stod for den officielle åbning. 
Det var en smuk dag på mange måder. Vej-
ret var med os, og det fantastiske fælles-
skab, forankret i interessen for havebrug, 
socialt engagement og bevaring af Fattiggår-
dens historie, blev fejret med taler og kage 
med rabarber fra haven.

Et spadestik dybere

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.

Stine Grønbæk Jensen med 
vejleder Klaus Petersen ved 
prisoverrækkelsen for ”Best 
Dissertation of the Year”.
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Museumsinspektør Corinne Ball fra Migrati-
on 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 an-
stalt for arbejdsløse, fattige, syge og foræl-
dreløse. Det, som i særlig grad inspirerede 
Corinne Ball, var vores kontinuerlige fokus 
på at arbejde socialt ansvarligt og med aktu-
elle tematikker for øje.

Få måneder senere drog Sarah Smed til Mi-
lano for at fortælle om museets arbejde til 
en ”training school” for museumsansatte – 
arrangeret af et sydeuropæisk forsknings-
netværk i socialt arbejde, pædagogik og kul-
tur. Under overskriften ”Museums & Stereo-
types” underviste forskellige fageksperter 
de tilrejsende museumsfolk. Sarah Smed 
præsenterede museets arbejde ved en læn-
gere workshop og deltog i en offentlig pa-
neldiskussion omkring museers roller, og 
hvordan museer kan arbejde aktivistisk.

I 2019 blev der desuden lagt et stort arbejde 
i bogen ”Museums and Social Change. Chal-
lenging the Unhelpful Museum”, som ud-
kommer til maj 2020. Bogen undersøger for-
skellige måder, hvorpå museer i samarbejde 
med socialt udsatte grupper kan skabe soci-
al forandring og i den proces gentænke og 
udvide, hvad et museum er og bør være. 
Den udgives på forlaget Routledge ifm. pro-
jektet ”Velfærdshistorier fra kanten” (støttet 
af Veluxfonden). Adele Chynoweth (The 
Australian National University), Bernadette 
Lynch (University College London), Klaus Pe-

tersen (Syddansk Universitet) og Sarah 
Smed er redaktører, og der er bidrag fra mu-
seer i Skotland, Wales, Taiwan, Norge, Hol-
land, England og Danmark. Langt de fleste 
bidrag i bogen udspringer af Danmarks For-
sorgsmuseums arbejde og forskning, og især 
formidles resultaterne fra de forskellige del-
projekter i ”Velfærdshistorier fra kanten” 
samt det banebrydende formidlingsprojekt 
”Skjulte Danmarkhistorier”.

Året sluttede af med en workshop for irske 
besøgende fra ”Justice for Magdalenes Re-
search”, ”National Museum of Ireland” 
(NMI) og Aarhus Universitet. Anledningen 
var, at i Dublin ligger et af fortidens Magde-
lena-vaskerier bevaret som en tidslomme 
fra fortiden. Her har boet tusindvis af an-
bragte piger, som var fjernet hjemmefra og 
skulle arbejde med at vaske tøj for den ka-
tolske kirke. De irske besøgende arbejder i 
disse år på at skabe et museum i bygninger-
ne, og det var i den forbindelse, at de besøg-
te Svendborg. De ønskede at lade sig inspi-
rere og få indblik i, hvordan Danmarks For-
sorgsmuseum forsker i og formidler den so-
ciale forsorgs historie. Workshoppen blev 
faciliteret af Sarah Smed og en række ”spe-
cial guests” deltog på hver deres måde i de 
mange spændende samtaler: Borgmester 
Bo Hansen, museumsinspektør Jeppe Wich-
mann Rasmussen, projektmedarbejder Line 
Poulsen, formidler og alternativ ekspert Ro-
bert Madsen og Vibeke Nielsen, som har bo-
et på børnehjem, og som er en del af muse-
ets erfaringspanel. Workshoppen var kom-
met i stand gennem museets samarbejde 
med Aarhus Universitet og med støtte fra 
den irske ambassade.

