Konfirmander på
Fattiggården
TEMA: Identitet og værdier
Vejledning til undervisningsforløb
for konfirmander

Udviklet i samarbejde mellem sognepræst Bente Luise Toft,
historiker og formidlingschef Sarah Smed, formidler Christina Holst
og arkivarbejde ved Martin Friis Hansen

Indledning
Mennesker mødes i kirker og på museer og tilegner sig indsigt i verden før og nu og reflekterer
over deres egen væren i verden. Strib Kirke og Danmarks Forsorgsmuseum har skabt et
samarbejde med udgangspunkt i nogle af de store spørgsmål i konfirmationsundervisningen.
Erfaringen er, at der i dette samarbejde mellem kirke og museum opstår værdifuld indsigt.
Netop derfor har Strib Kirke og Danmarks Forsorgsmuseum udviklet dette undervisningsforløb
til konfirmander.

Formål
Formålet med undervisningsforløbet er at diskutere identitet og menneskelige værdier.
Spørgsmålet om identitet diskuteres med udgangspunkt i konfirmandernes egne refleksioner
over bibeltekster og salmer, som tematiserer det kristne menneskesyn.
Spørgsmålet konkretiseres i museets autentiske rammer i den gamle Fattiggård og relateres til
fortællinger om Fattiggårdens skæbner.

Undervisningsforløbets indhold
Undervisningsforløbet består af:
•

Introduktion hjemme

•

Museumsbesøg

•

Efterbehandling hjemme

1. Introduktion
Præsten introducerer konfirmanderne til undervisningsforløbet hjemme.
•	Konfirmanderne brainstormer over spørgsmålet: Hvad er vigtige fælles
menneskelige værdier? Præsten noterer værdierne på tavlen.
•	Konfirmanderne læser i grupper enten en bibeltekst eller en salme og
diskuterer dens syn på, hvad der er vigtige menneskelige værdier.
•	Konfirmanderne fortæller de andre grupper om bibeltekstens/ salmens syn på,
hvad der er vigtige menneskelige værdier. Præsten noterer værdierne på tavlen.
•	Konfirmanderne vælger hver især seks vigtige menneskelige værdier for dem,
og noterer disse på seks ”værdikort”. F.eks. ”fællesskab”, ”omsorg” eller ”frihed”.
Værdikortene udfyldes på seks Post-Its, og konfirmanderne skriver navn på dem alle.
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•	Konfirmanderne samler deres udvalgte værdier i en konvolut og skriver navn på.
Præsten indsamler dem og tager med på museet.

2. Museumsbesøg
Præsten kan vælge at indlede museumsbesøget med fælles salmesang i Fattiggårdens arbejdsgård for mænd. Præsten udleverer konfirmandernes konvolutter med deres værdier. Besøget på
museet tager ca. minimum 3 timer med indlagte pauser.
Museumsformidleren viser konfirmanderne rundt på Fattiggården.
•	Museumsformidleren fortæller på rundvisningen om nogle af Fattiggårdens skæbner.
Konfirmanderne møder Marie, Alfred, Peter, Rasmine og Magnus, som i konfirmationsalderen boede på Fattiggården. Skæbnerne / cases er vedlagt her til præstens orientering –
konfirmanderne må først se dem på museet.
•	Konfirmanderne skal ved hvert møde med en skæbne give afkald på én af deres værdier.
Præsten samler løbende værdierne ind og sætter dem på en planche (udleveres af museet).
•	Efter rundvisningen skal konfirmanderne hver især vælge en af de Fattiggårdens skæbner,
som de har noget til fælles med. Hvad er det fælles? Er der f.eks. nogle værdier som både de
selv og personen fra Fattiggården har beholdt eller mistet?
•	Konfirmanderne skal tage en selfie med skæbnen, de har valgt og et billede af de værdikort,
som de har tilbage.
•	Præsten kan vælge at afrunde museumsbesøget med fælles salmesang, fadervor og
velsignelse i gården, hvor museumsbesøget begyndte.

