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Danmarks Forsorgsmuseum
Årsberetning 2020
Gruppebillede fra afsløringen af ny blodbøg og
nyt skilt med Peer Balkens digt.
Fra venstre Steff Ejlertsen, Arne Roel Jørgensen,
Vibeke Nielsen, Poul Erik Rasmussen, Sarah
Smed, Dennis Nielsen og Peer Balken.

”
Fælles skaber vi Danmarks Forsorgsmuseum
2020 tegnede til at blive et år, som mange tidligere år på
Danmarks Forsorgsmuseum. Et år med store ambitioner
og et spækket museumsprogram med fortsat udvikling af
samfundsengagerende og samskabt museumsformidling og
-forskning. Men med coronaens komme blev meget forandret, og nedlukning, afstandskrav og afspritning blev alt for
genkendelige ord.
Nærmest symbolsk for årets både alvor og håb, måtte Fattig
gårdens smukke, næsten 150 år gamle blodbøg fældes i begyndelsen af året, grundet et alvorligt svampeangreb. Gode
råd var dyre, og det samme var en ny flot blodbøg, for der var
ingen tvivl om, at der igen skulle plantes en blodbøg. Støtten
til et nyt træ skulle vise sig at komme fra en uventet kant, da
en række tidligere anbragte børnehjemsbørn igangsatte en
indsamling. En smuk julidag kunne repræsentanter for indsamlingsgruppen afsløre et nyplantet træ med et nyskrevet
digt i en stemning af både håb og fællesskab.
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Totusindogtyve
det blev året,
Kaptajn Hallas rødbøg
til jorden blev skåret.
En gammel Godhavnsdreng
fik en ide
andre tidligere anbragte
også kunne se.
Lad os bruge hinanden
og samle ind
så endnu en rødbøg
trods vejr og vind
kan stå der i Svendborg
foran Forsorgsmuseet,
give mod og kræfter
til dem, der på stedet
så de kan formidle
historien om de svage.
Vi skal alle se fremad
- men også tilbage!
Digt af Peer Balken, tidligere Godhavnsdreng, 2020.

I mange måneder måtte porten til museet holdes lukket, men
på trods af de dårlige odds formåede vi i kraft af en dedikeret
medarbejderstab i løbet af året bl.a.:
• At arbejde dybdegående i både arkiver og med tidligere
anbragte, ansatte og pårørende med den historiske ud
redning af åndssvage- og særforsorgen.
• At åbne museets til dato mest ambitiøse udstilling ”Syv
Fattige Børn”.
• At sætte besøgsrekord i højsæsonen.
• At udvikle nye formidlingsformater med alternative eksperter.
• At opdyrke nye samarbejder indenfor både kultursektoren
og den socialfaglige sektor.
• At udforme nye planer for museets fremtidige udvikling
og drift.
• Og meget mere, som I vil kunne lære mere om på de kommende sider.

Også i 2020 viste det sig, at fællesskabet omkring sam
skabelse af museumsformidling mellem alternative eksperter og historikere er blevet en helt særlig signatur for
museets virke, som vækker særlig interesse hos både almindelige besøgende, museumskollegaer og socialfaglige
professionelle.

”

Vores alternative eksperter udvider, nuancerer og forholder
sig kritisk til vores viden. Deres fortællinger understreger, at
fortidens sociale udfordringer ikke kun er historie, men også en
del af nutiden, og de udfylder et tomrum og er med til at sikre
museets samtidsrelevans og aktualitet. De er nu del af vores
fællesskab, hvilket kun har gjort Fattiggården til et ’rigere’ sted.”
Jeppe Wichmann Rasmussen og Sarah Smed, marts 2020 i
”Danske Museer”.

”

Forsorgsmuseet (er) så vigtigt. Det udgør den officielle og
semiofficielle histories spejlbillede. Det er den vægtskål, der
skaffer os et mere velafbalanceret billede af Danmarkshistorien
og åbner vores øjne for den menneskelige mangfoldighed. Det
viser os, at livet ikke behøver at være, som det er, at det kan
være anderledes, og at der er alternativer. Men også at det ofte
er anderledes, end det umiddelbart tager sig ud.”
Professor Poul Duedahl i sin tale til åbningen af ”Syv Fattige Børn”.