INTERNATIONALT

Ud over alle grænser

”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.

Justice for Magdalenes med Line og Sarah 
fra museet samt Vibeke Nielsen (rød 
jakke), som fortalte om sin opvækst på 
børnehjem i Danmark.

“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

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. 
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KOMMUNIKATION

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 vær-
difulde omtale. En af de største succeser er 
vores fredagsfortællinger på Facebook. Her 
deler vi små historier fra Fattiggårdens arki-
ver oftest med et billede. Historierne bliver 
læst, kommenteret og delt, og som oftest 
kommer vi ud til tusindvis af følgere og de-
res 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 sam-
mentælling viser, at er Danmarks Forsorgs-
museum er blevet nævnt 350 gange i pres-
sen 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 kom-
me ud med budskabet for museet har væ-
ret og er fortsat de særligt tilrettelagte be-
søg på museet og ude i landet. Vi har for-
midlet for historiestuderende fra Køben-
havns Universitet, ph.d.-studerende fra 
SDU og Nordjysk Inspektørnetværk. Kul-
turnetværket fra Kolding Kommune (lede-
re af kulturinstitutioner) og social- og 
sundhedsudvalget samt arbejdsmarkeds- 
og integrationsudvalget fra Varde Kommu-
ne.

Ud med budskabet

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. 

”Fredagsfortællingerne ventes hver fredag. En 
rigtig god tradition, som vi ser frem til - gerne 
mange år fremover. Tak.” 

- Pia Margrethe 

Jeppe Wichmann 
Rasmussen med 
alternativ ekspert 
Richardt Åmand ved et 
tidligere foredrags-
arrangement. 

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. 
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Ambitioner
Danmarks Forsorgsmuseum bryder på 
mange måder med, hvad man forstår ved 
et museum. Museer fortæller ofte histori-
er 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, forsorgshi-
storie og med viljen til at skabe social for-
andring. Et museum som skaber konkrete 
velfærdsløsninger og en bedre social sam-
menhængskraft i en autentisk ramme, som 
vidner om nøjagtig det modsatte: Eksklusi-
on, 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 forståel-
se af fortidens sociale velfærdshistorie de-
batterer vi forståelsen af nutiden for at 
forme vores forventninger til fremtiden. 
Hvorfor? Fordi det gør en forskel for de 
tidligere og nuværende anbragte og udsat-
te, som bliver involveret i museets virke 

som alternative eksperter og formidlere af 
erfaringsbaseret viden. På museet modta-
ger de ikke terapi. I stedet oplever de at 
have værdi, og de får mulighed for at ud-
folde deres kompetencer i stærke me-
ningsfulde 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 autenti-
ske 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 foran-
dringer for andre anbragte og udsatte. 

Vision, mission og værdier
Danmarks Forsorgsmuseum er del af 
Svendborg Museum og har til huse i den 
eneste fredede og bedst bevarede fattig-
gård i Norden – bygget i 1872 og lukket i 
1974, hvor bygningerne blev overdraget til 
museet. Vi arbejder med at bevare kultur-
arven og skabe en socialhistorie om, med 
og for tidligere anbragte eller social udsat-
te. 

Med afsæt i strategiske partnerskaber, 
tværfaglig forskning samt målrettede og 
opsøgende formidlingsindsatser samska-
bes museets indsatser med mennesker, 
hvis historier sjældent bliver fortalt. 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. 

Vi vil kontinuerligt styrke vores tætte sam-
arbejde med de mennesker, som har til-
bragt dele af livet på institutioner, eller 
som har oplevet social udsathed og der-
med skabe et dynamisk og banebrydende 
museum. 

Vi vil være socialforsorgens historiske be-
vidsthed og arbejde for samfundets sam-
menhængskraft. Vi tror på, at vi kan be-
kæmpe fordomme og stigmatisering ved 
at skabe indsigt i liv på kanten af samfun-
det. 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 socialhi-
storie, velfærd og socialpolitik på et histo-
risk 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 dia-
log og inspirere til social forandring. 

