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Danmarks Forsorgsmuseum
Årsberetning 2021

Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal 
– konflikter, håndteringsstrategier og potentialer.

Hvem troede 
 de jeg var?

”Rastløs og forvirret”

”Ukoncentreret og destruktiv”

”Initiativløs”

“Han er så forvirret, ukoncentreret, småbarnlig og 
umoden, at han faktisk fungerer som en sinke”

”Møder stor uvilje hos mange, der ikke længere 
vil lade sig tyranniseres af ham”

”Hudløs ømskindet og sårbar”

”Grænser til sindssyge”

”Kriminelle forhold”

”Hyppige skoleforsømmelser”

”Temmelig letsindig i sin omgang med sandheden”

”Han er flink og imødekommende, til tider lidt slesk”

2021

Jacob Knage Rasmussen Ph.d.-afhandling

Institut for historie, Syddansk Universitet & Danmarks Forsorgsmuseum
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Årsberetning 2021
INDLEDNING
2021 blev endnu et år for Danmarks Forsorgsmuseum i coro-
naens skygge, som det blev for så mange andre også. Heldig-
vis blev det også et år med lyspunkter præget af idérigdom 
trods begrænsede økonomiske midler, af fællesskab med 
kollegaer og støtter, generøsitet fra både fonde og støtter, 
og ikke mindst vedvarende høje ambitioner om at fortsat at 
udvikle og konsolidere hele Danmarks Forsorgsmuseum i 
Svendborgs gamle fattiggård. 

Det unikke museumskoncept, der bevæger sig i krydsfeltet 
mellem museumsarbejde, samskabelse og sociale indsatser, 
blev i 2021 finpudset og skarpvinklet og skabte nye resultater. 
På de kommende sider vil I derfor bl.a. kunne læse om: 

• Hvordan museets forskning i tidligere anbragtes adgang 
til deres egne sagsakter har dannet grundlag for, at et 
nyt fleraktør-projekt med museet i spidsen er kommet på 
Finansloven og over de næste fire år skal bidrage til at 
løse en aktuel udfordring på det sociale område. 

• At vi har skabt fuld finansiering til en permanent 
børnehjemsudstilling, som vil kunne bidrage til en 
kvalificering af fremtidens anbringelsesområde, når den 
åbner i 2023.

• Hvordan museets udredning om sær- og 
åndssvageforsorgen både publiceres i en rapport, 
der offentliggøres foråret 2022, og hvor nogle af 
resultaterne vil blive formidlet bredt ud til befolkningen i 
frit tilgængelige film og til studerende på de socialfaglige 
uddannelser. 

Tre eksempler på nogle af museets signaturprojekter, som 
viser, hvordan vi gennem en museumsaktivistisk tilgang for-
binder fortidens erfaringer med nutidens udfordringer.  

At vi i 2021 har arbejdet målrettet for at kunne realisere de 
signaturprojekter, som del af museets overordnede udvik-
lingsplaner, er én ting. En anden ting var den meget uventede 
støtte, som blev os givet, da Peer Balken, der har været an-
bragt på knapt 30 forskellige børnehjem, herunder Godhavn, 
en solskinsdag i juni overraskede museet med en donation 
på 30.000 kr. En donation taget ud af Peers erstatning, som 
han har modtaget fra den danske stat for de svigt og over-
greb, som Peer og andre var udsat for under sin anbringelse. 
Peer ønskede vise sin taknemmelighed overfor museet, som 
han har samarbejdet med i forskellige projekter. I et interview 
med Fyns Amts Avis udtalte han: ”De har lært mig at blive et 
menneske igen, og derfor skal de have nogle penge.” Den me-
get generøse donation er givet til museets fortsatte virke, og 
efter aftale med Peer vil pengene gå til at skabe et nyt formid-
lingsrum, så endnu flere elever og studerende kan modtage 
undervisning og indgå i dialog med museets formidlere bl.a. 
omkring vilkårene som anbragt barn – både i fortid og nutid 
og for fremtiden. Det nye formidlingsrum er meget tiltrængt, 
da vi i 2021 ikke har kunne efterkomme alle forespørgsler om 
undervisningsforløb på museet grundet pladsmangel. Rum-
met åbnes og kan bookes fra sommeren 2022, og vil bl.a. bli-
ve illustreret med Peer Balkens egne digte og tankevækkende 
udsagn, da han gennem årtier har skrevet poesi mv.