Gennem de sidste par år er det blevet mere og mere kendt,
at Danmarks Forsorgsmuseum kontinuerligt udvider sine
partnerskaber i utraditionelle formidlingsprojekter med alternative eksperter. Mennesker som alle besidder en erfaringsbaseret viden om og indsigt i de temaer, som museet
beskæftiger sig med f.eks. anbringelser, hjemløshed, fattigdom eller arbejdsløshed.

Professor Poul Duedahl fortalte medrivende til åbningen af
”Syv Fattige Børn”.
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Benny Andersen (formand
Socialpædagogerne) holdt tale
ved konferencen ”Anbragt før,
nu og i fremtiden”.

I februar afholdt vi sammen med Københavns Professions
højskoles socialrådgiver- og pædagoguddannelse og Socialpædagogerne f.eks. konferencen ”Anbragt før, nu og i frem
tiden”, som blev officielt åbnet af Social- og Indenrigs
minister Astrid Krag.

”

Forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid er helt afgørende
for at kunne uddanne de bedste fagprofessionelle og for, at vi
med historien i hukommelsen kan udforme en helhedsorienteret
socialpædagogisk og socialfaglig indsats, som hjælper.”
Uddrag af åbningstalen af dekan ved det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet Annegrete Juul til konferencen ”Anbragt
før, nu og i fremtiden” på Københavns Professionshøjskole.
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Museets forskningsprojekter om børneforsorgen blev flettet
ind i samtaler på scenen mellem unge og ældre med an
bringelsesbaggrunde – som alternative eksperter – og vigtigheden af en forsknings- og formidlingsmæssig bro mellem
historie og nutid blev understreget af flere deltagere.

Museumsaktivisme spiller en fremtrædende rolle
i museets praksis og værdigrundlag. Museums
aktivisme er: “A museum practice, shaped out of
ethically-informed values, that is intended to bring
about political, social and environmental change”
Janes og Sandell i “Museum Activism”, 2019.

A LT E R N AT I V E E K S P E R T E R

”

En af grundene til, jeg arbejder som alternativ ekspert, er, at det er udfordrende
for mig. Jeg fortæller selv og lytter til folks meninger og holdninger. Jeg føler,
at jeg er med til at give de tavse stemmer på museet samt alle de andre, der
har svært ved at ytre sig, en stemme. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi hjælper
museerne med at nytænke, hvad de kan bruges til. Det, jeg synes, er dejligt
ved Danmarks Forsorgsmuseum er, at de altid lytter til ideer, uanset hvor vilde
de er. Og du bliver, uanset hvem du er, behandlet med respekt, værdighed og
ligeværd” .
Alternativ ekspert, formidler og Hus Forbi-sælger Henriette Hoberg, juni 2020.

Foto: Dikte Reeh Andersen.

Museet havde i 2020 seks alternative
eksperter ansat. To af disse er ansat i
fleksjob, to i studiejob og to på det sociale
frikort. Herudover er 25-30 alternative
eksperter kontinuerligt tilknyttet i forskel
lige projekter.

Alternative eksperter
fra projekt "Udsat til
værdsat" formidlede
på UCL og både
indendørs og udendørs
på museet.

”

Fra udsat til værdsat, det er noget, der virker. Skønne
mennesker og et fedt sammenhold. Hvis ikke jeg var kommet
hertil, så havde jeg nok aldrig fået lukket op. Tak for alt I gør!”
Projektdeltager Kira.

”

Jeg er så taknemmelig for at være en del af dette og få lov til at
lære så meget positivt af Jeppe og Line. Man kan næsten ikke
lade være med at forelske sig lidt i stedet og mærke, hvordan
det ændrer en lidt!”
Projektdeltager Sabina.

