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Indledning
Indledning
Beretningen om året 2018 er skrevet af
museumschef Esben Hedegaard med bidrag fra leder af arkæologisk afdeling Per
O. Thomsen, museumsinspektør og arkæolog Lone C. Nørgaard, formidlingschef
Sarah Smed, museumsinspektør og
ph.d.studerende Nils V. Jensen, ph.d.studerende Stine Grønbæk Jensen, ph.d.studerende Jacob Knage Rasmussen, regnskabsfører Morten Berg Nielsen, sekretariatsmedarbejder Henriette Westh, kommunikationsmedarbejder Marianne Berthing, formand for HJORTØ bådelaug
Kjeld Søberg samt daglig leder af arkiverne Hanne Jensen.
Beretningen er disponeret således, at den
indledes af et resume af årets vigtigste
begivenheder og resultater. Herefter følger en nogle generelle oplysninger om
museets adresser, dets formål, besøgstal,
samarbejder og bevaringsindsats. Beretningerne fra museets afdelinger følger så
med arkæologien først, så Nyere tid/søfart, inkl. arkiverne, og til sidst Danmarks
Forsorgsmuseum. Den tidligere ret så omfattende oplistning af alle foredrag, omvisninger og guidede ture er erstattet af
en mere oversigtlig fortælling om museets virksomhed på dette område. Sidst i
beretningen opregnes markedsføringen,
medarbejderstaben, museets bygninger
og ”flåde”, inden bestyrelsesformand Poul
Weber runder af med bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
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Året i overskrifter

Museets adresse, telefon, e-mail
og hjemmeside
Administrationen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg Søfartsarkiv samt kontorer
for Danmarks Forsorgsmuseum og afdelingen for Nyere tid & Søfart.
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 02 61
Mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

2018 blev et godt og frugtbart år for Svendborg Museum. Vigtigst fik vi vished for, at den
retning, vi i de senere år har lagt ud for Danmarks Forsorgsmuseum og for Nyere Tids afdelingen, med en udstrakt demokratisering af vores arbejde med kulturarven, er den rigtige. Det mærker vi på den opmærksomhed, museet møder hos samarbejdspartnere,
pressen, museumskolleger, men først og fremmest hos såkaldte almindelige mennesker.
Efter at danske museer har kæmpet i 50 år for at opbygge ekspertise, kompetence og
autoritet i selve museumshuset, går Svendborg Museum forrest i en modsat bevægelse,
hvor ansvaret for og arbejdet med kulturarven deles ud og demokratiseres. Vi tror på, at
der er vigtige kompetencer ude hos folk, at vi skal have så mange som muligt til at fortælle historier, og at museers betydning vokser ved at give slip på det monopol på kulturarvsarbejdet, vi hidtil har haft.
Og det er ikke bare den rigtige vej, det er også en meget sjov vej at gå, når glæden over
kulturarvsarbejdet deles med mange. Vi vil i 2019 overveje, hvordan strategien kan komme til at kendetegne hele museets virksomhed.

2018 vil stå tilbage som året,

Udstillinger
For åbningstider og priser på entre og omvisninger se museets hjemmeside. Her finder
man også tid og sted for museets mobile
udstillinger.

•

hvor vi på trods af en steghed sommer
fik et pænt besøgstal

•

hvor medlemstallet i museumsforeningen nåede nye højder

•

hvor vi jævnligt druknede i egen succes
med ventelister til foredrag og med
100-200 deltagere på de guidede ture

•

hvor en række museer med Nationalmuseet i spidsen kom på inspirationstur
til Svendborg

•

hvor vi i september fik besøg af hendes
majestæt Dronning Margrethe

•

hvor vi afsluttede et ph.d.forløb og
igangsatte et andet

•

hvor vi for første gang indgik en bogkontrakt med det et stort internationalt
forlag

•

hvor vi som optakt til Landsstævnet i
Svendborg 2021 gik i gang med hele tre
idrætshistoriske projekter

De faste udstillinger
Danmarks Forsorgsmuseum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Oldsagssamlingen på Broholm
Broholmsvej 32
5881 Gudme
Egeskov Mølle
Grønnebjergvej 1
5771 Stenstrup

En herlig dag, da Dronning Margrethe besøgte
Danmarks Forsorgsmuseum i september.
Foto: Gudrun Fussing.
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Museets formål og virkeområde
Museet blev stiftet i 1908 som Svendborg
Amts Museum og har siden 1913 været
drevet som et statsanerkendt, selvstændigt og selvejende museum, støttet af
den tilknyttede museumsforening. Museet har til formål indenfor Svendborg Kommune at undersøge, indsamle, bevare og
udstille genstande fra fortiden, så disse
minder om vore forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og
videnskabens tjeneste.
Inden for virkeområdet dækker museets
virksomhed alle aspekter og epoker af
kulturhistorien. Udsprunget af museets

domicil på Svendborgs fattiggård har
dansk forsorgshistorie siden 1996 spillet
en særlig vigtig rolle, og bestyrelsen har i
2015 igangsat en proces med henblik på
at opnå en selvstændig statsanerkendelse
for denne nationale del af virksomheden.
For arkæologiens vedkommende er virksomheden indtil 30. september 2015 blevet udøvet i et samarbejde med Øhavsmuseet i enheden Arkæologi Sydfyn. I forbindelse med opløsningen af Øhavsmuseet blev Arkæologi Sydfyn omdannet til
et samarbejde mellem Svendborg Museum, Langelands Museum, Øhavsmuseet
Faaborg og Østfyns Museer, gældende fra
1. oktober 2015. Øhavsmuseet har haft

Hvor heldig kan man være? Mette Løjmann Hansen mødte og talte ikke bare med majestæten ved
dronningebesøget; hun blev midtpunkt for den tilstedeværende ordensmagt. Foto: Desiree Ulrich.

Besøgstal
År

2015

2016

2017

2018

34.300

31.822

39.485

32.692

13.295

15.364

18.026

16.909

0

0

0

325

Oldsagssamlingen på Broholm *

2.371

2.000

2.000

2.250

Pakhuset i Lundeborg

3.000

3.000

0

0

Svendborg Museum i alt
Danmarks Forsorgsmuseum
Anne Hvides Gård

Den Sorte Boks **
Egeskov Mølle
Andre udstillinger
Foredrag, guidede ture, sejlture mm.
* Tallene er skønnede.
** Tallet er baseret på elektronisk tælling.
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8.582
2.091

1.989

1.966

1.952

11.071

7.000

14.328

30

2.472

2.469

3.165

2.644
Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har i de seneste år opereret her og der og alle vegne. I 2018
lykkedes det museumschefen at indfange ham, så ham kunne blive oplyst i form af et 3-års ph.d. forløb. Foto: Marianne Berthing.
ÅRSBERETNING 2018
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det overordnede faglige, økonomiske og
administrative ansvar for Arkæologi Sydfyn frem til 30. september 2015. Efter 1.
oktober 2015 er det overordnede ansvar
for den samlede arkæologiske virksomhed lagt tilbage til de respektive modermuseer, og de arkæologiske aktiviteter vil
derfor fremover (i hvert fald for Svendborg Museums vedkommende) være at
finde i de kommende års årsberetninger
for Svendborg Museum. I det følgende afsnit om den arkæologiske virksomhed beskrives indholdet af Arkæologi Sydfyn
version 2.0 nærmere. Det faglige arbejde i
årets sidste kvartal medtages i årsberetningen for 2016.

De overordnede rammer for
museets virksomhed
Jeg beskrev sidste år Svendborg Museum
som humlebien, der fløj, skønt det ikke
burde være muligt. Humlebien flyver stadigvæk og skaber både glæde og stolthed over sin virksomhed, men der lægges
år for år mere vægt på biens ryg, hvilket
betyder, at de alt for små vinger må bruges endnu hurtigere. I dette afsnit vil jeg
prøve at redegøre for, hvad det er for byrder, humlebien skal flyve med. Omskrivningen dækker over museumschefens aktuelle bekymringer og beklagelser, og orker man ikke læse om det, kan man hoppe frem til næste afsnit. Forhåbentlig flyver bien også næste år.
2018 bragte på trods af kulturministerens
vedholdenhed og på trods af megen debat i medierne ingen afklaring på en ny
tilskudsstruktur til museerne, der skulle
give en større logik og gennemsigtighed i
tilskudsstørrelsen og plads til nye museumsinitiativer. Svendborg Museum har
holdt relativ lav profil i den generelle de8

ÅRSBERETNING 2018

bat om tilskudsreformen, fordi vi med vores interesse i et nyt statsligt tilskud til
drift af Danmarks Forsorgsmuseum kunne
ses som inhabile. Vi har måske lidt naivt
satset på, at reformen var undervejs, og
desto mere frustrerende var det at opleve
ved efterårets finanslovsforslag, at en
række museer tildeltes store beløb uafhængig af en faglig vurdering og uden
solidaritet med det samlede museumsvæsen, altså lige præcis det reformen skulle
gøre op med. Nu er det næppe sandsynligt, at tilskudsreformen kan nås under
denne regering, og har den næste kulturminister modet til at kæmpe videre?
Vi har altså i 2018 brugt tiden på at forberede os på den situation, at der pludselig
opstod den ønskede statslige pulje til nye
museumstiltag; så skulle Danmarks Forsorgsmuseum i givet fald ligge i bunken
af sådanne nye tiltag. Vi har derfor siden
kulturministerens besøg på museet i september 2017 løbende holdt hende orienteret om vores aktiviteter, vi har holdt en
tæt kontakt til Svendborg byråd, og vi har
inviteret de fynske folketingspolitikere indenfor til en orientering. Alex Ahrendtsen
og Erling Bonnesen besøgte således Danmarks Forsorgsmuseum i efteråret, og vi
vil i 2019 tage fat i de øvrige folketingspolitikere; med et valg i sigte bliver det
spændende at se, hvem det bliver.
På trods af den tætte dialog med Svendborg Kommune kom vi i 2018 ikke tættere
på en øgning af det kommunale tilskud til
museet, hvor vi som nævnt mange gange
ligger lavest af samtlige kulturhistoriske
museer på Fyn. Det kommunale tilskud til
Svendborg Museum er ca. 50 kr. pr. skatteborger, hvilket er mindre end en tredjedel af gennemsnittet for hele Fyn. Men
måske skal vi i stedet være stolte af ikke at

være beskåret yderligere? Svendborg
Kommune har siden valget i november
2017 bestandig arbejdet på at spare, og
her er museet blevet skånet. Denne fastholdelse af det kommunale engagement
er aldeles nødvendigt for museets drift i
en tid, hvor staten hvert år barberer 2% af
sit tilskud. Det offentlige tilskud skaber
basis for, at der bl.a. er løn til de medarbejdere, der skal tage hånd om de mange
frivillige, og som skal skrive de fondsansøgninger, der giver penge til de projekter, museet er anerkendt for. Hidtil er det
lykkedes at få museets økonomi til at balancere, men det er i kraft af velvillige fonde og en kolossal indsats af museets ansatte. I længden er situationen uholdbar:
Vores udvikling er næsten fuldt og helt
baseret på eksterne midler, der er ikke
længere råd til at sende folk til seminarer
og kurser, og der har meget længe ikke
været råd til bygningsrenoveringer. Vi lapper og lemper, men der kommer uvægerligt en meget stor regning på et tidspunkt.
I beskrivelsen af museets økonomiske udfordring skal nævnes, at museet vil i det
kommende og i begyndelsen af det efterfølgende år miste de sidste to seniorjobs
ud af oprindeligt tre fuldtidsstillinger, som
Svendborg Kommune stillede til rådighed
for museet, da ordningen blev indført. Vi
har allerede mistet en håndværkerstilling,
i 2019 er det museets kommunikationsmedarbejder og i 2020 museets mest erfarne museumsvært, der stopper og ikke
umiddelbart bliver erstattet. Svendborg
Kommune mangler stadigvæk at fortælle
os, om og i givet fald hvordan kommunen
vil kompensere os for det tab.
Et permanent statsligt tilskud til Danmarks Forsorgsmuseum vil være en aner-

kendelse af, at Danmark selvfølgelig skal
have et museum for det socialt udsatte,
men samtidig vil det betyde økonomisk,
at midlerne til at løfte denne nationale
opgave ikke alene skal tages af det statslige og kommunale tilskud, der egentlig tildeles Svendborg Museum for at drive et
lokalmuseum.

Samarbejder
Nød lærer museer en masse, bl.a. at samarbejde. Så det er vi absolut mestre i. Vi
går som udgangspunkt nysgerrigt ind i ethvert nyt samarbejde, og kun når vi lugter,
at partnerne vil udnytte vores anerkendelse til egen vinding, bliver vi forbeholdne. I
dette afsnit beskrives især nogle af de vigtigste faste samarbejder; ved siden af dem
har vi et utal af kortere eller længerevarende samarbejder om projekter.