Sideløbende med de spændende nye projekter blev der i 2021 
igangsat en lige så vigtig, men nok ikke nær så synlig, indsats: 
En gennemgang af eksisterende arbejdsprocesser i forbin-
delse med undervisningsforløb, bookning af rundvisninger 
og kommunikation med vores besøgende før, under og ef-
ter museumsbesøget. Vi har haft mange besøgende, mange 
rundvisninger og afholdt mange undervisningsforløb i 2021 
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(se tallene i afsnittet om formidling), og med den indsigt i 
bagagen har vi derfor i 2021 opbygget vigtig viden, som nu 
implementeres i en proces, som fortsat skal optimere denne 
del af museets drift, så vi også i de kommende år kan gøre 
det bedre og bedre.

Udover nye projekter og kvalificering af drift blev museets 
nationale rolle, som en museumsaktivistisk og socialhisto-
risk samarbejdspartner for både interesseorganisationer, 
socialfaglige indsatser, undervisningssektorens og sågar 
Christiansborg styrket. Interesseorganisationen ”De An-
bragtes Vilkår” etablerede i samarbejde med museet en fri-
villiggruppe på Fyn. Et samarbejde som i forbindelse med 
kommunalvalget førte til et digitalt transmitteret vælgermøde 
omkring fremtidens anbringelsespolitik i Svendborg. Børns 
Vilkårs hovedbestyrelse afholdt heldagsseminar på museet. 
Egmont Fonden benyttede museets rammer og formidling i 
forbindelse med deres årlige inspirationsdag. Velux Fonden 
inviterede museet til at holde oplæg for bestyrelsen og de Peer Balken og Sarah med Peers fornemme donation.

Jacob, Jeppe, Robert og Sarah foran Statens Museum for Kunst 
efter oplægget ved VELUX’ jubilæumsarrangement.



4 ÅRSBERETNING 2021

D
A

N
M

A
R

K
S

 F
O

R
S

O
R

G
S

M
U

S
E

U
M

 - IN
D

L
E

D
N

IN
G

ansatte til deres jubilæumsarrangement på Statens Museum 
for Kunst. Social- og Ældreministeriet afholdt deres årlige 
medarbejderdag på museet med rundvisning, foredrag og 
debat. Og så fortsatte det gode samarbejde med University 
College Lillebælt og Københavns Professionshøjskole, hvor 
museet har undervist de mange studerende på både museet, 
på skolerne, digitalt og sågar også på engelsk. 

Så ja, 2021 bar præg af coronaen med nedlukninger og re-
striktioner, men mere end noget andet var det endnu et år 
med den helt rigtige retning for museet. En stor tak til jer 
alle, der lokalt, nationalt og international generøst har støttet 
– med midler, opbakning, sparring og idéer til endnu mere. Vi 
håber, at I vil blive ved, for Danmarks Forsorgsmuseum har 
fortsat brug for jeres støtte. 

INDSAMLING
Danmarks Forsorgsmuseum har i årets løb bl.a. indsamlet 
en større samling af fotos fra Godhavn- drenge og lærlinge-
hjem, samt Spanager børnehjem. Motiverne forestiller for-
trinsvis hverdagslivet på børnehjemmene i 1950-1970’erne, 
men samlingen indeholder også en lang række portrætfotos 
af de anbragte børn. For museet giver de et unikt indblik i den-
ne del af børne- og ungeforsorgen, og for tidligere anbragte 
repræsenterer de potentielt den manglende brik i en (ofte) 
fragmenterede livshistorie.