Gennem effektive og bæredygtige part-
nerskaber med offentlige instanser, natio-
nale interesse- og uddannelsesorganisatio-
ner, fagfolk og tidligere anbragte eller so-
cialt 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 ansvarlig-
hed, inklusion og innovation. 

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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Tak til dem, som med deres  
støtte er med til at udvikle  
Danmarks Forsorgsmuseum

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Augustinus Fonden

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 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.

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

- Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør 
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Museets personale
Museumschef Esben Hedegaard

Nyere tid/Søfart/Arkiverne
Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspek-
tør, ph.d.studerende.
Dorthe Høstrup, museumsassistent, fleks-
job.
Trine Edlich, museumsassistent, fleksjob.
Anita Lillevang, museumsformidler, to 
14-dages ansættelser + ad hoc.
Anne Marie Borregaard, museumsformid-
ler, ad hoc.

Danmarks Forsorgsmuseum
Sarah Smed, afdelingsleder.
Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsin-
spektør.
Jacob Knage Rasmussen, ph.d.studerende.
Henrik W. Toft, museumsvært, seniorjob.
Gisela Zofia Nielsen, museumsvært, fleks-
job, fra d. 5. september.
Mette Løjmann Hansen, museumsvært, 
fleksjob.
Inger Christensen, museumsvært vikar, fle-
re perioder.
Jonas Boch Michelsen, kommunikations-
medarbejder, virksomhedspraktikant, 4.-
29. marts.
Alexander Rasmussen, praktikant fra SDU 
Historie, 1. august - 20. december.
Line Haraldsson, virksomhedspraktik, 5. 
november - 17. januar 2020.
Linnea Schytter Andersen, virksomheds-
praktik, 30. september - 22. november.
Lea Maria Lindharth, virksomhedspraktik, 
14. januar - 11. februar.
Michelle Kjeldsholm Jensen, virksomheds-
praktik, 12. august - 6. september.

Rasmus Maul Greve, virksomhedspraktik 
fra 2. november.

Formidlere
Anne Marie Borregaard
Zekeriyya Enes Karaca
Johannes Høstrup
John Toft Jacobsen
Jonas Bock Michelsen
Line Schmidt Hendriksen
Michella Østergaard Christiansen
Peter Laugesen Askløf
Peter Storm Enemærke
Sara Mortensen
Stephanie Ringsted

Arkæologi
Per O. Thomsen, afdelingsleder indtil 1. juli.
Lone C. Nørgaard, museumsinspektør, af-
delingsleder fra 1. juli.
Allan Dørup Knudsen, museumsinspektør
Villy Nielsen, museumsassistent.
Asbjørn Hartmann Andersen, arkæologi-
studerende i praktik.

Projektansatte
Inger Laigaard
Asbjørn Hartmann Andersen
Line Jørgensen
Niels Frølich
Jesper Nordskjold
Philip Hansen
Mikkel Bendtsen
Morten Sejer Hansen
Jørgen Fenger
Benny Staal

Sekretariat og teknisk afdeling
Morten Berg Nielsen, regnskabsfører (10 timer). 
Henriette Westh, administrativ medarbejder (30 timer).
Jane Rasmussen, administrativ medarbejder, seniorjob, fra 1. oktober.
Marianne Berthing, kommunikationsmedarbejder, seniorjob.
Bjarne Aaby, forvalter, flexjob.
Lars Juel, pedel, fleksjob fra d. 3. juni.
Jim Bjørn-Lynger, pedelmedhjælper, virksomhedspraktikant, 12. juni – 22. juli.
Line Cecilie Bøje Müller, servicemedarbejder, fleksjob.
Kenneth Legaard Lynge, servicemedarbejder, fleksjob.
Michael Sørensen, virksomhedspraktik, indtil 31. oktober.