Samarbejdet med museets mange frivilliggrupper er frugtbart og hyggeligt. Her er Museumshavens Venner samlet.
Foto: Mogens Damgaard Petersen.
ÅRSBERETNING 2018
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I museumsregi samarbejder Svendborg
Museum på kryds og tværs med andre
danske museer, i første række vores nabomuseum i Svendborg, naturhistoriske Naturama, og museerne i nabokommunerne. Men derudover med en række museer
ud over landet omkring konkrete projekter eller i puljesamarbejde. Svendborg
Museum var således i 2018 været vært
ved de danske søfartsmuseers årlige puljemøde, hvor vi fik ros for et spændende
program, der pegede både frem og tilbage i tid.
Det fynske Arkiv-Bibliotek-Museum-samarbejde, KulturarvFyn, fortsatte i 2018,
hvor Esben Hedegaard med sin bestyrelsesspost stadig repræsenterer det fynske
bevaringsarbejde. Det er vigtigt med dette fynske samarbejdsorgan – særligt hvis
regionerne står over for en nedlæggelse.
Allervigtigst er nok KulturarvFyns kulturmiljøråd, der med udsigten til dets mangeårige formand, Ellen Warrings, fratrædelse i 2019, formodentlig vil blive svækket fremover. Efter amternes nedlæggelse
har Kulturmiljørådet spillet en vigtig rolle i
beskyttelsen af de kulturhistoriske værdier i det åbne land, fra oldtidsminder, over
diger og dæmninger til vandmøller. Mange steder på Fyn har de lokale museer af
forskellige grunde svært ved at løfte disse
sager, og særligt her har Kulturmiljørådet
spillet en vigtig rolle.
Svendborg Museum samarbejder med
fem andre fynske museer om at drive Bevaringscenter Fyn, og i 2018 fik vi etableret et udviklingsprojekt ”Fortiden i Fremtiden”, der har til formål at sikre bevaringscentret fortsatte tekniske udvikling, samtidig med at borgerne får større kendskab
til denne helt nødvendige del af museumsarbejdet. Konkret søges 2,3 mill. kr.
10
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hos fonde, der sammen med egne midler
skal bruges til investering i ny konserveringsteknologi og i en årlig vandreudstilling. I skrivende stund er der givet tilsagn
om de første 1,3 mill., så vi har besluttet at
igangsætte første del af projektet.
På det arkæologiske område samarbejder
Svendborg Museum med de øvrige tre
”gravende” museer på Syd- og Østfyn,
nemlig Øhavsmuseet Faaborg, Langelands Museum og Østfyns Museer. Det juridiske ansvar har hidtil ligget hos Øhavsmuseet Faaborg, og på et møde i efteråret 2018 besluttede vi, at det indtil videre
skal forblive der. Regnskabsfunktionen og
den faglige koordinering har hidtil ligget
hos Svendborg Museum, men med udsigten til Per O. Thomsens fratrædelse sommeren 2019 er disse funktioner ligeledes
flyttet til Faaborg. De arkæologiske medarbejdere har selv udarbejdet et forslag til
revision af samarbejdet, og alt tyder på, at
samarbejdet også fremover vil køre godt.
Samarbejdet med Svendborg Kommune
er mangfoldigt. Vi rådgiver om de kulturhistoriske værdier i kommunen i forbindelse med lokalplaner, byggesager, vandløbs- og digesager osv., og vi stiller op til
fælles arrangementer, som når kommunen vil sætte særligt fokus på havnen,
vand og affald, ”World Toilet Day” osv.
Museumschefen er også stadig medlem
af det kommunalt nedsatte Svendborg
Arkitekturråd. Rådet arbejder glimrende
med Ole Østergaard som formand, men
rådet forbeholder sig retten til at stille sig
kritisk til nogle af byrådets initiativer, og
der har – måske derfor – været en tendens til, at byrådet ikke i særlig stort omfang har bedt om rådgivning fra rådet.
Sidst på året igangsattes en proces med
deltagelse af kommunens kulturinstitutio-

ner, foreninger og privatpersoner, der har
til formål at bidrage til kommende strategier og prioriteringer på kulturområdet.
Spændende hvad det munder ud i. Generelt kan man sige, at der er et stærkt samarbejde på kulturområdet i Svendborg
Kommune, og det udspringer måske netop af, at der er så godt som ingen penge
at slås om, så vi kan nemt enes og få ideer
sammen.
Svendborg Museum samarbejder vidt og
bredt om det daglige kulturhistoriske arbejde. Vi har et godt samarbejde med
Svendborgs skoler, med gymnasiet og
med en række professionsuddannelser. Vi
samarbejder med en masse foreninger og
institutioner, hvor det for 2018 kan være

værd at nævne, at vi indledte tre samarbejder på idrætsområdet: Først fik vi en
henvendelse fra Svendborg Gymnastikforening om at skrive foreningens historie. Den opgave overlod vi til journalist og
forfatter Anita Lillevang, der sidst på året
kunne fremsende et manuskript til foreningen til gennemlæsning forud for
trykningen. SG har 3300 medlemmer, og
foreningens historie siden grundlæggelsen i 1884 giver et spændende perspektiv
på hele Svendborgs historie. Siden henvendte Haludvalget ved Svendborg
Idrætshaller sig med ønsket om, at museet skulle holde festtalen ved 50-års jubilæet i januar 2019 og formidle hallens historie i udstillingsform ved jubilæet. I skrivende stund er jubilæet veloverstået, og

I kraft af ØKs teaktræsskovning i det nordlige Thailand ca. 1897-1950 har danske og thailandske museer en fælles
historie. Chiang Mai Arts and Cultural Centre er meget interesseret i at etablere et samarbejde, bl.a. om en fælles
udstilling. Her har museumschef Esben Hedegaard (tv) og post doc Martin Müller taget opstilling i kulturcentret
gård sammen med direktøren for centret Suwaree Wongkongkaew (i mørkt tøj) og Piyapat Jarusawat fra School
of Information Studies, Chiang Mai University.
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museets medvirken blev meget positivt
modtaget. Endelig fik museet midt på
året en henvendelse fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der i 2020 bliver 100. Også
her ønskede man, at museet medvirkede
ved jubilæet ved i udstillingsform at fortælle om de 100 år. Professor og kønsforsker Hans Bonde skriver jubilæumsskriftet. Museet har med særlig stor interesse
gået ind i disse idrætshistoriske samarbejder, da de alle peger frem mod Landsstævnet i Svendborg i 2021. Ved den lejlighed er det tanken, at stævnet ikke alene skal være en afvikling af opvisninger
og kampe; Sydfyn skal i stævnedagene
syde og boble af alle slags kulturtilbud.
En del af samarbejdet rækker ud i verden.
Danmarks Forsorgsmuseum har i 15 år
haft et samarbejde med en række museer
i England og Norden; i de seneste 3-4 år
er dette samarbejde nået langt videre, og
vi har bl.a. fundet ud af, at de mest interessante samarbejder, når det gælder børneforsorgens historie, befinder sig i
Australien. For nyere tid-afdelingen har
der traditionelt set været et internationalt
samarbejde om den maritime historie,
dels mellem de nordiske lande og landene ved Østersøen, dels bredere internationalt gennem organisationen ICMM (International Congress of Maritime Museums).
I de sidste to år er der opbygget et samarbejde med Chiang Mai Museums and Cultural Centre. I oktober måned rejste Esben
Hedegaard og post doc i asiatiske studier
Martin Müller til Chiang Mai for at få formaliseret dette samarbejde, hvilket lykkedes over al forventning. Projektet skal efter planen involvere en række museer i
Danmark og Thailand omkring en vandreudstilling, ”The Heritage of East Asia Company”, i 2021
12
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Indsamling, registrering, bevaring
Det er tankevækkende, at der stadig i dag
kan indsamles genstande, der kan belyse
Fattiggårdens historie inden lukningen i
1974. I 2018 fik vi således henvendelse fra
Kirsten Hoffmann, Nyborg, der er efterkommer efter forvalter Alsing. Hun havde
en stor samling for os ukendte Fotografier
fra Svendborg Fattiggård ca. 1880-1920,
hvoraf tre er gengivet her.
På nyere tids-området blev der ikke indsamlet så meget i 2018, bortset fra at vi fik
en henvendelse fra 3F i Svendborg, der
gerne ville aflevere ca. 25 – heldigvis meget velholdte og komplette – faner. Fanerne kom fra forskellige fagforbund på hele
Sydfyn, og ved lokalafdelingernes nedlæggelse for måske 30-40 år siden var fanerne fulgt med til den nye hovedafdeling i Svendborg. Fire af fanerne stammede fra forbund uden for vores virkeområde, og de blev tilbudt de respektive museer. Resten blev sendt til Bevaringscenter
Fyn til rensning, fotografering og emballering – et arbejde som 3F støttede med
10.000 kr. Svendborg Museum har nu ca.
150 faner plus en del maritime. Faner er
stadigvæk vældig gode i udstillingssammenhæng, for det er sådan, de er skabt: til
at repræsentere en særlig gruppe.
2018 blev året, hvor museerne omsider
kunne sige farvel til registreringssystemet
REGIN og goddag til SARA. Museets magasinansvarlige Dorthe Høstrup og museumschef Esben Hedegaard kom som de
første på kursus i SARA – for museumschefen var det det 5. registreringssystem,
han skulle lære at navigere i siden hans
ansættelse i 1982. SARA har stadig visse
børnesygdomme, men det skal nok komme til at fungere. Lige som REGIN kan systemet langt mere, end der er brug for og

Et fra samlingen med de mange ukendte billeder fra Fattiggårdens første tid, som museet indsamlede
i 2018. På billedet ser man fattiginspektør og tidligere oberstløjtnant Walther i sin dagligstue i Fattiggårdens administrationsbygning – i dag museumschefens kontor. Midt for bordet sidder hustruen Anne Margrethe og til venstre forvalter Alsings datter. Hun var født i 1887, så det er med hende, vi kan datere billedet til ca. 1893.

tid til i det daglige arbejde, så udfordringen er at få indført vaner og rutiner, så alle registrerer på omtrent samme måde.
Det er tanken at etablere et lokalt og tilrettet kursus for det øvrige personale,
hvor vægten netop kan lægges på det, alle skal kunne.
For første gang i mange år blev der skruet
ned for bevaringsaktiviteterne på magasinet; vi havde fået styr på klimaet og var
næsten færdige med samlingsgennemgangen. Vi trængte til en pause, før vi i
2019 får taget det sidste nøk, så vi kan erklære, at nu er vores bevaringsforhold i
orden.

Bevaringscenter Fyn fik året igennem leveret nogle kasser med mugangrebne nyere tids-genstande; det projekt er afsluttet nu. Turen er i 2019 kommet til arkæologi-magasinet, hvor særligt de organiske
genstande (af træ, læder, ben osv.) ligeledes skal tjekkes for mug, og tilsvarende
skal jerngenstande gennemgås for evt.
korrosion.
Bevaringscentret har som altid stået museet bi med hurtig rådgivning i forskellige
situationer. Først ønskede vi sagkyndig
konserveringsbistand, før vi sagde ja tak
til de mange faner. Siden havde vi en skade på et udlånt maleri, som der skulle udÅRSBERETNING 2018

13

Forvalter Alsings søn Johan
sidder til hest i Fattiggår-den foran Administrationsbygningen, ca. 1900-05.
Anledningen kendes ikke.
Bemærk stakittet; efter at
”Fattiggårdens skræk”, Peder Jørgensen, havde overfaldet personalet i 1909 blev
det nuværende 3 meter høje
trådhegn opsat.

regnes en pris på. Og endelig havde vi
tekstilkonservator Mette Jensen til at vurdere, om museets store alterdug fra Vor
Frue Kirke kunne udlånes og ophænges
lodret i forbindelse med vores udstillingssamarbejde med SAK; det blev desværre
et Nej; dugen var for skrøbelig.
Bevaringscenter Fyn fyldte 40 år i 2018, og
det blev markeret ved et arrangement i
Færgegården på Havnepladsen i Svendborg med taler af tidligere museumsleder

for Langelands Museum
og en af hovedmændene bag konserveringsværkstedet, Jørgen
Skaarup, samt af kulturordfører for Dansk
Folkeparti, fynske Alex Ahrendtsen. Der
blev samtidig udgivet et jubilæumsskrift,
der beskrev centrets arbejde, dets grundlæggelse og udvikling, samt nogle tanker
om fremtiden. Museumschefen bidrog
med en artikel om de fynske museers bestræbelser på at få etableret et fællesmagasin, og hvorfor han i dag var begejstret
for at det mislykkedes. Det handler mest
om nærhed. Skal museumsinspektører
fortsat fortælle historie ved hjælp af bevarede genstande, forudsætter det efter museumschefens mening, at
de har et fysisk forhold
til de samme genstande;
det er svært at få, hvis
tingene først befinder
sig på et fjernt magasin
med begrænset adgang.

Arkæologi
På udgravningsfronten er det blevet til
adskillige større og mindre forundersøgelser, overvågninger og besigtigelser i
2018. En af de lokaliteter, hvor vi de senere år jævnligt har foretaget forundersøgelser og udgravninger, er de jagtstationer fra Maglemosekulturens jæger-samlersamfund, som er beliggende langs kanten af den – på det tidspunkt – store issø
syd for Stenstrup. 2018 blev ingen undtagelse. Både i august og november gravede vi på stedet, og i januar 2019 fortsætter vi eftersøgningen af jagtstationerne.
Besøg på udgravninger på Højensvej af 6. klasse
fra Rantzausminde skole. De fik lov at følge arkæologerne et par timer og høre om, hvordan
en arkæolog arbejder på en udgravning. Foto:
Lone Østergård.

I august gik turen til Højenvej i Rantzausminde, hvor udgravningen af den såkaldte ”Høj 4” skulle udgraves. Den undersøgelse blev på alle områder årets udgravningshøjdepunkt. Herom beretter udgravningslederen, museumsinspektør Lone C. Nørgaard, mere fyldigt om på de
kommende sider. Arkæolog Allan Dørup
Knudsen, der i de seneste to år har været
”udlånt” til Østfyns Museer for at stå for
den spændende udgravning af Nyborg
Slot, gik i 2018 i gang med den omfattende beretning fra slotsudgravningen; siden
oktober har Allan således arbejdet tre dage om ugen i Nyborg og to dage i Svendborg; hos os har Allan arbejdet med beretningen fra udgravningen i 2015 af torvet i Svendborg.

Fattiggårdens køkken i Administrationsbygningens
kælder. Ringkomfuret bagest stod der endnu, da museet overtog Fattiggården i
1974, men er desværre væk i
dag.
14
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Udgravning af ”Høj 4”
Overskriften dækker over en udgravning
på Højensvej, som Svendborg Museum
udførte i perioden 1. august - 3. september 2018. Her fremkom nogle meget
spændende – og til dels uventede - resultater, som der her vil blive gjort kort rede
for.

1980’erne, hvor man undersøgte de sidste
udpløjede rester af den og bl.a. afdækkede en stensat grav samt en mængde ardspor herunder. I graven fandt man som
eneste genstand hovedet af en bronzeknap, der daterer anlægget til bronzealderens periode III, dvs. ca. 1300–1100 f.Kr.

Der har oprindelig ligget en høj på det
sted, hvor udgravningen fandt sted, og
hvor der nu ønskes opført boliger. Selve
højen blev imidlertid udgravet af Per O.
Thomsen m.fl. allerede i midten af

I 2018 var det altså ikke selve højen, vi var
ude efter at dokumentere, men derimod
ardsporene, som vi håbede fortsat var at
finde. Under den tidligere udgravning
samt ved forundersøgelsen af hele områDe opmålte ardspor, der danner et fint net af streger i undergrunden. Her illustreret med grønt.
Ardsporene ses også på tegningen på næste side.

det var der desuden fundet en del stolpehuller nord for højen, som forhåbentligt
kunne sammensættes til hele grundplaner af bygningsværk, når der blev afrømmet muld på et større areal. Og man må
sige, at alle forhåbninger blev indfriet i løbet af den tid, udgravningen stod på!

Udgravningens placering illustreret med en gul cirkel. Højen har ligget højt i landskabet med fin udsigt over Svendborgsund mod syd. (Ill. fra Fund og Fortidsminder).
16
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Efterhånden som maskinen bevægede sig
fra øst mod vest og fik gravet mulden væk
og blotlagt undergrunden, dukkede der
den ene plet op efter den anden, og vi fik
travlt med at dokumentere de mange anlæg. Det skal bemærkes, at det var på det
tidspunkt, hvor det i længere tid havde
været tørt og ubarmhjertigt varmt vejr, og
den megen graveaktivitet skabte desværre store støvskyer, som nogle af naboerne
til udgravningen naturligvis ikke var helt
tilfredse med. Vi forsøgte på alle måder at
dæmpe støvet, men det var ikke muligt
helt at undgå det. Heldigvis kom vi efter-

hånden på afstand af bebyggelsen, jo
længere mod vest vi kom, og det hele
faldt lidt til ro.