Henrik Jürgensen formidler forsorgshistorie til 
folketingsmedlem Mai Mercado, byrådsmedlem  
Henrik Nielsen med hustru og Sarah Smed
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FORSKNING
Den 29. juni 2021 forsvarede Jacob Knage Rasmussen sin af-
handling ”Hvem troede de, jeg var? Når tidligere børnehjems-
børn læser deres journal – konflikter, håndteringsstrategier 
og potentialer”. Afhandlingen tager empirisk afsæt i børne-
hjemsjournaler og i interviews med tidligere børnehjemsbørn, 
der har været anbragt på børnehjem i perioden 1945-1980: To 
meget forskelligartede kilder med forskellige perspektiver og 
ofte modstridende fortællinger om den samme anbringelse. 

I bedømmelsen fremgik det bl.a., at Jacob har skrevet en af-
handling 
”der på interessant og nyskabende vis bidrager med vigtige 
indsigter i, hvordan tidligere børnehjemsbørn kan blive støttet 
af faghistorikere i mødet med statens informationer om dem. 
Med sin model for “Mødet med journalen” demonstrerer Jacob 
historievidenskabens samfundsrelevans, idet han leverer et 
fagligt grundlag for at gøre det, der er afhandlingens mål: at 
minimere potentielt negative konsekvenser ved læsningen af 
journalen og styrke tidligere børnehjemsbørns personlige ejer-
skab til deres egen historie.” (Bedømmelsesudvalget, 2021).

Afhandlingen er dermed 
et vigtigt skridt i museets ambition om at  
kunne hjælpe og støtte tidligere anbragte i deres
erindrings -arbejde og i udbygningen af vores historiske viden 
om anbringelsernes individperspektiv. 

I løbet af året har museet desuden udgivet tredje oplag af 
vore populære bog Fattiggården, Den blå bog af Lene Hald 
og Stine Behrendtzen, og haft to artikler i Handicaphistorisk 
tidskrift (nr. 44), omhandlende museumsaktivisme og sam-
skabelse.

7 millioner til projektet ”Støttet adgang til egen sag”
Folketingets partier har den 19. november indgået aftale om 
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sund-
heds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. Der er i alt 
blevet fordelt 860,5 millioner kroner til forskellige initiativer, 
der bl.a. kommer ensomme, ældre, hjemløse og tidligere an-
bragte børn til gavn. 

Omslaget til 
afhandlingen ”Hvem 
troede de jeg var?”

Et udsnit af fotosamlingen 
fra Godhavn og Spanager

Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal 

– konflikter, håndteringsstrategier og potentialer.

Hvem troede  de jeg var?

”Rastløs og forvirret”

”Ukoncentreret og destruktiv”

”Initiativløs”

“Han er så forvirret, ukoncentreret, småbarnlig og 

umoden, at han faktisk fungerer som en sinke”

”Møder stor uvilje hos mange, der ikke længere 

vil lade sig tyranniseres af ham”

”Hudløs ømskindet og sårbar”

”Grænser til sindssyge”

”Kriminelle forhold”

”Hyppige skoleforsømmelser”

”Temmelig letsindig i sin omgang med sandheden”

”Han er flink og imødekommende, til tider lidt slesk”

2021

Jacob Knage Rasmussen 

Ph.d.-afhandling

Institut for historie, Syddansk Universitet & Danmarks Forsorgsmuseum
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Der er bl.a. afsat 7 millioner kroner til et initiativ, hvor Dan-
marks Forsorgsmuseum i samarbejde med Københavns 
Professionshøjskole, Rigsarkivet og TABUKA på forskellig vis 
ønsker at støtte tidligere anbragte børn i adgangen til deres 
egne sagsakter. Projektet omfatter støtte før, under og efter 
læsning af egen sag og formidling af viden og erfaringer fra 
og om tidligere anbragte børn og unges opvækst. Initiativet 
løber i perioden 2022-2025. De Anbragtes Vilkår er med til at 
kvalificere og videreformidle projektet undervejs. 