Museet markerede Per O. 
Thomsens 38-årige 
virksomhed ved Svendborg 
Museum ved en reception 
d. 20. juni. Kolleger og 
samarbejdspartnere fra 
nær og fjern troppede op 
for at hilse af med Per (de 
fleste er bag kameraet). 
Museumschefen causerede 
over deres lange 
samarbejde og gav Per en 
stor tak med på rejsen. 
Foto: Marianne Berthing.

Museets sommerfest fandt 
sted midt i august med 
hygge og underholdning i 
”gårdene”; her en drabelig 
petanque-kamp. Foto: 
Marianne Berthing.
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Bygninger og haveanlæg

Svendborg Museum råder over en større 
bygningsmasse, hvor det meste er ældre 
og fredet. Det kræver en masse tid og 
penge at holde bygningerne i god stand – 
ressourcer, som aldrig har kunnet hentes i 
vores offentlige tilskud; det har altid været 
nødvendigt med tilskud udefra. 

Ser man bort fra en ny vindrose til Egeskov 
Mølle og et nyt stråtag til Sehesteds bjæl-
kehytte på Broholm, har vi ikke brugt pen-
ge af betydning på vores bygninger i 2019. 
Største udgiftspost har været 10 nye sy-
stemnøgler. Der har været brugt tid på 
den årlige vedligeholdelse med kalk og 
maling, men de store opgaver er udskudt 
– igen. I længden bliver det selvfølgelig ik-
ke ved med at gå. Fattiggården trænger 
hårdt til en større renovering af facader, 
tage og murkroner mv. Vi taler om 10-15 
mill. Og Anne Hvides Gård skal også have 
sat stillads op til en større omgang. Det vil 
blive højt prioriteret at finde penge til de 
opgaver i de kommende år.

Fattiggårdens have, både lemmernes og 
inspektørens, er renoveret kraftigt i de se-
nere år, og vi høster bestemt frugter deraf. 
En meget stor del af Forsorgsmuseets be-
søgende vælger at bruge tid på et havebe-
søg, og nogle af dem slår sig ned – med el-
ler uden medbragt kaffe. En del af forkla-
ringen på de mange havebesøg kan også 
være, at vi i 2019 fik opsat skilte, der ikke 
bare fortæller havehistorie, men faktisk 
også viser om til haven.

Vi tænker, at det er en stærk forbedring af 
museumsbesøget, at folk nu kan fordøje 
oplevelsen af de indendørs udstillinger 
med en stund i det fri med duften af græs 
og blomster og en rislen fra kilden i in-
spektørhaven. 

Haven blev i 2019 festligt indviet af Søren 
Ryge, men den begivenhed er omtalt an-
detsteds.

Fattiggårdshaven leverer nu som i 
Fattiggårdens tid grøntsager til brug på 
institutionen. Her har Mette Bernth 
Andersen, der som frivillig laver mad til 
diverse arrangementer, høstet en 
favnfuld rabarber. 
Foto: Marianne Berthing.

Bjælkehytten på Broholm – en af verdens 
ældste eksempler på brugen af 
eksperimentel arkæologi – fik i efteråret 
2019 nyt stråtag. Hytten stod i 65 år på 
forskellige placeringer i Odense, men 
kom i 2003 tilbage til Broholm og det 
sted i parken, hvor den blev opført med 
oldtidsredskaber i 1879. Omtækningen 
var støttet med 25.000 kr. fra George 
Jorck og hustru Emma Jorcks Fond. Foto: 
Henrik Henriksen, Sydfynsk Håndværk.
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Det har været et godt år for Egeskov Mølle 
– uden uheld og med en fornuftig økono-
mi på trods af en udgift til reparationen af 
vindrosen på 225.000 kr. Vi skal igen takke 
Den faberske Fond for et gavmildt tilskud 
på 150.000 kr. Vi har – takket være det flit-
tige møllelaug – en ”toptunet” mølle, og 
der var ved det årlige bygningssyn i april 
kun få punkter – udover vindrosen.