Ardspor
Afdækningen af ardsporene var noget,
der gav anledning til spænding blandt de
deltagende arkæologer. Var der mon spor
tilbage, og var det mon muligt at få dem
registreret og eventuelt tage (pollen)prøver af dem? Når det er så tørt og varmt i
vejret, tørrer den blottede undergrund
naturligvis også hurtigt ud, og det er nogle gange næsten umuligt at se noget, fordi det hele bare bliver til én stor grålig, tør
flade. Normalt ridser vi anlæggene op, så
vi efterfølgende kan måle dem ind med
GPS og ved, hvor der findes noget interessant. Men det lader sig ikke gøre med ardspor, som der normalt ikke er meget tilbage af, og det vil forstyrre den smule fyld,
ÅRSBERETNING 2018
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der er tilbage i sporene, så der ikke kan tages pollenprøver.
Der gik lidt tid, før det gik op for os, at der
var begyndt at dukke ardspor op. I periferien af højområdet var de meget spredte
og ikke let genkendelige, men det skulle
snart ændre sig. Til vores store glæde begyndte de karakteristiske striber (som ardsporene bare er) at danne et tættere og
tættere net på kryds og tværs ind mod
midten af den tidligere udgravede høj, og
der var ingen tvivl om, at denne del af formålet med undersøgelsen ville blive en
succes. Hovedparten af sporene kunne
måles op med GPS som streger, og det
lod sig også gøre at tage nogle meget fine pollenprøver, som forhåbentligt kan
fortælle os, hvornår oldtidsploven lavede
de karakteristiske ridser i undergrunden.
Eftersom vegetationen og floraen løbende har ændret sig op gennem oldtiden,
kan vi ved hjælp af et såkaldt pollendiagram datere sporene ud fra, hvilke pollen
der findes i fylden. Det er en meget omstændelig proces, og det lykkes ikke altid
at få egnede pollen ud af prøverne. Men
vi venter stadig i spænding på at høre, om
det er lykkedes.
Ardsporene er udelukkende bevarede,
fordi de har ligget beskyttet under en
gravhøj, og pollenprøverne skulle gerne
fortælle os, om de er fra samme tid som
opførelsen af højen, eller om de er ældre.
Hvis det viser sig, at de er nærmest samtidige med højen, må vi antage, at der er
foretaget, hvad der kaldes en rituel pløjning, før højen blev anlagt. Det kunne være for at sende den afdøde godt ud på
den sidste rejse til de evige afgrødemarker eller blot for at vise, at personen har
været storbonde eller i det hele taget en
vigtig person for det omgivende sam18
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fund. En lidt mere kedelig teori kan være,
at ardsporene er ældre og blot efterladenskaber fra nogle tidligere bønder, der har
været bosat i området – selv om tanken
om, at der har foregået noget rituelt i forbindelse med en gravlæggelse altid er tillokkende for arkæologer. Men i dette tilfælde vil det være mindst lige så spændende at finde ud af, om ardsporene kan
have en sammenhæng med den bebyggelse, der dukkede op nord for højen. Vi
venter som tidligere nævnt fortsat i spænding, hvad det angår.

Huse
Da vi åbnede feltet nord for højen, var det
med forventninger og en formodning
om, at der ville være bevarede spor efter
mindst én bygningskonstruktion, med
tanke på de mange stolpehuller der tidligere var fundet her. Og formodningerne
holdt mere end stik. Det nærmest vrimlede frem med stolpehuller, og vi skulle holde tungen lige i munden for at få alle
med. På grund af tørken måtte vi gå over
den afdækkede flade flere gange med en
vandsprøjte, hvor der var tvivl om, om alt
var taget med. Det gav yderligere resultater i form af flere stolpehuller, der tonede
frem som mørke skygger, hvor den blottede undergrund fik noget vand. Desværre viste det afrømmede felt at være forstyrret af mindst to øst-vestgående ”agerrener”, der kunne ses som to brede, næsten fundtomme, striber på tværs af feltet. Disse agerrener er i sig selv ganske interessante, da de fortæller noget om tidligere tiders dyrkning af jorden, men i denne sammenhæng, hvor de skærer igennem mængden af spor efter anlæg fra
oldtiden, er de ikke andet end en ærgerlig
forstyrrelse!

Ikke desto mindre kan vi ud fra de opmålte anlæg finde frem til mindst fem konstruktioner, som på baggrund af typologi
og størrelse sandsynligvis hører til i slutningen af yngre stenalder eller helt i begyndelsen af ældre bronzealder (ca. 1700
f.Kr.). Omkring denne tid byggede man,
hvad der kaldes midtsulehuse, også benævnt toskibede huse. Det vil sige, at der
igennem længdeaksen af huset var én
række med stolper, som holdt taget oppe.
De fleste huse blev orienteret omtrent
øst-vest, og hvis der eksempelvis var
kvæghold, var disse som regel placeret i
den østlige ende, som altså fungerede
som stald. Hvad der er lidt bemærkelsesværdigt ved husene fra Højensvej er, at en
god del af vægstolperne også er bevarede. Til væggene har man benyttet tyndere stolper, end dem der stod i midten af

huset, og de har som oftest ikke været
gravet så dybt ned som midterstolperne.
Derfor er det lidt usædvanligt, at der på
denne udgravning er bevaret så mange
spor efter vægstolper, som der er, og det
giver en meget bedre og sikrere identifikation af de forskellige konstruktioner.
I forbindelse med udgravningen på Højensvej er de fire af fem ”sikre” huse også
orienteret øst-vest. Det femte hus er imidlertid muligvis orienteret nord-syd, men
da der løber en agerren lige netop igennem dette hus, hvor en del stolpehuller
altså er forsvundet, er det behæftet med
en vis usikkerhed. Men det vil senere naturvidenskabelige analyser sandsynligvis
kunne give svar på.
Fra nogle af stolperne i de sikre huse er
der taget floteringsprøver, hvilket enkelt

Illustrationen viser de forskellige huses omtrentlige placering. Det ”stribede” hus fandt vi kun den vestlige ende af. Da materialet ikke er færdigbearbejdet, kan oversigten ændre sig en anelse. Agerrenerne
løber umiddelbart nord og syd for rækken af øst-vestorienterede huse.
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snittede det altså på midten, så vi kunne
få et fint lodret tværsnit og helst med
nogle fine lag i.
Efterhånden som vi kom ned i anlægget,
viste det sig i virkeligheden at være en
sammenflydning af mindre anlæg, indtil
vi nåede 30-35 cm ned. Da så det ud til, at
der mod midten af den gravede profil
fremkom ren undergrund, og uden om
var der en bred ring af noget lidt mørkere
fyld. Vi tog derfor liiiiige et lille skrab mere
med maskinen, for at sikre os, at vi var i
bund på midten, og her dukkede pludselig en lille plamage med, hvad der lignede
aske, lidt trækul og brændte knogler frem,

som gik ind under profilet. Den første indskydelse, man som arkæolog får, er, at det
er en brandgrav. Altså at der har været lavet en lille fordybning et stykke nede i undergrunden, hvori man har lagt resterne
af et ligbål og på den måde gravlagt en
person. Det er en gravform, som har været benyttet i lidt varierende udformninger i løbet af det meste af oldtiden. I nogle perioder har man blot lagt resterne af
ligbrændingen i et lille hul i jorden, og i
andre perioder har man benyttet urner,
som man har sat ned, stort set på samme
måde, som man gør i dag. Men hvorfor
denne lå så langt nede var lidt af et mysterium.

Ligbrændingsstedet, her markeret med lys blå farve. Den store aftegning, der nærmest omkranser det
hele, er det anlæg, der blev afdækket i overfladen. Anlæggene ses også på den forrige tegning
i nederste venstre hjørne.

fortalt vil sige, at man har samlet noget af
fylden/jorden fra stolpehullerne, der efterfølgende vil blive hældt i et kar med
vand, så jorden falder til bunds, og eventuelle makrofossiler, som for eksempel
brændt korn, vil flyde ovenpå og kan tages fra til analyse. Selve analysen, der benyttes, er som regel 14C-metoden, der giver en cirka-datering af, hvornår makrofossilet er fra. Trækul er også meget velegnet til denne metode og benyttes ofte.
Undersøgelsen er endnu ikke færdigbearbejdet, og der vil helt sikkert være føjet
dele af et par huse mere til listen, når vi
kommer så langt.

Ligbrændingssted
I den østlige del af feltet, for foden af den
naturlige bakke som gravhøjen oprindeligt var opført på, dukkede der mildest
20
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talt noget meget overraskende og sjældent op; nemlig hvad der formodes at
være et ligbrændingssted. I overfladen
havde vi markeret et større anlæg, der tolkedes som enten et mindre kulturlag eller
en stor grube. Et kulturlag blev enten
dannet på steder, hvor der har været meget færdsel, eller på steder man har benyttet som en slags mødding, og det efterlader sig ofte som store, mørke plamager i udgravningsfelterne. En grube er
egentlig bare et hul i jorden, og der findes
en del forskellige typer, der er delt op alt
efter, hvilken funktion de har haft, eksempelvis affaldsgruber. En tredje mulighed
for det nævnte anlæg kunne være, at det
var sporene efter en oldtidsbrønd.
Der var altså flere muligheder, så en af de
sidste dage vi havde maskine på udgravningen, blev det besluttet at fjerne halvdelen af det større anlæg i tynde lag. Vi

Der var besøg af flere skoleklasser på udgravningen. Fra Rantzausminde skole var der f.eks. besøg af to
6. klasser, der fik lov at følge arkæologerne et par timer og høre om, hvordan en arkæolog arbejder på
en udgravning. Foto: Lone Østergård.
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Det nyfundne anlæg blev dækket til med
plastik, da det var sidst på dagen, og næste dag ville vi så fjerne den anden halvdel af den store plamage for at kunne afdække resten af den formodede brandgrav. Efterhånden som vi næste dag kom
ned i niveau, tegnede der sig en donut-formet ring omkring midten, som

dog aftog og forsvandt helt på den ene
side, da vi var nået næsten i bund til anlægget med asken og de brændte knogler. Igen stødte vi på et lag af undergrundsfyld på midten og skrabede det
forsigtigt bort for at afdække resten af
den mulige brandgrav. Endnu en gang
blev vi overraskede over, hvad der gemte

sig under denne undergrundsfyld. Det viste sig, at der ikke kunne være tale om en
brandgrav, som ofte ses som en forholdsvis lille plet af grå-sort fyld med stumper
af brændte knogler, da dette anlæg var
nærmere 150 cm langt i retningen nordsyd og omkring 80 cm bredt. Der lå enkelte sten med en diameter på 5-7 cm langs
kanterne, og henholdsvis lige nord og øst
for anlægget var der en plet med let rødbrændt undergrund som viste, at det havde været lidt varmepåvirket lige der. Der
fandtes også nogle aftegninger langs den
nordlige ende og nordøstlige side, der lignede ardspor, selv om der næppe kan være tale om ”ægte” ardspor i den dybde,
som nu var omkring 40 cm. Men der kan
måske have fundet en rituel handling
sted, hvor man har lavet symbolske ardspor hen over anlægget.
For at vende tilbage til selve anlægget,
blev det konkluderet, at det måtte dreje
sig om et ligbrændingssted. Den afdøde
har ikke været anbragt på et bål direkte
på jorden, men der har sandsynligvis været bygget en form for stativ med brændsel omkring, som vedkommende er lagt
på. Der blev fundet i hvert fald to sikre
stolpehuller i umiddelbar nærhed af og i
samme dybde som ligbrændingsstedet,
som muligvis har været en del af konstruktionen omkring ligbrændingen. Den
brede ring omkring anlægget har været
en grøft, hvori det ene stolpehul blev fundet.

Ardsporene i udgravningen på Højensvej. Colaflasken i forgrunden skal ikke angive størrelsesforhold
eller anden. Med flere dage på over 30 grader i skyggen var det vigtigt for arkæologerne aldrig at have
langt til en flaske med isvand. Foto: Lone C. Nørgaard.
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der blot var 1-2 cm dybt, er der ved et
gennemsyn på Moesgaard Museums afdeling for konservering og naturvidenskab fundet blandt andet brændte korn
fra byg, rug, havre og brødhvede/durumhvede samt rester af flere forskellige typer
af vilde planter. Desuden indeholdt det en
del trækulsstumper, så der er godt med
materiale til at få det dateret ved den tidligere nævnte 14C-analyse. Der er yderligere taget en pollenprøve fra overgangen
mellem undergrund og bunden af anlægget, så vi også her kan få en rimelig præcis datering på ligbrændingen.

Kort sammenfatning
Opsummeret indeholdt udgravningen
altså overordnet set nogle ardspor på en
naturlig forhøjning, hvor der tidligere har
ligget en gravhøj, et lavtliggende ligbrændingssted samt en mængde stolpehuller og andre anlæg der imellem. Alt
sammen noget der fortæller os om både
dagligdagen og det profane liv for knap
4000 år siden ved den nuværende Højensvej i Svendborg.

Dette er naturligvis arkæologernes tolkning af det nævnte anlæg, og vi kan aldrig med sikkerhed sige, at det er sådan,
det har været. En ting, vi dog kan være rimelig sikre på, er den datering, vi på et
tidspunkt får på selve ligbrændingsstedet. I den sparsomme fyld fra anlægget,
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Formidling
Den arkæologiske formidling har i løbet af
året hovedsagelig bestået af vandreture
på Øhavsstien, flere sammen med Nils
Valdersdorf Jensen eller Esben Hedegaard. Turene har været meget velbesøgte, nogle endda overvældende velbesøgte.
Et lidt anderledes formidlingsinitiativ var
vores ”Kulturarvsmaraton” (der beskrives
andet sted i beretningen) og ”Med museet på værtshus”; begge dele må betegnes
som succesrige. Arkæologiens værtshustur gik til Klosterstuen, hvor Per O. Thomsen fortalte om Gråbrødrekloster – og
-kirke. Her kunne foredraget ledsages af
en velskænket fadøl.
Som sædvanlig åbnede vi også flere gange i sæsonen dørene til Oldsagssamlingen på Broholm.