I aftaleteksten står der bl.a.:
”Tidligere anbragte kan have stor gavn af at læse deres egne 
sagsakter. Akterne kan hjælpe dem til at konstruere en stær-
kere identitetsfølelse og give dem en forståelse af, hvordan og 
hvorfor de er blevet, til dem de er. Men adgangen til akterne 
kan også vække følelser som sorg, genoplevelse af traumer 
og kontroltab. Mange tidligere anbragte har et begrænset net-
værk, der kan støtte og hjælpe dem i forhold til at håndtere de 

spørgsmål og reaktioner, der kan opstå, når man får adgang 
til læse sin egen børnesag.” (Aftaleteksten, 2021)
Projektet er endnu ikke fuldt finansieret, og vi arbejder derfor 
på at få de sidste midler i hus. 

Historisk udredning af sær- og åndssvageforsorgen 
1933-1980
Færdiggørelsen af udredningen omhandlende forholdene un-
der sær- og åndssvageforsorgen, der var planlagt til novem-
ber 2021, er blevet udsat til foråret 2022. Covid-19 restriktio-
nerne har bl.a. vanskeliggjort arkivbesøg og interviews på de 
forskellige opholds- og bosteder.

For at udbrede kendskabet til udredningen og dens resulta-
ter, har Danmarks Forsorgsmuseum desuden fået midler fra 
Social- og Ældreministeriet til at udarbejde en række formid-
lingsprodukter, bestående af en portrætfilm og et skriftligt 
undervisningsmateriale, specifikt målrettet socialrådgiver-
uddannelsen, social- og sundhedsuddannelserne samt pæ-
dagoguddannelsen. 

Arbejdet bliver forestået af museumsinspektør Jacob Kna-
ge Rasmussen og antropolog Anders Mielcke Grønbæk, der 
med materialet bl.a. ønsker at videreformidle erfaringer fra 
nulevende øjenvidner fra sær- og åndssvageforsorgen, samt 
give studerende en mulighed for at forholde sig til etiske og 
moralske dilemmaer på tværs af tid. De forskellige formid-
lingsprodukter bliver offentliggjort i forbindelse med offent-
liggørelsen af udredningen.

For tidligere anbragte kan sagsakterne i nogle tilfælde bidrage 
til historiens komplicerede puslespil og svare på nogle af 
livets store spørgsmål - her illustreret af billedkunstneren og 
tidlgere børnehjems barn, Peder Stougaard).
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FORMIDLING
2021 har trods udefrakommende udfordringer været et rigtig 
stærkt og godt formidlings- og publikumssår på Danmarks 
Forsorgsmuseum. 

I 2021 har vi åbnet fire særudstillinger, udgivet nye artikler 
i bl.a. Handicaphistorisk Tidsskrift, undersøgelser og bøger 
f.eks. Jacob Knage Rasmussens ph.d.-afhandling ”Hvem tro-
ede de, jeg var?” og en udvidet 3. udgave af ”Fattiggården”. 

Derudover har Sarah Smed og Jeppe Wichmann Rasmus-
sen begge medvirket i podcasts, og der er afholdt debatar-
rangementer, foredrag, poesiaftener, vævet måtter, nu med 
mønstre og sendt live på Facebook. Trods nedlukninger og 
restriktioner, har vi flirtet med besøgsrekorden fra 2019 , hvis 
vi medtæller onlinerundvisninger, har vi endda slået den med 
18.786 gæster i alt.