Møllen har igen i 2019 haft åbent den sid-
ste søndag i måneden, foruden særarran-
gementerne: bagagerumsmarked, mølle-
dag, julestue og ekstraåbent i efterårs- og 
vinterferie. Derudover har der været be-
stilte rundvisninger. Efter mange år med 
ca. 2000 besøgende om året var der kun 
ca. 1534 i 2019. På det årlige nytårsmøde 
drøftede vi derfor forskellige tiltag for at 
imødegå tilbagegangen. Faaborg-Midtfyn 
Kommunes (FMK) kultur- 
udvalg tog imod en invitation og aflagde et 
vellykket besøg på møllen i juni. 

Sæsonen er forløbet stille og roligt for VI-
KING. VIKING har ud over de mange ture i 
det lokale farvand, deltaget i en række 
sejlskibstræf, bl. a Romregatta i Flensborg, 
TS Pinsestævnet i Holbæk og Fyn Rundt. I 
alt er der sejlet 1239 sømil, og der har sæ-
sonen igennem været 222 medsejlende 
gæster.

VIKING har, lige som HJORTØ og PINGVI-
NEN, fået doneret nye, bekvemme red-
ningsveste fra TRYG Fonden. Projekt ”Ny 
motor og brændstoftanke” er fortsat i 
gang og er nu i ansøgningsfasen.

Egeskov Mølle og museets skibe

For tredje år i træk har vi været heldige og 
fået lidt gratis PR for VIKING og for byen. I 
år var det i forbindelse med, at DR-vejret 
var på besøg i en uge, hvor vi fik god omta-
le i bedste sendetid.

2019 startede for HJORTØ med ibrugtag-
ning af en ny flot hjemmeside, www.post-
bådenhjortø.dk, som lauget er lidt stolte 
af. I marts måned tog vi hul på forårsklar-
gøringen. Som sædvanlig bød denne pro-
ces på overraskelser. Utætte tage over sa-
lon, styrehus og motorhus krævede den 
helt store omgang fra bådelaugets side. 
Råd i dele af motorfundamentet blev kla-
ret af bådelaugets skibstømrer. Elsystemet 
blev gennemgået og renoveret. Råd i skor-
stenshul krævede hjælp fra værftet. Årets 
sejladser bar præg af dårligt vejr. Det ses 
på sejladsstatistikken.

KAJA fik for et par år siden genindsat sin 
gamle dieselmotor fra 1962 til erstatning 
for en næsten ny, men havareret elmotor. 
Det var en dårlig beslutning; den gamle 
motor var ustabil i varmt vejr og larmede 
uudholdeligt. Så vi bed i det sure æble og 
installerede en ny dieselmotor, velvidende 
at vi ikke igen skulle bede fondene om at 
hjælpe til. Ellers er sæsonen gået fint med 
de vanlige tirsdagssejladser; kun en enkelt 
er aflyst pga. for få deltagere.

PINGVINEN har haft en fin sæson, med en 
del medsejlende gæster fra museumsfor-
eningen. Bådelauget fik bygget et solidt 
stativ på hjul, så håndteringen af båden på 
land bliver lettere og billigere.

HJORTØs nye motor før og efter renovering.

Egeskov Mølle fik i 2019 nye tandhjul i vindrosen. Det var godt kram, fræset ud af et lokalt 
smedefirma og professionelt opsat af møllebyggerfirmaet C. Palle. Foto Esben Hedegaard.
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Vi er i bestyrelsen helt beviste om, at den 
store medlemsopbakning stiller krav til, at 
der tilbydes en bred vifte af aktiviteter, 
hvis vi vil bevare en stabil medlemsskare.
Der har igennem hele året været mange 
tilbud, og vi kan med glæde konstatere at 
der har været stor opbakning til de forskel-
lige arrangementer, hvor de mange frivilli-
ge yder et stort bidrag til, at det kan lade 
sig gøre.

Besøgstallet har igen været stigende. Det 
er på Forsorgsmuseet, men Den sorte 
Boks har også bidraget til øget besøgstal. 
Boksen har i årets løb været opstillet på 5 
steder, og nu hvor den har kørt i 2 år har 
det vist sig at være et godt supplement til 
formidlingen af vores kulturhistorie helt 
derude, hvor den lokalt har fundet sted.