Forskning - Lundeborg
De fleste, som har interesse for den sydfynske arkæologi, vil på et eller andet tidspunkt være stødt på navnet Lundeborg.
Her undersøgte museet i årene 19861993, 2009 og 2013 bebyggelseslevn fra
det ældste strandmarked i Skandinavien
(dateret til 200-700 e.Kr. – yngre romersk
og germansk jernalder). Pladsen karakteriseres af fundrige kulturlag med unikke
bevaringsforhold for især metalgenstande og organisk materiale. Fundmaterialet
viser, at Lundeborg var en specialiseret
handels- og håndværksplads. Der er ikke
tale om en normal agrar bebyggelse med
langhuse, som de ses i Gudme. Levnene
efter bebyggelse peger derimod på, at
aktiviteterne foregik i mindre hytter/
værksteder på stranden. Pladsen har karakter af at være et sæsonbetonet strand24
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marked administreret af eliten i Gudme.
Mere end 8000 klinknagler fra skibe vidner desuden om sejladsens betydning, og
at pladsen skal ses som Gudmes ”Port of
Trade”, der indgik i et større, maritimt baseret handelsnetværk. Det omfattende
fundmateriale er aldrig blevet publiceret i
sin helhed, men fordi pladsen har stor betydning for forståelsen af den romerske
jernalder og efterfølgende perioder, satses der på at få det gjort i løbet af de næste par år. For at det skal lykkes, håber vi
på fondsstøtte til arbejdet.

Arkæologi Sydfyn
Arkæologi Sydfyn (ASF) er et samarbejde
mellem Svendborg Museum, Østfyns Museer, Langelands Museum og Øhavsmuseet Faaborg som har eksisteret siden 2012.
Fra 2016 og til efteråret 2018 har Anne
Hvides Gård fungeret som rammen om
Arkæologi Sydfyns fælles aktiviteter. Bygningen har fungeret fint som mødested
for arkæologerne fra de fire museer, men
en ændret organisation i ASF har gjort en
fælles base overflødig. Derfor er Anne
Hvides Gård opgivet som arbejdsplads,
og museets arkæologiske afdeling er igen
at finde på Viebæltegård.

Detektorfund og danefæ
Svendborg Museum har som de øvrige
sydfynske museer fået indleveret flere
hundrede genstande fra private detektorførere i løbet af 2018, og i november måned blev 467 stk. detektorfund sendt videre til Nationalmuseet til danefævurdering.
Vi er meget glade for at modtage de mange fund, der bliver indleveret. De er vigtige kilder til en forståelse og kortlægning
af forhistorien i Svendborg Museums arkæologiske ansvarsområde. I Gudme er
der vanen tro dukket en mængde fine
fund op. Her er Johnny Kragekjær, der oprindeligt ”opdagede” Gudme i detektorsammenhæng,
en stor og ivrig
bidragsyder,
der har en stor

interesse i at hjælpe museet med at afdække flere aspekter af dette arkæologisk
rige område. Af andre områder, hvorfra
der er indkommet fine fund, kan blandt
andet nævnes Vejstrup og Kærstrup
(sidstnævnte er forgængeren til Valdemars Slot).
Der er kommet flere nye detektorførere
til, som vi gerne vil rose for deres tilgang
til detektorarkæologien. Det drejer sig
nemlig ikke kun om at finde guld og skatte i den danske muld; det drejer sig i høj
grad også om at kunne dokumentere nøjagtigt, hvor fundene er gjort og eventuelt
i hvilken kontekst for eventuelt senere at
kunne benytte genstandene i forskningen. Det kræver en interesse for både arkæologi/historie og ny teknologi fra detektorførernes side for at kunne yde den
optimale service for museet – for det er

Det juridiske ansvar for Arkæologi Sydfyn
har hidtil ligget hos Øhavsmuseet Faaborg,
og indtil 31. december 2018 blev den daglige ledelse varetaget af Svendborg Museums afdelingsleder for arkæologi. Per O.
Thomsen stoppede efter eget ønske 31.
december 2018 og efterfølges af en Anne
Rosenberg fra Øhavsmuseet Faaborg.
Et synligt produkt af samarbejdet,er en
bog, som fortæller om nogle af de bedste
metalfund i de fire museers virkeområder.
Bogen forventes i handlen i det tidlige
forår 2019.

Vendemaske med rester af forgyldning fra vikingetid. Fundet af Johnny Kragekjær. Masken er 40 mm lang.
Foto: Villy Nielsen

Skivefibula med rester af forgyldning fra vikingetid, 24 mm i diameter. Fundet af Johnny Kragekjær.
Foto: Villy Nielsen.

Valkyrie i bronze med
slæb og knude i nakken.
Fundet af Johnny Kragekjær. Foto: Villy Nielsen.
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Museum uden vægge

Johnny Kragekær svinger detektoren i Gudme.
Privat foto.

Nyere tid/ Søfart
det, de gør; hjælper museet med at bringe forhistorien frem i lyset. Fra
Nationalmuseet er udsendt nye vejledninger til
håndtering af detektorfund. Der er ikke mange
ændringer i forhold til
tidligere, og museet skal
stadig have alle fund ind
til vurdering. Og med
hensyn til teknologien,
er der kommet et nyt
program i form af en app
kaldet DIME (Digitale
Metaldetektorfund), hvor
detektorførerne kan
uploade billeder og beskrivelser af deres fund
med det samme, og arkæologerne kan derefter
gå ind og se disse fund.
Programmet er stadig i en indkøringsfase,
og det er langt fra alle detektorførere, der
benytter det. Men det ser lovende ud.
At gennemgå alle de fine fund, der dukker op af mulden tager tid – lang tid –
med gennemgang, registrering, indberetning til Nationalmuseet og nedpakning til
danefækaravanens afhentning en gang
om året. Heldigvis er detektorførerne klar
over denne problematik, og de er blevet
vant til at væbne sig med tålmodighed,
også i forhold til Nationalmuseets lange
behandlingstid på flere år, hvad der jo har
været en del oppe i medierne i 2018.
26
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Kap. 8

De detektor- og danefæansvarlige arkæologer på de fem fynske museer med arkæologisk ansvarsområde har i 2018 dannet en samarbejdsgruppe, hvor vi mødes
mindst en gang om året og diskuterer
eventuelle problematikker omkring detektorarkæologien og samtidig danne
fælles fodslag. Til eksempel har vi begyndt at sende fælles nyhedsbreve ud til
alle detektorførere, og der bliver jævnligt
via mail debatteret diverse emner arkæologerne imellem.
Vi ser i kraft af dette samarbejde frem til
endnu et godt detektorår og et fortsat
godt samarbejde med detektorførerne.

Der er ikke så mange anlægsarbejder i
Svendborg Kommune i disse år. Det præger både det arkæologiske og nyere tids
arbejde med de såkaldte kapitel 8-sager.
Vi gennemgår de få lokalplaner, der er, og
kommer med input, og vi kigger kommunens byggesagslister igennem for om muligt at fange
sager med væsentligt kulturhistorisk indhold. Som hovedregel vil vi gerne have
gennemfotograferet alle ældre ejendomme, før de nedrives, og vi er særlig opmærksomme, hvad der er af byggeplaner i den middelalderlige bykerne og i de 35 kulturmiljøer rundt om i kommunen.
Men der er som nævnt ikke
så mange byggesager i disse
år. Til gengæld er der i de senere år kommet en del ”digesager”, hvor Svendborg Kommune ønsker en udtalelse
om et givent diges kulturhistoriske værdi. Det er tidkrævende opgaver, og det er ikke noget museet får penge
for. Dertil kommer, at mange
digesager er ”uldne” i den
forstand, at lovgrundlaget for
at forvalte Lov om jord- og

stendiger er mangelfuldt. I princippet er
alle diger, der er markeret som sådan på
et bestemt kort, fredede. Det havde været
langt bedre, om alle kommuner var blevet
bedt om at udpege særligt værdifulde diger, som derefter kunne beskyttes.
Noget sjovere end digesagerne er det, når
kommunen inddrager museet i byudviklingsopgaver, som det er sket med ”Blå

Det var en stor dag, da det nystiftede møllelaug d. 8. sept. kunne invitere til indvielse af en flot restaureret Christiansmølle.
Foto: Kjeld Toftelund Larsen.
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kant”-havneprojektet og med ”Liv i min
by”, byfornyelsesprojektet mellem Møllergade og Jessens Mole. Museumschefen
sidder i kommunens ”Grønne råd”, hvor
han på et af de første møder gjorde gældende, at der efter museets mening var
taget alt for få hensyn til de kulturhistoriske interesser i driften af kommunale skove. Det førte omkring årsskiftet 2018/19 til
en invitation fra kommunen om at deltage i udformningen af en kommende strategi for pasningen af disse skove.
Allersjovest er det, når museet kan medvirke til bevaring af noget særligt værdifuldt i kulturhistorisk forstand ude i landskabet, ude i samfundet. Det er senest
lykkedes med Christiansmøllen, der med
sine oplyste møllevinger i natten er et
landmark i Svendborg. Den fredede mølle
var stærkt forfalden, men Svendborg
Kommune gik ind med et stort beløb til
møllens restaurering, og museet har været rådgiver i processen hele vejen.

Museets samlinger
Samtidig med successen med udstillinger
og arrangementer ud af huset arbejder vi
videre med mulighederne for bedre indendørs udstillingsfaciliteter. Vi afventer
stadig resultatet af en fondsansøgning,
der skal finansiere en permanent udstilling i Havnepakhuset om det maritime
Svendborg, og vi har løbende drøftet mulighederne for at blive inddraget i renoveringen af de tidligere værftshaller på Frederiksøen. De ligger perfekt, og det ville
være herligt, om Svendborg Museum
kunne leje sig ind her nogle måneder
hvert år med særudstillinger om søfart,
arkæologi eller noget helt tredje.
I mellemtiden glæder vi os, når andre gør
brug af vore fantastiske samlinger. I for28
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året var det Yacht Heritage Center i Flensburg, der ønskede at låne 80 skibsmodeller og andre genstande til en udstilling
om den i både Svendborg og Tyskland
bekendte skibsbygmester, Henry Rasmussen. Lånet var ikke helt uden problemer,
og vi erkendte, at vi må være skarpere,
når vi udlåner til andre end vore danske
statsanerkendte kollegamuseer. Men det
blev en flot udstilling, som vi havde lejlighed til at bese på den årlige sommerudflugt for personale, frivillige og bestyrelse
- en udflugt, der gik til både Hedeby og
Flensburg.
Også Odense Bys Museer henvendte sig
for at låne museumsgenstande; i dette tilfælde til deres store Kina-udstilling,
”Drømmen om Kina”, der blev vist på
Møntergården i Odense. Svendborg Museum har vidunderlige kinesiske genstande i vores gemmer, og kollegerne i Odense var meget glade for at kunne låne, hvilket de kvitterede for ved at invitere Museumsforening og medarbejdere på en eksklusiv rundvisning i januar 2019.

Katrien An Heirman fra UNESCO i Paris fik præsenteret Sydfyns potentiale som geopark i maj 2018. Det
skete bl.a. fra VIKING på en tur i skønt forårsvejr fra Christiansminde til Rantzausminde havn. Museumschefen var guide for UNESCO-repræsentanten ved en del af besøget i Svendborg Kommune.
Foto: Søren Lisby.

Geopark Sydfyn
Museumschefen har i de seneste to år i
Naturturismes Følgegruppe repræsenteret de fem sydfynske museer. I den periode har de fire kommuner, der driver Naturturisme, besluttet at gøre Svendborg,
Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø til en
Sydfynsk Geopark og at søge at få denne
park UNESCO-certificeret. Kernen i den
sydfynske geologi er de sunkne oldtidslandskaber i Det sydfynske Øhav, men også morænebakkerne De fynske Alper,
Stenstrup Issø og kalkaflejringerne ved
Klintholm er geologiske seværdigheder.
Det har dog været indlysende for alle involverede, at interessen ret hurtigt kom-

mer til at samle sig om, hvilke særlige levevilkår denne geologi bød områdets og
tidens mennesker – og så er vi inde på
kulturhistoriens område. Museumschefen
har derfor på et tidligt tidspunkt sørget
for, at museerne kom tæt på hele processen, og det har kollegerne i det sydfynske
stillet velvilligt op til, da en sydfynsk geopark formodentlig også skaber nogle muligheder for museerne.
I begyndelsen af maj 2018 fik Naturturisme besøg af en repræsentant fra UNESCO,
der skulle danne sig et første indtryk af,
om der var et geologisk potentiale på
Sydfyn, og om der var lokal opbakning til

at realisere det. I det allersmukkeste forsommervejr oplevede UNESCO-repræsentanten Sydfyn og Øhavet til vand, til lands
og fra helikopter ud over et blikstille øhav.
Hun var solgt. Til gengæld kan kommunerne få deres udfordringer med at realisere planerne, for der er ikke mange penge at gøre godt med. En egentlig ansøgning skal afsendes i slutningen af 2019.

Forskning
Smuglernes Paradis – nyt ph.d.-projekt
”Alle smuglede – om ikke alene for fordelens skyld, saa for den Tilfredsstillelse, der
laae i at snyde Toldvæsnet” skrev museÅRSBERETNING 2018

29

umsinspektør Johannes Olsen i Den Sydfynske Sejlskibsfarts Historie i 1932.
Smugleri har for søfolk, fiskere og almindelige borgere i landets grænseegne været et acceptabelt, måske ligefrem tilskyndet, tidsfordriv - helt op til nyere tid. Særligt Det sydfynske Øhav har i kraft af sin
nærhed til Tyskland været et hyppigt
brugt smuglerfarvand.
Internationalt er smugleri et lovende
forskningsfelt, der kan tjene som prisme
til at forstå fortidens moral og opbygningen af den moderne stat. På trods af
potentialet er emnet blevet behandlet
stedmoderligt i dansk forskning, hvor den
omfangsrige ulovlige handel er blevet betragtet som en kuriositet uden blik for, at
emnet rummer stor udsagnskraft om fortidens mennesker og deres forhold til stat
og moral. Der er betydelige aktuelle samfundsmæssige perspektiver i smugleriet,
som kalder på yderligere forskning særligt
i en tid, hvor diskussionen om SKAT, sort
arbejde og danskernes forhold til staten
er højaktuel.
Det vil Svendborg Museum råde bod på! I
ph.d.-projektet ”Smuglernes Paradis –
moral og stat i udkanten 1850-2000” vil
museet i samarbejde med SDU’s Center
for Maritim- og Erhvervshistorie undersøge den danske smuglerihistorie med Sydfyn som case. Ambitionen er at beskrive
den danske stats historie set fra en ny vinkel.
Ph.d.-projektet skal gennemføres af museumsinspektør ved Svendborg Museum
Nils Valdersdorf Jensen og startede i september 2018. Projektet vil kortlægge
smugleriets omfang og struktur og undersøge, hvordan de sydfynske smuglere
agerede, hvad de smuglede, og hvem
30
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Det uopdagede smugleri kan bl.a. beskrives ved hjælp af sange, erindringer og interviews. Der er heldigvis ikke alle smuglere, der gemmer sig. Smuglerkongen Leon Owild har skrevet sine erindringer, der
rummer interessante passager om smuglersamarbejder, arbejdsmetoder og omfang i 1960’erne og 70’erne, men også indeholder meget lange passager om Owilds charterferier, skræddersyede jakkesæt
og (ifølge ham selv) utallige dameerobringer. Noget er mere troværdigt end andet!

den man går i svensk havn, toldere der får
en dram for ikke at finde noget osv.