Anders Mielcke Grønbæk er ude og filme Hanne Klitgaard, der var anbragt under særforsorgen i perioden 1952-1972.
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Fra udsat til værdsat 
Sæsonens begyndelse var i 2021 præget af COVID-19. Det 
sociokulturelle projekt ”Fra udsat til værdsat”, som har været 
i gang siden efteråret 2018 blev afsluttet i marts 2021. Pro-
jektets afslutning faldt desværre sammen med en ny ned-
lukning. Kulminationen på mere end to års arbejde, åbnin-
gen af udstillingen ”Mindeboxen” og lanceringen af projektets 
hjemmeside og metodekatalog, måtte derfor sendes live på 
Facebook uden projektdeltagere og gæster.

Glæden var dog alligevel stor, og mange fulgte åbningen live 
på Facebook. Gennem hele projektet har museet samlet er-

faringer og undersøgt effekten af forløbene og på den bag-
grund udviklet en metode, som kan bruges på tværs af social-
faglige og kulturelle institutioner. På projektets hjemmeside 
www.udsat-vaerdsat.dk kan man læse om undersøgelsen og 
metoden, som er udviklet i samarbejde mellem Danmarks 
Forsorgsmuseum, SAND – de hjemløses landsorganisation, 
Svendborg Kommunes Socialafdeling og projektdeltagerne.

Hver projektrunde har varet ca. et år, hvor deltagerne har 
mødtes til workshops to gange om måneden à 4 timer. Her 
har de lavet både skriftlige og mundtlige formidlingsøvelser 
og med oplæg fra både forfattere og fortællere, er de blevet 

Fællesbillede af deltagerne i projektets 2. runde. Fra venstre: Jeppe Wichmann Rasmussen (museumsinspektør og projektleder), 
Michael, Robert, Linette, Johannes, Lotte, Sabina Anastacia, Kira, Søren, Line (projektmedarbejder) og Mette.
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klædt på til at formidle deres egen viden og erfaringer, spej-
let i fortællingen om en selvvalgt historisk person fra Svend-
borg Fattiggård. Om oplevelsen sagde projektdeltager Robert 
Madsen:

”I mit tilfælde fyldte den historiske person mest i begyndel-
sen og hen ad vejen kom min egen historie til at fylde mere 
og mere. Det blev til mine ord om mit liv. Ikke samfundet, der 
taler om mig som et økonomisk problem, sagsbehandlerens 
påstand om, at jeg er vicevært, sygeplejerskens opgivende 
snak om socialarv eller psykiaterens diagnoser. Det blev til min 
fortælling om min elendighed og mine drømme, min sandhed.” 

Malerens rum
2021 var et år med mange særudstillinger. En af dem var ”Ma-
lerens rum”, der åbnede i maj og indeholder kreative kunst-
værker fra Fattiggårdens sidste tid, som hver især bærer på 
en særlig historie om relationen mellem Fattiggårdens ansat-
te og indlagte. I udstillingen kan man blandt andet se to træ-
figurer og et dekoreret skrin, som er eksempler på gaver, der 
blev foræret til den sidste opsynsmands familiemedlemmer.

Skrinet, som er dekoreret med sirlige snirkler og bogstaver, 
er malet af en indlagt på Fattiggården ved navn Kaj. Kaj både 
tegnede og malede, og i ”Malerens rum” hænger nu nogle af 
hans værker. Skrinet forærede han til opsynsmandens datter 
Lisa, og hun brugte det som smykkeskrin.

Alt det usagte
Lørdag d. 26. juni åbnede særudstillingen "Alt det usagte", 
og med den tog museet fat i temaet familiehemmeligheder, 
tabuer og fortielser i forbindelse med psykisk sygdom. 

Træfigurerne i Malerens 
rum forestiller Kasket 
Karl og hans kone Flora, 
som er to karakteristiske 
tegneseriefigurer, der var 
særligt populære i 1960’erne. 
De er håndsnittet af en 
indlagt på Fattiggården, 
som forærede dem til 
opsynsmandens kone Inger 
omkring årsskiftet 1969-
1970.