Forsorgsmuseet kom rigtig på landkortet 
2019 og blev en meget central aktør i for-
bindelse med Statsminister Mette Frede-
riksens officielle undskyldning til ”God-
havnsdrengene”, som fandt sted på Mari-
enborg i august.
Både kulturministeren og socialministeren 
har været på besøg enkeltvis, og begge 
har udtrykt stor begejstring for det arbej-
de, museet gør for at få de socialt udsattes 
historie på godt og ondt frem til offentlig-
hedens kendskab.

Vi arbejder tålmodigt videre med henblik 
på at få tildelt et statsligt tilskud for at væ-
re det landsdækkende museum for de so-
cialt udsatte.

Bestyrelsesarbejdet 2019
v. bestyrelsesformand Poul Weber

Bestyrelsen består af 4 generalforsam-
lingsvalgte medlemmer samt 3 medlem-
mer udpeget af bestyrelsen for en 2-årig 
periode med mulighed for genudpegning.

Poul Weber, formand (foreningsvalgt)

Michael Mortensen, næstformand (for-
eningsvalgt)

Ove Engstrøm, (foreningsvalgt)

Ole Visti, (foreningsvalgt)

Jesper Bernhard, (udpeget af bestyrelsen)

Helle Caspersen, (udpeget af bestyrelsen)

Klaus Petersen, (udpeget af bestyrelsen)

Suppleanter:

Desiree Ulrich, (1. suppleant)

Peter Andersen, (2. suppleant)

Museets ansatte er repræsenteret med en 
plads i bestyrelsen ved Morten Berg Niel-
sen.

Årsmødet den 18. marts som blev afholdt i 
borgerforeningens Guldsal var igen særde-
les velbesøgt med mere end 200 deltage-
re.

Den store medlemsfremgang i 2018 har vi 
fastholdt i 2019, og vi er i dag 975 med-
lemmer.

Guldsalen var 
stuvende fuld – mere 
end 200 deltagere – 
til Museumsfore-
ningens årsmøde 
2019. Det var måske 
aftenens foredrag, 
Per O. Thomsens 
causeri over 38 års 
arkæologisk arbejde 
for Svendborg 
Museum, der særligt 
trak. Foredraget var 
også både sjovt og 
tankevækkende.

VIKING med 
fuld sejlføring 
i Thurøbund. 
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te Bock ville gennemføre en tilskudsre-
form, men tiden trak ud, og et folketings-
valg og ny regering satte en stopper for 
det projekt, som i skrivende stund ligger 
helt dødt.

De 5 millioner vi modtog fra Arbejdsmar-
kedets Feriefond i 2007, som var givet som 
et rente- og afdragsfrit lån, ønskede staten 
for 3 år siden tilbagebetalt. Det ville have 
betydet, at adskillige museer rundt i lan-
det ville gå fallit. Enden på den historie er 
blevet, at vi skal betale 10% + 2% i rente, 
hvilket betyder at Svendborg Museum skal 
finde 500.000 plus renter, som skal tilba-
gebetales over 25 år. Det er ikke et beløb, 
der slår benene væk under Svendborg Mu-
seum, men vi opfatter det som et klart af-
talebrud fra regeringens side, idet Ferie-
fonden oprindelig tilkendegav overfor os 
og alle andre modtagere, at pengene al-
drig skulle tilbagebetales.

Efter at have afsluttet den store magasin-
gennemgang på Abildvej og fået styr på 
luftfugtighed m.m. har vi nu alle vores 
værdifulde genstande opbevaret sikkert 
og overskueligt.

Kulturstyrelsen har været på besøg for at 
kvalitetsvurdere museet, og den efterføl-
gende rapport er positiv læsning.

Den overordnede konklusion lyder: ”Det er 
Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurde-
ring at Svendborg Museums opgavevare-
tagelse er meget tilfredsstillende”.