3. Efterbehandling
Præsten efterbehandler museumsbesøget. Konfirmanderne reflekterer over identitet og deres
afkald på fælles menneskelige og individuelle værdier i mødet med Fattiggårdens skæbner.
Konfirmanderne vender tilbage til grupperne fra den forberedende del. Hver gruppe laver en
fælles planche. Den skal indeholde deres bibel- eller salmetekst eller udsnit af den.
Samt udskrifter af deres selfies fra museet.
Plancherne kan præsenteres ifm. et forældremøde, en gudstjenesten eller hænge i
undervisningslokalet.
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Forslag til bibeltekster og salmer
Bibeltekster:
”Den fattige enkes gave”: Markusevangeliet 12, 38-44
”Når du glemmer et neg på marken”. Femte Mosebog 24, 19-22
”Kærligheden”. I: Første Korintherbrev 13, 4-7
”Skabelsen af mennesket”. I: Første Mosebog 1, 26-28a
Salmer: Den danske salmebog: 29, 260, 367, 369, 370, 787

Praktiske spørgsmål
Kontakt Danmarks Forsorgsmuseum på info@svendborgmuseum.dk
eller 62210261 for booking af et undervisningsforløb.
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FATTIGGÅRDENS SKÆBNER
Marie

Navn: Marie Caroline Møller.
Født: 8. dec. 1889, Svendborg.
På fattiggården: 1 gang i 1902.
14 år på billedet

Den 29. dec. 1902 henvender Marie sig på politistationen i Svendborg. Hun fortæller
politiet, at hendes far har truet med at slå hende ihjel, og hun tør derfor ikke gå hjem.
Forholdene i hjemmet er meget dårlige.
Faderen, der er styrmand, drikker og er voldelig. Han tæver både sin hustru og sine børn.
Børnene, hvoraf Marie var den ældste, sælger bl.a. kurve på gaden for at finansiere faderens
forbrug af brændevin. En betjent går med Marie hjem og under hans påhør truer faderen
igen med at slå hende ihjel. Hun bliver indleveret på Svendborg Fattiggård. Hun opholder
sig på forsørgelsesafdelingen indtil den 31. dec., hvor hendes mor henter hende.
Da Marie kommer hjem, ligger faderen beruset på en seng og kræver, at hun skal komme ind
til ham, så han kan slå hende. Da Marie nægter, er det i stedet moderen, der slår hende.
Marie kan ikke blive hos forældrene, og hun kommer derfor i huset som tjenestepige hos
en kvinde i byen. Efter kort tid bliver hun dog taget i at have stjålet fra sin arbejdsgiver og
fra butikker i byen. Hun har bl.a. stjålet et blåt silkebånd, som hun har bundet om sin dukke,
hendes kæreste eje.
Pga. Maries omstændigheder bliver hun ikke idømt en straf, men bliver sat i pleje hos en
familie på landet, nord for Svendborg. Under retssagen fralægger moderen sig sin forældremyndighed i håbet om, at andre kan give Marie bedre muligheder, end hun selv kan.
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Alfred

Navn: Alfred Emil Schytte
Født: 5. december 1885
Erhverv: Sømand, cirkusartist
og kunstmaler.
På fattiggården: 1 gang i 1901.
15 år på billedet

Alfred ankom til Svendborg i august 1901. Han havde netop færdiggjort sin
hyre som kok ombord på et sejlskib, og han ventede nu på at finde arbejde igen.
Mens han ventede, tog han ind på et lokalt hotel. Alfreds egne støvler var gamle
og slidte, og da han på et af de andre hotelværelser så et par nye støvler, stjal
han dem. Han blev arresteret og idømt 8 dages fængsel. Efter han havde afsonet
sin fængselsdom blev han afleveret på Svendborg Fattiggård.
Senere i livet blev Alfred cirkusartist og rejste rundt i bl.a. Sverige, Tyskland
og Danmark. Med alderen blev Alfred for gammel til artistlivet, og han
arbejdede i stedet som kunstmaler. Igennem sit liv var Alfred gift tre gange.
Som 61-årig giftede han sig med den ét år yngre Mine Hviid, der var Danmarks
første kvindelige førstelærer.