Michael Josefsens knækprosa på gulv og væg i 
Fattiggårdens baderum til udstillingen Alt det usagte.
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Udstillingen blev skabt i et samspil mellem forskere og muse-
ets alternative eksperter og kunstnere med levede erfaringer. 

På vejen rundt på Fattiggården kunne museets besøgende 
opleve kunstværker af Mikael Josephsen, Jakob Jakobsen 
og Heidi Fast (Finland). 

I vaskerummet levede Heidi Fasts non-verbale vokaler fra 
psykiatriske patienter, personale og pårørende, der resonerer 
med museets historiske vægge og skabte sammenhænge på 
tværs af tid. I en række af rummene i Forsørgelsesafdelingen 
fandt man Mikael Josephsens knækprosa på gulve og vægge. 
Digtene gav indsigt i, hvordan det er at leve med hemme-
ligholdelsen af sindslidelser. Jakob Jakobsens stemmer fra 
nutidens psykiatriske afdeling iscenesat i Opsynsmandens 
lejlighed åbnede op for en diskussion af de historiske foran-
derlige forståelser af, hvem der er syg, og hvem der er rask. 
Og så skabte han "Hospitalet for selvmedicinering" i Fattig-
gårdens gamle Klistersalen under credoet "Vi er alle syge".

Udstillingen udsprang af et tvær-videns-skabende samarbej-
de mellem kunst, forskning, kulturhistorie og levede liv med 
forskerne Marie Meier og Anne Julie Arnfred ved roret. Og den 
tog tematisk afsæt i det kollektive forskningsprojekt "Fami-
liehemmelighedernes politik i den danske velfærdsstat 1920 
-1980" og delprojektet "Skjulte sindslidelser".

Som en del af formidlingen omkring udstillingen stod Sarah 
Smed i spidsen for en række talks, debatarrangementer og 
rundvisninger på museet. Både live og live på Facebook.
Udstillingen fik en flot omtale i Politikens kulturtillæg og kun-
ne opleves på museet frem til d. 17. oktober 2021.

Min fars arkiv
17. oktober åbnede særudstillingen ”Min fars arkiv – Hesten, på 
din arm, på muren, i skuret, den løbske” i Arbejdsafdelingen. 

Udstillingen er skabt af billedkunstner Anna Skov Hassings 
og er en installation, skabt specifikt til Danmarks Forsorgs-
museum i Svendborg og placeret i de historiske rum på  
Nordens bedst bevarede Fattiggård. 

Udstillingen tager udgangspunkt i Annas afdøde far Jan Has-
sings, private arkiv med journaler fra Børneværnets sags-
behandling af hans opvækst samt hans noter, fortællinger, 
malerier og fotografier, som hun har arvet.

Anna Skov Hassing og Sarah Smed fotograferet 
ifm. åbningen af udstillingen ”Min fars arkiv”.
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I udstillingen møder publikum malerier, tekster og lyd, hvor 
elementer fra Børneværnets institutionelle arbejdsarkiv er 
bragt i rumlig dialog med Anna Skov Hassings billedkunstne-
riske praksis og familiehistorie. Udstillingen vises i museums-
lokalerne, hvor de mænd, som blev indlagt på Fattiggården 
pga. konsekvenserne af svære liv, boede og sov.

Udstillingen kan opleves på museet frem til d. 27. marts 2022.

Ud med budskabet
I 2021 har museet arbejdet målrettet på at komme ud med så 
mange historier som muligt om både museets forskning og 
formidling og ikke mindst historiske fortællinger. Årets første 
fire måneder var præget af nedlukning. Det var dog vigtigt for 
museet, at vores følgere på Facebook og Instagram løben-
de fik historier. Her var og er fredagsfortællingerne stadig 
en stor succes med en trofast og bred læserskare. Bag hver 
fortælling ligger et kæmpe arbejde fra især Martin Friis Han-
sen, Svendborg Byhistoriske Arkiv. Interessen for museets 
undervisningsforløb, der kunne bruges ifm. fjernundervis-
ning, var stor. Således blev et opslag på Facebook med link til 
dilemmaspillet "Fattiggård eller fjendeland" delt 80 gange og 
nåede ud til mere end 25.000 personer. Under nedlukningen 
var der flere skolerne, der tog imod tilbuddet om en virtuel 
omvisning. Et andet opslag, som også kom vidt omkring, var 
en efterlysning af effekter, der skulle bruges til etablering af 
"Malerens rum" i et af soverummene. 136 delte opslaget og 
gav mange henvendelser fra hele landet. 