Jeg vil på årsmødet give en nærmere rede-
gørelse for indholdet, men vil her nævne, 
at der er peget på vores vedtægter, hvor 
der ønskes en mere klar formulering af 
den juridiske adskillelse mellem Den selv-
ejende institution Svendborg Museum og 
Museumsforeningen.

At vi har stor opbakning i regeringen blev 
synligt her ved årsskiftet, hvor museet 
blev bedt om at lave en udredning af an-
bringelserne indenfor åndssvage- og sær-
forsorg medfølgende en bevilling på 3,1 
mill., og vi håber, at vores samarbejde i 
den sidste ende vil gøre os fortjent til et 
permanent tilskud.

Udstillingsprojektet ”Det maritime Svend-
borg” i havnepakhuset, som var tænkt 
som et samarbejdsprojekt mellem Svend-
borg Museum og Svendborg Event kunne 
ikke realiseres, idet en fondsansøgning på 
6 mill. Ikke blev imødekommet.

Vi har dog ikke opgivet tanken om at kom-
me tættere på havnen i en eller anden 
form, og Svendborg Kommune har igang-
sat et udviklingsarbejde omkring brugen af 
Frederiksøen fremadrettet.Svendborg Mu-
seum vil naturligvis være en aktiv spiller i 
den proces, som vil strække sig over flere 
år. Vi ønsker stadigvæk nogle muligheder 
for at blive mere synlige i havnemiljøet og 
gerne i et samarbejde med Baggårdstea-
tret, Danmarks Museum For Lystsejlads og 
andre maritimhistoriske aktører ved hav-
nen. Tiden må så vise, om det er muligt at 
få finansieret visionen, og om Svendborg 
Kommune bakker op i både ord og hand-
ling, som jeg anser for en klar forudsæt-
ning.

Samarbejdet i Arkæologi Sydfyn fungerer 
godt, og efter nogle magre udgravningsår 
for Svendborg Museums vedkommende er 
der igen stor travlhed, hvor udgravninger 
ved Højensvej er dem, der særligt har bi-
draget til det høje aktivitetsniveau i 2019.

Økonomien er et centralt punkt i bestyrel-
sens arbejde, og vi havde jo et spinkelt håb 
om, at den daværende kulturminister Met-

Økonomisk har 2019 givet et pænt over-
skud, som skyldes museets høje aktivitets-
niveau med mange eksternt finansierede 
projektmidler, især inden for arkæologien 
og Forsorgsmuseet, samtidig med at vi har 
udvist ekstra stor sparsommelighed, da vi 
ikke kendte udfaldet af sagen med Ar-
bejdsmarkedets Feriefond.

Bestyrelsen har i 2019 arbejdet med ud-
viklingsplanen for 2021 og frem, og det ar-
bejde skal færdiggøres, så der ligger en ny 
klar ved årsskiftet.

Anne Hvides Gaard har stået ubrugt hen, 
siden arkæologerne stoppede brugen af 
den, og bestyrelsen afsøger andre mulig-
heder for anvendelse af stedet. Ejendom-
men vil blive mere og mere en økonomisk 

belastning både drift og ikke mindst vedli-
geholdelse, og hvis vi ikke indenfor en 
overskuelig fremtid finder en anvendelse - 
enten til eget brug eller udlejning kan en 
afhændelse blive nødvendig. Foreløbig bli-
ver den igen i 2020 anvendt til særudstil-
lingsbygning.

Tak til bådelaugene, Egeskov Mølle, og alle 
frivillige, som i det forgangne år har ydet 
jeres bidrag til den synlighed og respekt, vi 
føler, der står omkring Svendborg Muse-
um.

Tak til samarbejdspartnere, museumsfor-
eningens medlemmer samt øvrige, der 
gennem året har bidraget til museets virke 
i 2019.

Medlemmer af 
bestyrelsen 
repræsenterede 
museet på flere 
af VIKINGs 
sejladser hen 
over sommeren 
2019. Her er roret 
dog overladt til 
en ”ubefaren” 
mand på turen 
”Tåsinge rundt”.
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