I den mere diskrete ende blandt kilderne
er sømandserindringer, fx letmatros A. Michaelsen fra Tveds erindringer om rejserne med skonnerten Valdemar af Thurø i
1920’erne - erindringer, der rummer forskellige oplysninger om hverdagssmugleri; sprit, der bliver rullet ind i sejlene, in-

I international forskning kobles smugleri
ofte til grænselandets forhold til staten. I
projektet undersøges, hvilket syn på statens legitimitet smugleriet vidner om. Kan
smugleriet i Øhavet bruges som en temperaturmåling på forholdet til staten og i
så fald hvordan?

Noget der viser, hvor socialt acceptabelt
smugleri til eget forbrug har været, er Bagenkop-Kiel-linjens julekort fra 1981, der
indeholder en hyldest til smugleriet. Kildematerialet spænder således fra toldarkiver til smuglersange, og ambitionen er
at belyse smugleriet både fra statens og
smuglernes side, særligt med henblik på
at afdække hvilke motiver, der angives for
at forsøge sig med smugleri.

Storsmugleren Peter Bernhard Tersgov var en af
dem, der blev opdaget i 1920’erne. Alkoholforbud og høje afgifter på spiritus skabte en maritim underverden i Mellemkrigstiden. Tersgovs historier kan sammenstykkes via toldarkiver, forhørsprotokoller og aviser.

smuglerne var. Smugleriet er tilsyneladende i perioden blevet set som en legitim praksis, og projektet undersøger, hvilke fortællinger der har været om smugleriet, og hvordan det er blevet italesat.
Smugleri har en åbenlys kildeproblematik. For en smugler er det et succeskriterie
at holde sig ude af arkiverne og blive i
skyggen. Så hvordan skriver man historie
om nogen, der helst ikke vil skrives historie om? Det ser ud til at blive noget af et
puslespil. Det væsentligste element er
toldvæsenets arkiver. Men hvad med
smuglerne selv? Og hvad med dem, der
aldrig blev opdaget?

Omkring 120 mennesker mødte op ved Broholm gods til ”Vandring på Øhavsstien – fra Broholm til
Hesselagergård”. Foto: Marianne Berthing.
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Svendborg Museums afdeling for nyere
tid har ikke en fastansat medarbejder på
ph.d.-niveau, og projektet vil permanent
opkvalificere museets forskning og formidling i hele Sydfyns historie.
Ph.d.-projektet er støttet af Johanne og
Aage Louis-Hansen Fonden og D/S Orients Fond.

Formidling
Som nævnt i indledningen til denne beretning er vi i 2018 næsten druknet i vores
succes med at lave ”Museum uden vægge”. På den guidede tur fra Broholm til
Hesselagergård i maj var der ca. 120 deltagere, hvilket betød en flere hundrede meter lang gåsegang på de snævre vandrestier og betydelig ventetid, når Per Thomsen eller Esben Hedegaard gjorde holdt

undervejs for at fortælle. Også på flere af
de andre ”Ture på Øhavsstien” var der
over 100 deltagere, og mange af Museumsforeningens nye medlemmer mødte
op til omtrernt alle arrangementer.
I september forsøgte vi os med en ny
form for byvandringer, idet vi lavede en
”Historiemaraton” med i alt fem ture på
1½ time hver i forlængelse af hinanden og
med hver sit tema. Enkelte gennemførte
hele arrangementet og fik derved, som lovet, serveret hele Svendborgs historie på
én dag. Det var ikke mindst en imponerende fysisk bedrift, for udover middagspausen blev der ikke mange pauser i løbet af dagen.
I oktober-november gennemførte vi en
serie ”Værtshusforedrag”, hvor aftenens

Nils Valdersdorf Jensen samler folk sammen til den næste runde i historiemaratonen d. 15. september.
Foto: Marianne Berthing.

tema og værtshusets navn eller historie
blev knyttet sammen, fx med historier om
Svendborgsund på Restaurant Svendborgsund, og ”Svendborg som Korsbæk”
på Gastropub Børsens ”Matador-stue”.
Også disse foredrag var totalbookede.
Året igennem var der som vanligt stor efterspørgsel efter almindelige guidede ture i bymidten eller på havnen. Her måtte
Nils V. Jensen og Esben Hedegaard alliere
sig med Anita Lillevang og Annemarie
Borregaard for at nå dem alle sammen.

Her snor deltagerne sig afsted ad øhavsstien ved Broholm. Foto: Marianne Berthing.

Som altid var der stor efterspørgsel efter
at komme ud at sejle med VIKING, og de
relativt få billetter var revet væk allerede
ved året begyndelse. Som noget nyt ar-
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rangerede vi to ”Actionture” for medlemmer af Museumsforeningen, der gerne vil
testes som sømand; det er desværre ikke
muligt i særlig stort omfang, når der er
mange seniorer ombord.
Også KAJA og HJORTØ havde i den varme
sommer mange fine ture for medlemmerne, og i sensommeren blev der for første
gang også mulighed for medlemmerne at
få en tur på sundet med PINGVINEN.
Der var i samarbejde med Svendborg
Havn igen i 2018 4 kulturhistoriske ture
med Helge; bortset fra den første, hvor
det regnede og blæste, var disse ture
fuldt bookede og på alle måder gode.
ÅRSBERETNING 2018
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Den Sorte Boks
Den 30. juni lancerede vi et længe ventet
projekt: Den Sorte Boks. ”Boksen”, som
den hedder i daglig tale, er en ombygget
20 fods container med solceller og lokalhistoriske udstillinger, der skal gøre formidlingen af den sydfynske kulturarv mobil. Projektet har været undervejs i flere år,
og når det har taget så lang tid, er det
bl.a. fordi et mobilt museum skal leve op
til lige så mange krav som et stationært et
af slagsen. De museumsgenstande, vi udstiller, må ikke kunne stjæles eller tage
skade af sol, skadedyr eller hærværk, så
det mobile museum skal have effektive
alarmer, brudsikre montrer og en god
kraftkilde for at kunne drive hele butikken. Udviklingen af Boksen er støttet af
Albanifonden og Sydfyns Energiforsynings Almene Fond, SEAF.
Den Sorte Boks åbnede 30. juni på parkeringspladsen foran Skårup Brugs. Den første udstilling handlede om besættelsestiden i Skårup og den effektive modstandsbevægelse, der voksede frem omkring
Skårup Seminarium særligt i krigens sidste år.
Modstandsbevægelsen i Skårup har efterladt sig flere spor. Et af de nyeste blev fundet i november 2016, hvor godsejeren på
Gl. Klingstrup, Jørgen Schiøttz-Christensen ringede til Svendborg Museum, fordi
han havde ”fundet noget i en mergelgrav”. Det viste sig at være en nedkastningscontainer brugt af de allierede styrker. Containere af denne art blev kastet
ned over hele Europa for at forsyne de
tyskbesatte landes modstandsbevægelser og med Winston Churchills ord ”sætte
Europa i brand”. Skårup gik måske ikke op
i flammer, men der blev foretaget adskillige sabotager på Nyborg-Svendborg banen, trykt illegale blade, organiseret talri34
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ge skjulesteder og opbygget en slagkraftig militær organisation, der skulle være
klar til at tage kontrollen med Sydfyn, når
besættelsesstyrkerne mistede deres fodfæste – alt sammen med forsyninger fra
nedkastningscontainere, som den fundet
i Klingstrups mergelgrav. Kort sagt: En
fantastisk genstand, der trods sine mange
år i jorden, hvor den var blevet skjult, efter at indholdet var fjernet, stadig lignede
sig selv og fortalte et vigtigt stykke lokalhistorie.
Alt i alt en forrygende historie, som vi
med boksen fik mulighed for at fortælle lige der, hvor den var sket: Midt i Skårup.
Og det er dét, Boksen kan. At man står
dér, hvor historien skete, så man får et historisk lag på sine måske velkendte omgivelser – gerne efter at man har været i
Brugsen for at handle. Ikke alene er interessen for besættelsestiden i Skårup særlig
stor i Skårup; det betyder også meget, at
formidlingen sker lokalt. Vores publikumstæller angav, at mere end 2000 mennesker kiggede ind i Boksen, mens den stod
i Skaarup. Havde vi lavet nøjagtig den
samme udstilling inde i Svendborg, gætter vi på, at max. 100 af de besøgende,
dvs. 5%, havde bevæget sig de 6 km ind
til staden for at se udstillingen.
Udover nedkastningscontaineren kunne
besøgende opleve Gl. Klingstrups gæstebog fra 1940’erne, hvor hele den lokale
modstandsbevægelse og besøgende engelske soldater havde sat deres underskrifter i befrielsesdagene. En anden montre indeholdt en af de ledende seminaristers samling af illegale blade, billeder af
studiekammeraterne i fuld modstandsuniform og armbind side om side med et
billede af Oleg Saucant, en af lokale modstandsfolk, der blev pågrebet af besættelsesstyrkerne og sendt i koncentrationslejr.

Han kom hjem igen, men døde få
år efter befrielsen.
Efter udstillingen havde stået i
Skårup en måneds tid, blev indholdet i containeren skiftet, og turen
gik til Skarø med en udstilling om
ø-liv. Den åbnede tidsnok til, at alle
gæsterne på LoveIN-festivalen på
Skarø kunne besøge boksen. På
Skarø kunne vi fortælle historier
om dengang, de små øer i Det
Sydfynske Øhav var blandt landets
tættest befolkede områder, om
ø-lejren i 1970’erne, om stærke fællesskaber, om samklang med natuMuseum i bevægelse - Boksen på færgen på vej til Skarø.
ren og om social kontrol i de små
ø-samfund. Sæsonens sidste post var udSammenlagt har omkring 10.000 mennestillingen ”Stenalderen under overfladen”
sker lagt vejen forbi boksen i den første
på Ballen Havn, der er velbesøgt af dykkesæson, og det er et af de tiltag, vi har fået
re, som skal ud til vraget af Ærøfærgen
allermest respons på. Mange af de mails
Ærøsund. Dykkerne og alle andre besøog bemærkninger, vi har fået, kommer fra
gende på havnen kunne i boksen få forlokale, der nyder at have museet i deres
tællingen om de stenaldermennesker, der
område og fortælle netop deres historie.
boede ved vandet for over 10.000 år siden
Mange har også sagt, at de ikke ville have
i ældre og yngre stenalder. Havstigningerbesøgt udstillingen, hvis den havde været
ne har gjort, at hvad der før var tørt og
i Svendborg – det betyder noget, at vi er
sammenhængende land, nu er oversvømopsøgende. Der var også tekniske problemet havbund. Derfor er det under vandet,
mer i den voldsomme sommervarme,
man gennem tiden, og i dag, gør mange
hvor alarmen nogle gange gik i gang af
stenalderfund. Udstillingen i Ballen var laren kådhed over varmen, men alt i alt var
vet i samarbejde med Langelands Musedet en vellykket sæson, der understreger,
um, og som en del af aftalen flyttede den
at det i høj grad kan betale sig at tænke
i oktober til Rudkøbing Havn.
uden for boksen, med boksen.
Der er reelt ingen grænser for, hvor historien findes. Med museumscontaineren er
der ingen grænser for, hvor den kan formidles. De fire placeringer i 2018 er bare
begyndelsen. Ambitionen for Den Sorte
Boks er, at vi med vores nye udstillingscontainer kan skabe hidtil uset gennemslagskraft for kulturarven i hele kommunen og få kontakt til folk, der måske ellers
ikke var kommet på museum.

Boksen kan som mobilt museum noget
unikt: Den kan minde os om, at historien
er overalt, og at vi er en del af den. Boksen kan demokratisere den kulturarv, der
er så rig på Sydfyn, og som bør opleves lige dér, hvor historien skete. Det er en ny
måde at tænke museum på, og det kan
redefinere, hvad et museum er, kan og
bør gøre, for at fortælle om vores fælles
historie. Vi glæder os til sæson 2019.
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Arkivet
dringer. Vi synes selv, det går godt, især
når teknikken ikke driller. Vi har heldigvis
nogle rigtig gode medarbejdere, der er
rede til at gå foran og hjælpe dem, der er
knapt så tekniske. Vi havde to medarbejdere på kursus i 2018 for at lære at digitalisere film og lyd, og vi var så heldige, at
en ansøgning til Velux Fonden gav os mulighed for at anskaffe to nye computere,
der har kapacitet til at håndtere de store
filer fra overspilningen af film og lydbånd.
De to medarbejdere er allerede i fuld
gang med overspilningen. Tusind tak til
Velux Fonden.
Her i januar afholdt Svendborg
Arkivsamvirke et
kursus i flere nye
muligheder i Arkibas, bl. a. kildevisning. Samtidig
fik vi en orientering om den nye
persondatalovgivning og dens
indvirkning på lige netop vores
verden. Loven
sætter både hensigtsmæssige og
uhensigtsmæssige begrænsninger for brugen af
arkivmateriale,
men vi prøver at
bruge vores sunEn ølvogn i gadebilledet var blikfang på plakaten
de fornuft.
til Arkivernes Dag.