Vi havde et pænt virtuelt publikum på et foredrag og en pa-
neldebat, vi sendte live på Facebook i efteråret. På YouTube 
og Vimeo når vi andre brugergrupper, som ikke er dem, der 
ellers traditionelt søger museet allermest. Vores seere på 
kanalerne er betydeligt yngre end den gennemsnitlige besø-
gende på museet. 76,6% af seerne på kanalerne er under 35 
år.  Museet har været meget synlig i de lokale medier, især 
med foromtaler af kommende arrangementer. Hver måned 

udsendes nyhedsmail til medlemmer af Museumsforeningen 
og øvrige interesserede. Der er i gns. en åbningsrate på 55%. 
Museet har i 2021 indgået rabatsamarbejde med Danmarks 
Lærerforening, Gymnasielærernes Forening og PlusKort så 
flere i målgruppen får kendskab til Fattiggården. 

”Stemmer fra skyggesiden” - Gådejagt
2021 blev også året, hvor museet lancerede gådejagten 
”Stemmer fra skyggesiden”, som er udviklet sammen med 
Riddlehouse. I gådejagten skal man med kløgt, snilde og kre-
ativitet finde nøglen til en gammel kiste. Man får udleveret 
en gammel arkivkasse fuld af gåder, som guider en rundt på 
Fattiggården. Det er sjovt - og samtidig får man en indføring 
i Fattiggårdens barske historie.

Hus Forbi fordi – afsked
29. juli havde Forsorgsmuseet besøg af gode folk fra Hus For-
bi, som med manér tog afsked med udstillingen Hus FORBI 
FORDI! Med afskedstaler og samtaler over en grillpølse kunne 
museets besøgende få indblik i, hvad det at have haft deres 
historie på museet, har betydet for sælgerne.

I 5 år har museet vist jubilæumsudstillingen, som blev skabt 
i samarbejde med foreningen Hus Forbi. 
Udstillingen har gennem årene givet anledning til refleksion, 
dialog og ikke mindst skabt indsigt i, hvordan det er at være 
Hus Forbi-sælger og Hus Forbis historie. 

2021 er museets film samlet blevet vist 30.292 gange 
på vores kanaler på YouTube og Vimeo. Der er i alt set 
film svarende til 87 døgn.

Museet havde pr. 31.12.2021 7.302 følgere på Facebook 
(det er 8% flere end 2020). På Instagram følger 1.590 
museets profil. Langt størstedelen af vores følgere på 
SoMe er kvinder i alderen 35+.
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Vi er så glade for samarbejdet med de seje sælgere fra Hus 
Forbi, og de mange gode samtaler udstillingen har givet an-
ledning til om livet for hjemløse før og i dag – og ikke mindst 
hvad man bør gøre i fremtiden for at forbedre vilkårene for 
hjemløse og mennesker i socialt udsatte positioner. 

En stor tak skal lyde til Hus Forbi for et hyggeligt afskedsar-
rangement med udstillingen.

Anbragt
I 2021 fik Danmarks Forsorgsmuseum mere end 14 millio-
ner kr. til nye projekter. Danmarks Forsorgsmuseum har fået 
tilsagn om 150.000 kr. fra Ole Kirk’s Fond, 1.500.000 kr. fra 
Augustinus Fonden, 500.000 kr. fra Knud Højgaards Fond og 

5.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til 
realiseringen af en helt ny udstilling om den oplevede børne-
forsorg i Danmark på tværs af generationer.