6 //

Konfirmander på Fattiggården

Peter

Navn: Peter Laurits Jensen
Født: 17. aug. 1888, Svendborg.
På fattiggården: 1 gang i 1899.
13 år på billedet

Peter begyndte sin kriminelle løbebane i en tidlig alder. I en alder af blot 10 år
blev han for første gang anholdt for tyveri. I de følgende år var Peter en fast
gæst i Svendborgs Arrest. I begyndelsen blev han straffet med slag med riset,
men fik efterhånden kortere fængselsstraffe i stedet. Som 11-årig sad han
f.eks. 8 dage i arresten.
Da Peter var 13 år, var han efterhånden et kendt ansigt i byen. Han etablerede
bl.a. sin egen bande. Peter, der var den ældste, var leder for 3-4 drenge, der
begik små tyverier og bedragerier rundt omkring i Svendborg. Peter holdt sig
i baggrunden, men lagde planerne for de andre.
Én af bandens mest succesfulde fremgangsmåder var at narre wienerbrød og kager
fra byens bagere. De påstod, at de var sendt fra et af byens hoteller, og at de skulle
hente nogle kager. Flere gange lykkedes det drengene at få udleveret dem.
I en alder af blot 11 år blev Peter indlagt på Fattiggården af politiet.
To dage senere stak han af.
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Rasmine

Navn: Rasmine Sofie Skov
Født: 23. maj 1886, Bregninge, Tåsinge
På fattiggården: 5 gange fra 1900-1904.
15 år på billedet

I midten af august 1900 blev den kun 14 år gamle Rasmine Sofie Skov indlagt
på Svendborg Fattiggård. Hun havde trods sin unge alder været indlagt på
adskillige institutioner. Hun kom selv til verden på en fattiggård på Tåsinge,
hvor hendes mor var indlagt.
Indtil sin konfirmation var hun anbragt på børnehjemmet Brandtsminde i
Ollerup på Fyn. Efter hun forlod børnehjemmet, levede Rasmine et liv med
forhold til flere mænd. I en alder af 14 år blev hun indlagt på Magdalenehjemmet i København, og var på det tidspunkt blevet smittet med kønssygdommen syfilis.
I de kommende år opholdte hun sig skiftevis på fattiggården på Tåsinge og i
Svendborg. Når hun ikke var her, ernærede hun sig ved prostitution.
Som 17-årig blev Rasmine gravid og fødte i 1904 to tvillingedrenge, den ene
var dødfødt og den anden blev taget fra hende. Hun forsøgte at stikke af med
sit barn, men blev hurtigt fundet af politiet. Som 18-årig flyttede Rasmine til
København for at arbejde som husbestyrerinde.
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Magnus

Navn: Magnus Emil Petersen
Øgenavn: Gysse
Født: 2. sep. 1886, Svendborg
På fattiggården: 1 gang i 1904
16 år på billedet

Magnus Emil Petersen, der også kaldtes Gysse, var indlagt på Svendborg Fattiggård i fire dage i november 1904. Herefter blev han overført til Svendborg Arrest.
Hans øgenavn stammede fra hans familie. Den såkaldte Gysse-familie havde i
flere generationer været på kant med loven og det samme gjorde sig gældende
med Magnus.
Magnus’ far arbejdede på havnen og var drikfældig. Moderen havde forladt familien
til fordel for en ny mand i København. I stedet tog en ældre søster, der i perioder
ernærede sig ved prostitution, sig af sine mindre søskende.
Som 11-årig begyndte Magnus at lave små tyverier.
Fra han var 16 til han blev 18 år, blev han flere gange dømt for at stjæle og for at
betle (tigge) på gaden. Efter afsoningen af en af disse betleridomme blev han
sendt hjem til Fattiggården i Svendborg.
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