At mulighederne i den digitale verden er
uendelige, har vi også erfaret på arkivet.
Der er så meget vi kan, der er så meget, vi
gerne vil, men vi må også erkende, at det
kan være endda meget svært at nå det
hele. Ofte må vi prioritere, men to ting går
vi aldrig på kompromis med. Når folk
kommer og afleverer gamle fotos og arkivalier til arkivet, så kan de være forvisset
om, at der bliver taget hånd om det. Ligeledes går man aldrig forgæves til os med
spørgsmål om Svendborgs historie; alle
får en udsøgt behandling. Det hænder vi
må melde pas,
men inden da
har vi vendt hver
en sten. Der er
dog visse ting, vi
aldrig blander os
i: Priser på kunstværker og priser
på huse.
Danmarks fælles
arkivdatabase
”ARKIBAS” bliver
hele tiden forbedret og nyudviklet, det stiller
store krav til arkivets mange frivillige registratorer. På arkivet
forsøger vi via
eksterne og interne kurser at
være klædt på til
disse nye udfor36
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Arbejdet med digitalisering af film gjorde det utroligt nemt for os at vælge temaet til Arkivernes Dag den anden lørdag i november. Vi kom på sporet af videoer fra flere nedlagte industrier i byen,
som det var oplagt at invitere folk ind for
at se. Temaet hed slet og ret ”De forsvundne industrier” med fokus på Levned- og nydelsesmiddelindustrien. Vi lavede udstilling om Svendborg Bryghus,
Altia/Svendborg Vinkompagni, Svendborg Mælkeforsyning og Ostefabrik, Kellogg’s, Büngers Brødfabrik og Arbejdernes Fællesbageri og byens to slagterier,
Svendborg Svineslagteri og Svendborg
Fjerkræsslagteri. Selvom Fyns Amts Avis
glemte os lidt i efterårets mange andre
arrangementer, kom der en hel del besøgende, som arkivet var nået ud til gennem museets nyhedsbreve og arkivets
opslag på facebook. Vi knyttede kontakt
til nogle af virksomhedernes tidligere
medarbejdere, som vi snart skal ud og
interviewe. Det glæder vi os meget til at
se, hvad der kan komme ud af.
2018 blev året, hvor vi blev færdige med
flere enorme opgaver. Grovsorteringen
af den store aflevering fra Mindedals tegnestue er tilendebragt (se sidste års årbog). Finsorteringen af det tilbageblevne
materiale fra Mindedal-bygninger i
Svendborg Kommune er vi i gang med.
Arkivets nuværende medarbejdere har
desværre ikke ekspertise til at bedømme
den arkitekturhistoriske værdi af de mange tusinde tegninger og byggesager.
Derfor søger vi pensionerede arkitekter,
bygningsingeniører eller lignende, der
kunne være interesserede i at hjælpe os.
Arbejdet bærer lønnen i sig selv, og vi tilbyder meget fleksible arbejdstider, gratis
kaffe og et dejligt arbejdsmiljø sammen
med arkivets øvrige frivillige.

Det tidskrævende arbejde med registreringen af billeder og andre arkivalier fra
Rottefælden er slut, og alt er tilgængeligt på arkiverne nye, fælles hjemmeside,
arkiv.dk. Vi er nået langt med besættelsestidsmaterialet, som der er stor efterspørgsel på i øjeblikket.
Det evigt igangværende arbejde med registreringen af såvel nye som gamle samlinger af arkivalier fra foreninger og virksomheder skrider lige så stille frem. Arbejdet resulterer i pladsmangel på fjernmagasinet på Abildvej. I 2019 planlægger
vi en større oprydning og omrokering
her.
Også på hjemmefronten måtte vi ty til
nye magasiner. Pladsmangel er selvfølgelig et luksusproblem, for det betyder
jo, at folk ikke glemmer, at vi har et stort,
aktivt arkiv i Svendborg. Vi er byens kollektive hukommelse, men det er vi jo kun
i kraft af, at alle husker på os, før de smider ud. Tak for alle afleveringer.
I et samarbejde med Stadsarkivet I Odense og flere andre arkiver har vi i øjeblikket en ny ansøgning liggende ved
Velux-fonden. Det drejer sig om en temmelig kostbar scanner, der kan scanne
negativruller. Anledningen var afleveringen af en stor samling af filmruller fra fotografen Frede Christensen fra Tved, der
leverede billeder til flere aviser på Fyn.
Filmrullerne er afleveret til Stadsarkivet i
Odense, men arbejdet skal gøres i fællesskab, så de mange tusinde billeder kan
komme ud på arkiv.dk til gavn og glæde
for alle.
Arkivets mange frivillige har igen i 2018
gjort en kæmpeindsats. Tak for den.
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Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseums profil som
et både nationalt og internationalt banebrydende museum for socialt udsattes historie blev både udviklet og styrket i 2018.
Som andre museer arbejder Danmarks
Forsorgsmuseum også professionelt med
opgaver inden for indsamling, bevaring,
forskning, registrering og formidling af
kulturarven – de såkaldte ”5 museumssøjler”, men på Forsorgsmuseet i Svendborg
samles museumssøjlerne, for at blive i det
arkitektoniske formsprog, med en ”bærende bjælke” af social ansvarlighed. Denne årsberetning vil give eksempler fra det

forgangne år på, hvordan denne sociale
ansvarlighed praktiseres på museet i samspil med museets basisopgaver.

Samskabelse
Et ord, som er meget i vælten i disse år, er
det ikke helt mundrette begreb ”samskabelse”. Begrebet defineres, i museets brug
af det, som aktiv og ligeværdig involvering af alternative eksperter eller livsvidner fra forsorgen før og nu, hvor alle parter uanset baggrund bidrager med ressourcer og viden, således at de i fællesskab er med til at udvikle museets formid-

Museumsvært Mette Løjmann Hansen og formidler Christina Holst introducerer ”Nutidens Stemmer
på Fattiggården”. Foto: Sara Mortensen.
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ling og forskning. I museets projekter er
det en præmis, at alle samarbejdspartnere besidder værdifuld viden og indsigt,
som bidrager til museets udvikling. I april
afholdt museet med stor succes det eksperimentelle event ”Nutidens Stemmer på
Fattiggården”. Her blev der på en guidet
rundvisning i Fattiggårdens rammer sat
fokus på historier fra udsatte, sårbare positioner i samfundet f.eks. fra en førtidspensionist, en kontanthjælpsmodtager,
en misbruger, en hjemløs og en tidligere
anbragt. Tidligere projektdeltager i Skjulte Danmarkshistorier og nu museumsvært Mette Løjmann Hansen stod for både idéudvikling og afvikling. I evalueringen af dagen sagde Mette: ”Dagen forløb
super godt. Deltagerne var rigtig gode til at
fortælle deres historie og modtog åbent og
ærligt spørgsmål fra de besøgende. Der kom

en del spørgsmål, som gav stof til eftertanke, og det gav en masse gode snakke. Flere
gæster nævnte, at det gav stof til eftertanke
at høre deltagernes historier, da det gav et
helt andet perspektiv på nogle problematikker, som er oppe i debatten i dag, og deltagerne var glade for den mulighed, det gav
dem, at få fortalt deres historie.”
Et andet tiltag i samskabelsens ånd var
undervisningsprojektet ”What is Homelessness?”, som blev udviklet af Felicity
Stephenson (engelsksproget praktikant
fra SDU Welfare Studies). Grundidéen
med projektet var at bekæmpe fordomme om hjemløshed. I samarbejde med
Michael Sørensen og Mette Løjmann Hansen arrangerede hun i efterårsferien
workshops for alle interesserede og for
udskolingsklasser i bookede forløb, hvor
de besøgende skulle forholde sig til og

Der var god stemning og opbakning til ”Nutidens Stemmer på Fattiggården” på den smukke forårsdag i april. Foto: Sara Mortensen.
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Der blev både snakket og debatteret og delt budskaber på tværs af alle aldre i ”What is Homelessness?” Felicity ses i midten på billedet til venstre. Foto: Sarah Smed og Felicily Stephenson.

Udstillinger med noget på hjerte
debattere fordomme i velfærdsstaten. Felicity er fortsat tilknyttet museet, da hun i
sit speciale skal undersøge netop potentialet i museets fokus på samskabelse
med alternative livsvidner ift. at skabe social forandring.

I udstillingsregi blev året præget af arbejdet med to eksperimentelle udstillinger,
som hver især i deres grundtanke er præget af samskabelse og af involvering af
nutidige livsvidner med historier fra samfundets skyggeside. I oktober kunne mu-

Udstillingsåbningen af ”Kvinder og børn på flugt fra vold” var præget af alt det modsatte, nemlig fællesskab og omsorg. Foto: Jesper Nielsen Spatzek.
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seet åbne udstillingen ”Kvinder og børn
på flugt fra vold”. Udstillingen blev skabt
som et samarbejdsprojekt med Ringsted
Krisecenter i anledning af stedets 40-års
jubilæum i 2018, hvilket gør kvindekrisecentret til landets ældste. Projektet var
sammensat af museumsudstilling, film og
undervisningsmateriale, som tilsammen
havde som ambition at vise og udbrede
krisecentrenes ufortalte historie. Med udstillingen kom voldsudsatte kvinder og
børn for første gang på museum. I en
række stærke skæbnefilm og i film med
ansatte og frivillige blev der skabt meget
personlige og inkluderende indblik i ofte
ensomme liv med tabuiseret vold og frygt
og med den vigtige hjælp, som krisecentre yder. Udstillingen blev modtaget med
stor anerkendelse fra alle involverede, og
den turnerer i 2019 rundt på landets socialrådgiveruddannelser.
Mindre end en måned senere, på FNs Internationale Børnedag d. 20. november,
kunne museet åbne endnu en samskabt

museumsudstilling: ”Efter børnehjemmet”. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem formidling, forskning og
livsvidner, og den er den formidlingsmæssige kulmination på projektet ”Velfærdshistorier fra kanten”. Med udstillingen var
det ønsket at sætte fokus på tiden på og
især efter børnehjemmet. I tre adskilte
rum fortæller først tidligere børnehjemsbørn (Godhavnsdrengene), hvordan de
har oplevet tiden på og efter deres anbringelse. I det næste rum præsenterer Jacob Knage Rasmussen, Stine Grønbæk
Jensen, Susanne Kemp og Trisse Gejl deres forskning, og det gør de med udgangspunkt i det eksistentielle spørgsmål:
”Hvem er jeg?”. I udstillingens sidste rum
er det de besøgende selv, der inddrages
til at tage stilling til en række etiske dilemmaer. På denne måde bevæger udstillingen sig i et krydsfelt mellem samskabelse
med livsvidner, forskere og besøgende.
Udstillingen opfordrer til debat og stillingtagen og har fået mange rosende ord og
anmeldelser med på vejen.

Tidligere tilsynsførende for Børneforsorgen Oskar Plougmand åbnede udstillingen ”Efter Børnehjemmet”. Foto: Jon Bjarni Hjartarsson.
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Udstillingsrummene var fyldt til bristepunktet af de mere end 150 deltagere, hvor langt over halvdelen
selv var tidligere anbragte. Foto: Jon Bjarni Hjartarsson.

De kommende socialrådgivere satte pris på besøget på Fattiggården og de refleksioner og samtaler,
som blev sat i gang. Foto: Sarah Smed.

Undervisning

Til gymnasieskolen har vi skabt et undervisningsmateriale, der klæder eleverne på
til et besøg på museet og indeholder materiale til efterbehandling af besøget. Materialet er henvendt til gymnasial historieundervisning, men flere af øvelserne er
også velegnede til samfundsfag. Eleverne
skal arbejde med både fakta, skæbner, teorier og holdninger for på den måde at
blive i stand til at sætte deres oplevelser
på Danmarks Forsorgsmuseum i en større
historisk- og samfundsmæssig kontekst.

I 2018 fokuserede vi på at udvikle undervisningsforløb til voksen- og ungdomsuddannelser. Til projektet ”Kvinder og Børn
på Flugt fra Vold” var målgruppen studerende på socialrådgiveruddannelsen. Formålet her er at sætte fokus på vold i hjemmet og de konsekvenser, volden har for
offeret og på eventuelle børn, der lever i
nære relationer præget af vold. Materialet
skaber oplysning om et tabuiseret problem og lægger op til en konfronterende,
etisk, demokratisk og socialt forpligtende
debat om partnervold - en insigt, som
fremtidens socialarbejdere kan tage med
sig videre i deres professionelle virke.
I oktober 2018 tog museet hul på et formaliseret samarbejde med socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense. Samarbejdet indebærer, at nye studerende på socialrådgiveruddannelsens 1. modul, som
led i uddannelsen, skal besøge museet.
Som forberedelse til besøget skalde stu42
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derende se ”Skjulte Danmarkshistorier”,
hvor socialt udsatte på film fortæller deres historie og historien om et menneske,
der har været indlagt på Fattiggården.
Selve besøget på museet er delt i tre og
indledes med en kort debat om fattigdom og fattigdomssyn før og nu - en debat, der tager udgangspunkt i de omtalte
film. Herefter får de studerende en dialogbaseret rundvisning, som skal give dem
generel viden om og en forståelse for,
hvilke vilkår fattige og socialt udsatte
danskere tidligere har levet under bl.a. naturligvis i forbindelse med indlæggelse på
fattiggårde og arbejdsanstalter. Til sidst
inddeles de studerende i grupper. Hver
gruppe får en case (en kort levnedsbeskrivelse) om en person, som har været indlagt på Fattiggården. De får nu en halv time til at vurdere, hvilken nutidig indsats
de vil tilbyde den historiske person, hvis
de skulle hjælpe ham/hende i dag. Som
afslutning på forløbet skal grupperne
præsentere cases og forslag til indsatser.

storien og inddrager alternative eksperter
i formidling og forskning. I måtteværkstedet brillerede Hans Pauli Thomassen ved
væven samtidig med, at han fik en vældig
snak med Margrethe om dengang, hun
som barn besøgte hans fødeø, Færøerne. I
udstillingen ”Fattigdom på tværs” fortalte
Mette Løjmann Hansen om, hvad det havde betydet for hende at deltage i projektet ”Skjulte Danmarkshistorier”, og i haven

Museumsmøder af fineste slags
Her skal det som det første fortælles, at
H.M. Dronning Margrethe besøgte museet på en smuk og uforglemmelig dag d. 6.
september. Intet var overladt til tilfældighederne, som det sig jo hør og bør. Museumschefen bød velkommen, og dronningen fik den fineste buket med indsat fattiggårdsmåtte. Herefter fortalte formidlingschefen dronningen om, hvordan museets arbejder tværfagligt med socialhi-

Især gjorde øvelsen med at lave handleplaner
stort indtryk på de socialrådgiverstuderende.
Foto: Sarah Smed.
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Ud over disse besøg lagde også Nationalmuseet, Odense Bys Museer, Skanderborg
Museum, Immigrantmuseet, Flygtningemuseet i Oksbøl og Børns Vilkår vejen forbi Fattiggården i Svendborg for at blive
inspireret. I denne sammenhæng skal det
nævnes, at det i særdeleshed var museets
involvering af alternative eksperter i formidlingen, som Nationalmuseet gerne ville lære mere om. Derfor mødte de både,
som dronningen, museumsfolk, tidligere
hjemløse og børnehjemsbørn. ”Det var en
rigtig god oplevelse at besøge jeres sted og
møde Jer alle sammen. Folk var meget berørte af besøget og den tætte relation, I
skabte mellem gæst og indhold. Så det var
et rigtig fint afsæt for vores videre ideudvikling”, lød tilbagemeldingen fra Nationalmuseet.