Udstillingens arbejdstitel er ”ANBRAGT”, og det er en udstil-
ling, som skabes sammen med tidligere anbragte, som er de-
batskabende i sit udstillingsdesign og som indholdsmæssigt, 
formidlingsmæssigt og designmæssigt er på et internationalt 
niveau. Udstillingen skal øge de besøgendes historiske be-
vidsthed om vilkårene, synet på og behandlingen af anbragte 
børn i Danmark fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag. Udstil-
lingen skal formidle den oplevede børneforsorg og anspore 
til, at vi som samfund i højere grad fremtidigt drager nytte af 
erfaringerne fra de anbragte selv.

Line Poulsen laver virtuel rundvisning for SOSU-studerende. 

Jeppe Wichmann Rasmussen gør det samme for Realdanias 
medlemmer. 593 så med live.
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Jeppe Wichmann Rasmussen med værterne Simon 
Kratholm Ankjærgaard og Tommy Heisz i forbindelse 

med optagelserne til podcasten ”Fra kanten af 
samfundet til hjertet af Nazi-Tyskland”.

Det er projektets grundidé, at ”ANBRAGT” skal skabe forstå-
else for og indsigt i anbragtes historier og erfaringer for den 
brede befolkning. Samtidig skal den være et værktøj til brug 
for udviklingen af fremtidens børneforsorg. 

Udstillingen skal bl.a. udvikles i samarbejde med De Anbrag-
tes Vilkår, Torden & Lynild, Instafilm (Ragna) og GRAFlab, bu-
reau for visuel kommunikation. Den åbner i sommeren 2023.
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Nye udgivelser – liste
Smed, Sarah & Rasmussen, Jeppe & Rasmussen, Jacob K. 
& Hansen, Martin: Fattiggården. 3. nyredigerede oplag, 2021. 

Smed, Sarah: Hvad er museumsaktivisme, og hvordan prakti-
seres det på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg? I Han-
dicaphistorisk Tidsskrift nr. 44.

Smed, Sarah og Rasmussen, Jeppe: At samskabe et muse-
um opgraderer museets vidensfond og giver mennesker nye 
muligheder som formidlere af udsattes historie. I Handicap-
historisk Tidsskrift nr. 44.

Rasmussen, Jacob K.: ”Hvem troede de jeg var” Når tidlige 
børnehjemsbørn læser deres journal – konflikter, håndte-
ringsstrategier og potentialer. Ph.d.-afhandling, SDU, 2021. 

Hald, Lene & Behrendtzen, Stine: Den blå bog. Danmarks For-
sorgsmuseum, 2021. 

Podcasts
Vild historie: ”Fra kanten af samfundet til hjertet af Nazi-Tysk-
land”. Medvirkende Jeppe Wichman Rasmussen.

Danmarks historie for børn: Børnehjem: Hebron Pigehjem og 
Peter Sabroe og "De åndssvage". Udgivet af Nationalmuseet. 
Medvirkende Sarah Smed. 

Sarah Smed med producent og tilrettelægger 
Rikke Mia Skovdal under optagelserne til podcasts 
om børnehjem og åndssvageforsorg.

TAK TIL – LISTE OVER FONDE 
OG SAMARBEJDSPARTNERE

• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

• Augustinus Fonden

• Ole Kirk’s Fond

• Knud Højgaards Fond

• Bikubenfonden

• Statens Kunstfond

• Bodil Pedersen Fonden

• FLSmidth & Co. A/S Donation Fund

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Grosserer L.F Foghts Fond

• SEAF Fonden

• Spar Nord Fonden

• RUC 

• KU 

• UCL

• SOVI

• De Anbragtes Vilkår

• Hus Forbi

• SAND – de hjemløses landsorganisation

• KEA