Et ret godt fondsår
I 2018 har museet haft stor succes med at
rejse fondsmidler til projekter, som vil understøtte og udvikle museets profil. Projektet ”Fra Udsat til Værdsat” modtog
sammenlagt 1.400.000 kr. i støtte fra
Velux Fonden og Trygfonden. Projektet
skal udvikle en ny model for, hvordan socialt udsatte borgere kan være en aktiv
del af museets kulturformidling om velfærdsstatens socialhistorie med den vision at bekæmpe social eksklusion. Projektets metodeudvikling skal vise vejen for
nye måder at give udsatte borgere muligheden for at være bidragsydende og en
del af et fællesskab. Veluxfonden var især
optaget af metodeudviklingen, mens
Trygfonden var meget interesseret i ud-

Det er ikke hver dag, at der er kongeligt besøg i måtteværkstedet. Foto: Tim Kildeborg.

fik dronningen smagsprøve på rabarbersaft samtidig med, at hun fik fortalt om
Museumshavens Venners indsats for at
genetablere den historiske have. I samspil
fik holdet af historikere, frivillige og alternative eksperter givet et indblik i museets
profil, og det skal ingen hemmelighed
være, at besøget bød på flere fine samtaler mellem majestæten og museets repræsentanter.
Kort tid efter var det Irlands ambassadør i
Danmark, Cliona Manahan, som besøgte
museet i selskab med Svendborgs borgmester, Bo Hansen. Ambassadøren viste
sig at være en socialt engageret kvinde
med stor viden om velfærdssamfundet i
både irsk og europæisk kontekst og med
lydhørhed og stor interesse for den danske historie. Ambassadøren viste sig også
at være orienteret i den museologiske
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verden og satte senere Sarah Smed i kontakt med den irske forsker Dr. Laura Mc
Atackney, som forsker i børneforsorgens
omstridte kulturarv i Irland. De to er nu i
dialog om et fremtidigt samarbejde.

Borgmester Bo Hansen, ambassadør Cliona Manahan og Sarah Smed. Foto: Henrik Toft.

Holdet fra Nationalmuseet ankom standsmæssigt til Fattiggården. Foto: Sarah Smed.
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Forskning relateret til Danmarks
Forsorgsmuseum

viklingen af et nyt positivt fællesskab for
udsatte borgere. Projektet løber over to år
frem til oktober 2020.
”Syv fattige børn” er museets til dato
mest ambitiøse udstillingsprojekt. Projektet har foreløbigt modtaget 2.450.000 kr. i
støtte og igangsættes primo 2019. Udstillingen skal fortælle de fattige og socialt
udsattes danmarkshistorie med udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv;
børn af en fordrukken krigsveteran fra krigen i 1864 og dennes kone. Med de syv
søskendes liv som den røde tråd vil Danmarks Forsorgsmuseum formidle 100 års
historie om underdanmark og trække tråde ud til nogle af de største og mest betydningsfulde dele af danmarkshistorien.
Gæsten vil følge de syv søskende gennem
barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom. Der fortælles om deres
drømme, sejre og nederlag i kampen for
et bedre liv i en verden i konstant forandring. De syv skæbner favner hele museets kernefortælling om forsorg fra ”vugge
til grav” og mere til. Der er tvangsanbringelser på børnehjem og arbejdsanstalter,
fængslinger, tiggeri, alkoholmisbrug, udvandringer til USA, prostitution, en aldrende flugtkonge, mysterier, drømme om
et bedre liv og to mønsterbrydere, som
mod alle odds klarer sig igennem det hele
og lever fredelige arbejds- og familieliv.
Projektets styrke er grebet, hvor den store
historie skal foldes ud af den lille. Den nære fortælling skaber et følelsesmæssigt
bånd mellem den enkelte museumsgæst
og det individ, der fortælles om og derved også til gæstens egen og vores fælles
historie og kulturarv. Udstillingsprojektet
har modtaget støtte fra Aage- og Johanne Louis Hansens Fond (1.000.000 kr.),
Augustinus Fonden (750.000 kr.), Knud
Højgaards Fond (250.000 kr.), Ole Kirks
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Hermans konfirmationsbillede. Herman er den
ældste af de syv søskende. Født som uægte barn.
Anbragt på Landerupgaard Opdragelsesanstalt.
Endte sine dage som 94-årig på Fattiggården i
Svendborg efter at have boet bag murene fra tid
til anden over en periode på 63 år.

Fond (150.000 kr.) og Region Syddanmarks Kulturpulje (300.000 kr.). Udstillingen skal efter planen åbne i juni 2020.
Alt i alt kan vi se tilbage på et 2018, hvor
museet har nydt stor anerkendelse og
konsolideret sin profil, og vi ser frem til at
fortsætte de kommende år med at udvikle museet, så vi fortsat lever op til vores
vision om at være ”en betydningsfuld kulturinstitution, som adresserer nutidige sociale problematikker og som engagerer
sig i og kvalificerer debatter om velfærdsstaten”.

Det store projekt finansieret af Velux fonden ”Velfærdshistorier fra kanten” gik i
2018 ind i sit tredje år og dermed i sin afsluttende fase. Efter planen skulle de to
ph.d.-forløb afsluttes, resultaterne skulle
formidles i form af to eksperimenterende
udstillinger på henholdsvis Fængselsmuseet i Horsens og på Danmarks Forsorgsmuseum, og der skulle produceres en international antologi, bl.a. med en række
bidrag fra ”vores” projektdeltagere. Et så
stort og eksperimenterende projekt som
dette går sjældent helt efter planen, og vi
måtte også bede Veluxfonden om lov til
at tilrette projektet på en række punkter.
Vigtigst var, at Fængselsmuseet efter fratrædelse af de to medarbejdere, der havde været knyttet til ”Velfærdshistorier fra
kanten”, måtte erkende, at det ikke var
muligt for nye folk med kort varsel at træde ind og levere deres bidrag til projektet,
herunder producere den ene af de to
hot-spot-udstillinger. Vi søgte derfor om,
og fik lov til, at udvide udstillingen i
Svendborg. Derudover søgte vi om lov til
at forlænge projektet til foråret 2019, da
et sygdomsforløb havde forsinket det ene
ph.d.-forløb med omkring et halvt år, og
da ambitionen om at afslutte projektet
med en international publikation udgivet
af et stort britisk forlag i stedet for, som
oprindelig planlagt med en dansk udgivelse, selvfølgelig krævede mere tid, når
artiklerne skulle samles fra fire verdensdele, og alt skulle oversættes. Veluxfonden
var heldigvis helt med også på denne ændring – ja, forhåbentlig har fonden været
begejstret over, at projektresultaterne nu
formidles bredt ud internationalt i stedet
for kun til et snævert dansk publikum.

Konkret har Jacob Knage Rasmussen i
2018 arbejdet videre på sin ph.d.. For at
kvalificere afhandlingens form og indhold
var Jacob i årets begyndelse indskrevet
på Bradford University - Faculty of Social
Science (UK), hvor han bl.a. havde mulighed for at præsentere sine resultater på et
research seminar og drøfte dem med
nogle af Englands førende eksperter på
området. Senere på foråret deltog Jacob
også i European Social Science History
Conference på Queen’s University i Belfast, hvor han denne gang kunne præsentere sine resultater for et bredere udsnit af
den internationale forskningsverden.

Elev- og klientjournaler fra børnehjem indtager
en vigtig rolle i Jacob Knage Rasmussens ph.d.afhandling. Her har han taget turen til læsesalen på Rigsarkivet Odense, hvor journaler fra
Børnehjemmet Aaløkkegården studeres nærmere. Foto: Nils Lund Pedersen.
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I løbet af året har Jacob desuden været
engageret i arbejdet med at færdiggøre
museumsudstillingen ”Efter børnehjemmet”. Her har hans forskning omkring
journalens betydning for tidligere børnehjemsbørn indtaget en helt central rolle.
Efter planen skulle Jacob have afleveret
sin afhandling ved udgangen af 2018,
men pga. et længerevarende sygdomsforløb fik han som nævnt udsat det endelige afleveringstidspunkt til første halvdel
af 2019.
Stine Grønbæk Jensen afholdt sammen
med Sarah Smed i foråret den sidste af en
længere række af ”Mindemandage”, hvor
der bl.a. blev indsamlet empiri til hendes
ph.d.-afhandling (se årsberetning for
2017). I februar måned var hun tilknyttet
”Tema Barn” på Linköpings Universitet og
deltog i den forbindelse i et forskningsseminar med et oplæg om hendes ph.d.projekt med titlen: ”I have carried a heavy
backpack. The memory work of care leavers”. Og senere på foråret var Stine inviteret til at holde et oplæg i forskningsgruppen ”Velfærdsarbejdets sociologi” på
Københavns Universitet. Oplægget havde
titlen ”Fortællinger om og fortællinger af
mennesker på kanten af velfærdsstaten”.
Ellers var 2018 for Stine Grønbæk Jensen
sat af til at skrive sin afhandling om tidligere børnehjemsbørns erindringer og deres erindringsarbejde. ”Jeg har”, fortæller
hun, ”i alle mine vågne timer været optaget af, hvordan jeg kunne omsætte flere
tusinde siders empirisk materiale indsamlet gennem projektperioden til en sammenhængende analyse og fortælling. En
fortælling om, hvordan tidligere børnehjemsbørn ved at forholde sig til og beskæftige sig med deres egne erindringer
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kan opnå en vis kontrol over den historie,
som tidligere har kontrolleret dem.” Stine
afleverede afhandlingen omkring 1. november 2018, og 31. januar 2019 forsvarede hun med bravour afhandlingen over
for tre overordentlig tilfredse opponenter
og et stort publikum.
Ligesom Jacob har Stine bidraget til udstillingen ”Efter børnehjemmet”, og hun
har derudover holdt oplæg i universitetsregi og skrevet et kapitel til en antologi
om professionelles blikke på socialt udsatte og hvilke konsekvenser, de professionelle mærkater kan få for de mennesker,
der bliver bærere af dem.

PR og markedsføring
Vi har i 2018 fortsat vores fokus på at øge
medlemstallet i museumsforeningen. Vi
har gjort et ekstra indsats for at få så mange som muligt med til vores arrangementer. Derudover har vi ønsket at nå bredere
ud ved hjælp af hele viften af medier.
Igen er det primært Jens Fisker, vi skal takke for, at medlemstallet er steget med
mere end hundrede om året, siden han
begyndte at stille op til stort alle museets
arrangementer. I 2016 havde vi 629 medlemmer, i 2017: 785, i 2018: 908, så der
skulle være en rimelig chance for, at vi
runder de 1000 i 2019.
Vi har fået en fast struktur på vores arrangementer, så vi både får sendt pressemeddelelser, slået dem op på KultuNaut
og Sydfynskalenderen, får sendt nyhedsmail og ikke mindst reklameret for dem
på de sociale medier. Det har tydeligvis
haft en effekt. Måske har vi med vandreturene også ramt ned i en tendens i tiden.
Ihvertfald havde vi på flere af turene over
100 deltagere. Også værtshusturnéen,
hvor der var begrænset antal pladser, gav
fulde huse og lagnge ventelister. Her ærgrede vi os dog over, at mange af de, der
gratis kunne tilmelde sig, ikke mødte op
og ej heller meldte fra. I 2019 må deltagerne tilmelde sig med oplysning om
emailadresse, så vi kan sende en reminder
dagen før.

Stine afleverede afhandlingen omkring 1. november 2018, og 31. januar 2019 forsvarede hun
med bravour afhandlingen over for tre overordentlig tilfredse opponenter og et stort publikum. Foto: Sarah Smed.

steget fra 310 i 2017 til 353, Svendborg
Museum fra 1518 til 1799 og Danmarks
Forsorgsmuseum fra 3.562 til 4.681.
Forsorgsmuseets fredagsfortællinger har
vist sig at være et trækplaster. Hver fredag
fortælles om en af de skæbner, der har
været indlagt på Fattiggården. Det er især
Martin Friis Hansen, der er historiker og
frivillig på Arkivet, der med sit researchtalent har gravet historierne frem ved at forfølge hver skæbne i alverdens arkiver.
Der har været øget bud efter formidlingschef Sarah Smed i år. Cirka hver 6. uge
skriver hun under overskriften ”Til eftertanke” en klumme til Fyns Amts Avis, og
hver anden måned en klumme, der bliver
bragt i Ugeavisen Svendborg. Hun deltager ind imellem i debatter på TV2 Fyn og
fast én gang om måneden i panelet på
TV2-News i programmet News & Co, hvor
der ofte indsniger sig en let skjult reklame
for museet.

Der er ingen tvivl om, at opslag på de sociale medier hjælper godt til i forhold til at
nå bredt ud. Antallet af følgere på Facebook er for Svendborg Byhistoriske Arkiv
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Museets personale i 2018
Esben Hedegaard, museumschef.

Nyere tid/Søfart/Arkiverne

Felicity Stephenson, studiepraktik, 3. september - 12. december.
Stine Sofie Bruun Christensen, studiepraktik, 1. august - 31. december.

Arkæologi

Sekretariat og teknisk afdeling

Per O. Thomsen, afdelingsleder, arkæolog.

Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og
forvalter, (30 timer).

Allan Dørup Knudsen, arkæolog.
Lone Christine Nørgaard, museumsinspektør, arkæolog fra d. 1. juni.
Marie Vang Posselt, museumsinspektør,
arkæolog til d. 31. maj.

Bjarne Aaby, forvalter, fleksjob, fra 1. december.
Marianne Berthing, kommunikationsmedarbejder, seniorjob.

Jørgen Holm Jacobsen Fenger, arkæolog,
31. juli - 4. september.

Henriette Westh, løntilskud til 27. maj, herefter administrativ medarbejder, (30 timer) fra d. 28. maj.

Henrik W. Toft, museumsvært, seniorjob.

Inger Laigaard, arkæolog, 31. juli - 4. september.

Line Cecilie Bøje Müller, servicemedarbejder, fleksjob, barsel fra 12. marts.

Martin Müller, post doc, projektmedarbejder, 7. maj - 5. august.

Gisela Zofia Nielsen, museumsvært, fleksjob fra d. 5. september.

Lars Ole Hasager Kirk, arkæolog, 31. juli 4. september.

Jonas Søgård Nielsen, studiepraktikant.
Signe Kanstrup Sowinski, studiepraktik 14.
august - 22. december.

Mette Løjmann Hansen, virksomhedspraktik til d. 30. november, herefter museumsvært, fleksjob fra d. 1. december.

Villy Nielsen, museumsassistent, 22. januar - 31. december.

Michael Sørensen, virksomhedspraktik
plus ansat med varierende timetal fra medio februar, ca. 15 timer pr. måned.

Trine Edlich, virksomhedspraktik 1. oktober - 31. december.

Sidsel Thorup Hansen, museumsvært,
praktikant, 12. juni - 9. juli.

Laura Wiinberg, skolepraktik 5. - 9. marts.

Tina Hindsgavl Fich, museumsvært, praktikant, 10. juli - 7. august.

Danmarks Forsorgsmuseum

Gitte Baagøe Holmstrøm, museumsvært,
praktikant, 14. august - 11. september.

Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, fra 1. sept. ph.d.studerende.
Inge Dorthe Høstrup, museumsassistent,
fleksjob.

Sarah Smed, formidlingschef.
Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør.
Stine Grønbæk Jensen, ph.d.-studerende,
til d. 15. oktober.
Jakob Knage Rasmussen,
ph.d.-studerende.
Susanne Kemp, post doc, til d. 23. maj.
Ena Petsch Wiig, cand. mag., projektmedarbejder, 9. juli - 9. november.
Lea Maria Lindharth, cand. pæd. i antropologi, projektmedarb., 1. okt. - 30. nov.
Gitte Berlin, virksomhedspraktik, 8. januar
- 2. marts.
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Susanne Kirkeby, museumsvært, fleksjob,
til 31. august.

Kenneth Legaard Lynge, virksomhedspraktik 12. marts - d. 7. oktober, herefter
fleksjob, fra d. 8. oktober.

Formidlere
Annemarie Borregaard
Christina Holst Johansen
Johannes Høstrup
John Toft Jacobsen
Mathilde Høstrup
Michella Østergaard Christiansen
Peter Laugesen Askløf
Peter Storm Enemærke
Sara Mortensen
Stephanie Ringsted
Zekeriyya Enes Karaca
Cecilie Jensen (ungdomsformidler)

På de næste billeder vises fire af de mænd, der er
med til at holde Fattiggården kørende. Her: Museumsvært Henrik Toft. Foto: Sarah Smed.

Teknisk servicemedarbejder Kenneth Legaard
Lynge. Foto: Sarah Smed.
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Museet bygninger

Museumshaven
træer og buske blev fjernet, stensætninger, stenkanter og stier rettet op, ny naurhæk blev sat i stedet for den gamle liguster, hundredvis af stauder er plantet, og
græsplænerne er blevet renoveret. Under
arbejdet fandt vi ud af, at der en gang
havde været en kilde og en lille dam i det
kunstige klippelandskab; det er nu retableret. Vi glæder os til at se haven i den
kommende sommer.

Det er vist mange år siden, der har været
råd til at sætte større renoveringsarbejder
på museets bygninger i gang, der var finansieret af budgettet. Igen i 2018 blev
det kun til løbende vedligeholdelse, bortset fra en dyr investering i tre nye døråbnere ved liftene; de gamle blev ved med
at gå i stykker. Vi er stolte af at have god
adgang for bevægelseshæmmede, men
det er godt nok dyrt.

I 2018 valgte vi midlertidigt at lægge tagpap oven på en del af skifertaget på kapellet, dvs. bygningen med billetsalget.
Det blev ved med at regne ind ved slagregn, uden at vi kunne finde lækagen. Når
vi en gang kommer til penge, skal der
lægges et nyt skifertag.

Den tørre sommer gik noget ud over udbyttet i 2018, men bortset fra det var det
en fin sæson i haven. Museumshavens
Venner havde på nogle af arbejdsdagene
lige frem svært ved at finde ukrudt.

Teknisk servicemedarbejder Michael Sørensen.
Foto: Sarah Smed.

Frivillig Hans Pauli Thomassen.
Foto: Sarah Smed.

Der blev også i 2018 lagt en kæmpe arbejdsindsats i Fattiggårdshaven af alle ”vennerne”.
Foto: Lene Hansen.
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2018 var året, hvor inspektørens gamle
have blev renoveret. Takket være en flot
bevilling på 350.000 kr. fra Realdanias pulje ”Underværker” blev der lavet en restaurering af den romantiske have. Selvsåede
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Museets flåde
Det er ret fantastisk, at Svendborg
Museum nu i 40 år – med vores spinkle økonomi - har kunnet fungere som
”rederi” for et stigende antal historiske fartøjer. Det er bestemt ikke en
selvfølge; i 2018 måtte Langelands
Museum opgive at drive deres fine
skib, MJØLNER. Skibene spiller en vigtig rolle i museets formidling, både i
sig selv som dokumentation af sydfynsk skibs- og bådebygning, men
også som transportmiddel ved guidede ture i havn, sund og øhav. Når der
skal filmes i Svendborg, eller når der
er særligt besøg, ja så er museumsskibene uundværlige, som da der f.eks.

PINGVINEN sættes til vinteropbevaring hos Maritimt Kulturcenter på Frederiksøen.
Foto: Lars Mosegaard.

KAJA hejses på land.
Foto: Michael Sørensen.

skulle sejles med UNESCOs repræsentant i maj (se afsnittet om samarbejde).
Og hvilken fornøjelse var det ikke at lade vore museumskolleger entre HJORTØ og KAJA og blive sejlet fra deres frokost på Hotel Ærø rundt om Frederiksøen og tilbage til Nordre Kaj for at fortsætte søfartspuljemødet på SIMAC?
Endelig lykkedes det at finde en ”ny” motor
til HJORTØ. Laugsmedlemmerne gør klar til
aflæsning. Foto: Bent Petersen.
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Nøglen til succesen er de fire bådelaug,
der passer på henholdsvis krydstoldjagten VIKING, post- og passagerbåden
HJORTØ, Vindebynatfærgen KAJA og lystfartøjet PINGVINEN. De lægger et stort og
kompetent stykke arbejde, der sparer museet for rigtig mange penge. Og samtidig
er de i alt 70-75 frivillige gode ambassadører for museet og for det maritime
Svendborg.

medlemmerne hver mandag formiddag
for at klargøre motoren. Den forventes
færdig i 2019.

•

At der fortsat arbejdes på et projekt,
der skal føre til en ny motor mv. på VIKING

Efter flere års eftersøgning lykkedes det i
2018 for HJORTØs bådelaug at finde en
reservemotor hos en samler i Hundested.
Motoren blev købt for 25.000 kroner, primært sponseret af Sydfyns Elforsynings
Fond. Bådelauget har fået lov til at indrette et værksted på Danmarks Museum for
Lystsejlads, og her mødes nogle af laugs-

•

At vi nu kan tilbyde rigtige ”sejl”-oplevelser på både VIKING og PINGVINEN

•

At KAJA og PINGVINEN har fået nyt
vinteropbevaringssted på Frederiksøen hos Maritimt Kulturcenter som en
del af museets samarbejde med dette
nye Svendborginitiativ.

Ellers er der ikke så meget nyt om skibenes drift at fortælle, udover
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Bestyrelsesarbejdet 2018

Mere end 130
mennesker deltog i Museumsforeningens årsmøde i Guldsalen i 2018.
Foto: Marianne
Berthing.

v. bestyrelsesformand Poul Weber
Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 3 medlemmer udpeget af bestyrelsen.
Poul Weber, formand (foreningsvalgt)
Michael Mortensen, næstformand (foreningsvalgt)
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 Bjerregaard Andersen (2. suppleant)
Museets ansatte er repræsenteret med en
tilforordnet plads i bestyrelsen ved Morten Berg Nielsen.
Svendborg Museums bestyrelse har i 2018
afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har året
igennem været særligt optaget af det
igangværende politiske arbejde med en
ny tilskudsstruktur på museumsområdet
og herunder chancen for at komme igennem med et statsligt tilskud til Danmarks
Forsorgsmuseum – med udviklingen på
Svendborg Havn og museets placering
heri – samt Svendborg Museums forsøg
med nye og bredere måder at formidle
på, både i social og geografisk forstand.
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Den nuværende udviklingsplan for museet udløber med udgangen af 2019, og bestyrelsen har igangsat en debat, som fortsætter i 2019 med henblik på at have en
ny plan klar ved indgangen til 2020. Derudover har bestyrelsen sidst på året evalueret dens arbejdsform og sammensætning. Vi ønsker på sigt at kunne styrke vores viden og kompetence på det bredere
kulturpolitiske område, men føler derudover, at vi har de relevante kompetencer i
bestyrelsen og en god arbejdsform og
samarbejde med den daglige ledelse.

Tilskudsstruktur
I januar var formand og museumschef til
møde i København sammen med repræsentanter for landets øvrige museer for at
høre kulturministeren redegøre for sine
tanker om en reform af tilskudsstrukturen
til de danske museer. Fremover skulle tilskuddene være logisk begrundede og
gennemsigtige, der skulle være plads til
nye museumsinitiativer, og der kunne blive tale om en anden og mere ligelig fordeling mellem hovedstadsområdet, der
modtager 72 % af det statslige tilskud
med en andel på 46 % af de besøgende,
og resten af landet som modtager de sidste 28% af tilskuddet med 54% af det
samlede besøgstal.
Bestyrelsen har året igennem fulgt udviklingen, og det har udover et vellykket besøg af kulturministeren bidraget til besøg
af de fynske folketingsmedlemmer Erling
Bonnesen (V) og Alex Ahrendtsen (DF).

Derudover har en række byrådspolitikere
både enkeltvis, som udvalg, og som samlet byråd været inviteret til og deltaget i
rundvisning med efterfølgende orientering og debat.

Årsmødet 2018
Årsmødet, som blev afholdt i borgerforeningens Guldsal, var igen særdeles velbesøgt med mere end 130 deltagere. Museumsforeningen har gennem de senere
år haft en markant tilgang af medlemmer,
og vi er stærkt på vej til at runde 1000
medlemmer. Det er en stor styrke for en
forening at have en så stor medlemsskare,
men det forpligter også, at vi til stadighed
udvikler og kan tilbyde spændende aktiviteter året igennem. En stor medlemsskare
er også basis og rekrutteringssted for de
mange frivillige, enten det er på Forsorgsmuseet, i haven, besætninger på vores
både eller på Egeskov Mølle.

Udviklingen på Svendborg Havn
Bestyrelsen har fulgt arbejdet med Svendborg Kommunes havneudviklingsprojekt

”Den blå Kant”. Museet har ved forskellige
lejligheder, herunder møder med kommunens øverste ledelse, tilkendegivet vores interesse i at få etableret gode udstillingsfaciliteter på Frederiksøen, hvor
Svendborg Museum og andre kulturaktører kunne afvikle aktiviteter – i vores tilfælde skiftende særudstillinger med maritime, arkæologiske og andre lokalhistoriske temaer.
Vi har året igennem holdt kontakten vedlige til Danmarks Museum for Lystsejlads,
hvis fremtid på havnen ikke er fremtidssikret. Bestyrelsen mener, at et attraktivt
lystsejladsmuseum vil være et aktiv for
Svendborg og Sydfyn. Svendborg Museum har imidlertid ikke ressourcer til at gå
ind i et sådant udviklingsprojekt med den
nuværende økonomi, men vi fortsætter
dialogen med Danmarks Museum for
Lystsejlads om, hvordan vi kan styrke den
maritime historie i Svendborg.
Bestyrelsen har i foråret 2018 fulgt og
bakket op om udstillingsprojektet ”Det
maritime Svendborg” i havnepakhuset –
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et samarbejdsprojekt mellem Svendborg
Museum og Svendborg Event. Der blev
før sommerferien afsendt en fondsansøgning på knap 6 mill. kr. til at realisere projektet, og vi afventer stadig spændt på et
svar. Udstillingen kan blive en flot og
stærkt savnet præsentation af havn, købstad og øhav, af de aktuelle maritime aktiviteter, kulturelle som erhvervsmæssige,
samt af hvordan man kan opleve det.

Formidling
Interessen for Forsorgsmuseets aktiviteter
er stor, hvilket afspejler sig i stigende besøgstal.
Vores sidste skud på stammen på formidlingssiden er containeren ”Den sorte
Boks”, der blev opstillet og indviet på parkeringspladsen ved Skårup Brugs. Containeren har haft mange besøgende, der
hvor den har været opstillet – Skårup, Skarø, Ballen Havn og Rudkøbing, og vi er
overbevist om, at vi har ramt en formidlingsform, der henvender sig bredt i be-

folkningen. Museet har kun et problem –
vi kun har én container – endnu!
De mange guidede ture og sejlture på
sundet har igen i 2018 været særdeles velbesøgte, men selvom vi har et stort ønske
om et lokale, hvor vi kan lave temaudstillinger med de mange genstande, vi har
stående på Abildvej, så vil det aldrig kunne erstatte vores formidlingsaktiviteter
ude i felten. De vil blive fastholdt og løbende udviklet.
Den årlige sommerudflugt for personale,
frivillige og bestyrelse gik i år til Hedeby
med et smut ind til Flensborg, hvor vi besøgte Heritage Yacht Center, som vi havde
udlånt en del skibsmodeller til.

Økonomi
Museets ekstremt lave offentlige tilskud
er en kilde til stadig opmærksomhed i bestyrelsen. Det må og skal løftes ved lejlighed, så museets medarbejdere og gode
tiltag kan sikres bedre.

Med Svendborg Kommunes store besparelser i 2018 skal vi nok være stolte over, at
man besluttede at friholde Svendborg
Museum denne gang. Sidst – 2016 – blev
museets tilskud reduceret med 300.000
kr., så vi følte heller ikke, det var vores tur
denne gang. Det lykkedes endnu engang
at få økonomien til at balancere, men vi er
klar over, at det kræver en meget stram
styring i dagligdagen, og at der er ting,
som der ikke er råd til, f.eks. større bygningsvedligeholdelse, hvilket er en stor
udfordring med den gamle bygningsmasse, vi har til huse i.
I 2007 modtog vi et lån på 5 millioner fra
Arbejdsmarkedets Feriefond til renovering af Fattiggården, som dengang blev
givet på ubestemt tid så længe aktiviteterne fortsætter. Bjarne Corydon fik som
finansminister ændret Fondens retningslinjer, så tilskuddene skal opfattes som regulære lån og være betalt tilbage senest
2032, hvilket vil få den konsekvens, at
mange kulturinstitutioner må dreje nøg-

len om og lukke, og her vil Svendborg
Museum også være i farezonen.
Erhvervsminister Troels Lund Poulsen lovede i foråret 2018 at komme med en løsning på problemet til sommer, men der er
ikke sket noget endnu,. Vores organisation Danske Museer er i tæt kontakt med
en række folketingspolitikere, der holder
øje med, hvad der sker.
Arkæologi Sydfyns brug af Anne Hvides
Gård er ophørt her med udgangen af
2018, da den meget decentrale struktur,
samarbejdet er bygget på, overflødiggjorde Anne Hvides Gård som fælles base.
Vi vil i bestyrelsen derfor i den kommende tid afsøge andre muligheder for brug
af ejendommen. Tak til alle I frivillige, som
gennem året har bidraget til det høje aktivitetsniveau, der er på Museet. Tak til
samarbejdspartnere, museumsforeningens medlemmer samt øvrige, der gennem året har bidraget til museets virke og
positive udvikling.
Poul Weber, formand

Boksens første placering foran Dagli’Brugsen i Skårup.
Foto: Esben Hedegaard.
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Bestyrelse og personale på udflugt
til Hedeby og
Flensborg i august
– her ved indgangen til Yacht Heritage Center, der
havde lånt ca. 80
effekter af os til en
udstilling om bådebyggeren Henry
Rasmussen.
Foto: Marianne
Berthing.
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