ÅRSBERETNING 2020
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UDSATTE HISTORIER FRA FØR OG NU
Trods forårets nedlukning kunne vi i september åbne vores
mest ambitiøse og omfangsrige udstilling i næsten 20 år: ”Syv
Fattige Børn”, som fortæller 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 formidler udstillingen 100 års historie om Underdanmark på Fattiggårdens gamle Fnatloft. Udstillingen blev designet af Torden
& Lynild, som arbejder med teaterscenografiske virkemidler.
Ved hjælp af nøje udvalgte historiske genstande, stærke film
fra det fynske filmproduktionsselskab RAGNA, stemningsfulde
historiske fotos og professionel belysning har de sammen med
museet skabt et univers, der suger museumsgæsten ind i de
syv fattige børns historie i 2020 og mange år fremover.
Museets sociokulturelle projekt ”Fra udsat til værdsat” blev
ramt hårdt af nedlukningen. Kernen i projektet er helt konkret
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de positive fællesskaber, der opstår, når museet skaber formidling i samarbejde med alternative eksperter og arbejder
med afsæt i personlige relationer. I projektperioden skulle
deltagerne mødes hver 14. dag på museet, hvor de arbejdede
med deres personlige fortælling, og herigennem skaber en
udstilling sammen museets ansatte. Trods store bump på
vejen lykkedes det alligevel Jeppe Wichmann Rasmussen og
Line Poulsen at få guidet projektdeltagerne godt i mål med
fortællingerne og invitere gæster på museet til at høre om
udsatte liv på tværs af tid, ligesom deltagerne også nåede
på turné med deres fortællinger, hvor de bl.a. holdt foredrag
for socialrådgiverstuderende på UCL i Vejle og VIA University College i Århus. ”Fra udsat til værdsat” har været og er
fortsat et ganske særligt museumsprojekt for alle involverede, og erfaringerne og kontakterne fra samarbejdet med
de alternative eksperter vil fortsat blive bragt i spil i museets
udvikling.

Fotos: Jonas Legarth.
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Fællesbillede af projektdeltagerne i ”Fra udsat til værdsat”. Foto: Jón Bjarni Hjartarson.

Det blev desuden til to konkrete formidlingsprojekter med afsæt i corona-krisens vilkår for borgere i udsatte eller sårbare
positioner. I samarbejde med Instafilm gennemførte museet
for det første et kortfilmsforløb med og til gavn for sårbare og
udsatte unge på Fyn i slutningen af 2020. Her fik 60 deltagere
undervisning af professionelle i filmproduktion, og de lærte,
hvordan man instruerer film. Deltagerne skabte 18 stærke og
delvist selvbiografiske kortfilm med deres egne budskaber.
Kortfilmene vises i løbet af 2021 på museets digitale platforme.
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For det andet lancerede museet i april projektet ”Udsat under
Coronaen”, hvor mennesker med erfaringer om sårbarhed eller udsathed delte deres erfaringer fra første nedlukning med
museet. Projektet kulminerede med en udstilling, hvor besøgende kunne se genstande, fortællinger og filmede interviews,
og hvor personlige og socialfaglige budskaber og anbefalinger
blev formidlet. Mere end 1.500 besøgende lagde vejen forbi udstillingen, som ofte var bemandet af Henriette, der bl.a. kunne
fortælle om, hvor svært det havde været at sælge Hus Forbi.

Pga. nedlukningen oplevede museet et fald i antallet
af besøgende grupper. Til gengæld var der en stigning
på 9 % af betalende voksne og pensionister ift. 2019,
som især kan forklares med et flot besøgstal hen over
sommeren.

I vinter- og efterårsferien havde museet +ca. 50 %
flere besøgende, og i sommerferien +72 % ift. 2019.
Det totale besøgstal så en nedgang på -18 % i forhold
til 2019 (museet holdt lukket grundet nedlukningen i
26 % af året).

Boksen foran museet.

”
Line var med til at
skabe udstillingen
”Udsat under Corona”
i kraft af hendes egne
erfaringer. Foto: Dikte
Reeh Andersen.

Jeg valgte at deltage i udstillingen om tiden under
nedlukningen i foråret, fordi det gav mening for mig.
Det var spændende at være med til at udvikle en udstilling
om et så aktuelt et emne, som har haft stor betydning for
mange – og også mig selv.”
Line, museumsformidler og frivillig i De Anbragtes Vilkår.

ÅRSBERETNING 2020
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VED FÆLLES INDSATS
Museet arbejdede også i 2020 på at konsolidere sin position
som relevant samfundsaktør og sparringspartner for bl.a. socialfaglige interessenter og organisationer. Museet har samarbejder med bl.a.:
De Anbragtes Vilkår (DAV), University College Lillebælt (UCL),
Svendborg Kommunes Socialafdeling, Københavns Professionshøjskoles socialrådgiver- og pædagoguddannelse (KP),
SAND ”De hjemløses landsorganisation” og Socialtilsyn Syd.

Mette Andreasen fra
De Anbragtes Vilkår
formidlede en stærk
intro til nutidens anbringelsesområde til de
mange besøgende til
arrangementet ”Anbragt
i fortiden, nutiden og
fremtiden” i oktober.
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”

Udsyn og inspiration er vigtigt for, at Socialtilsyn Syd bedst
muligt kan varetage den sociale tilsynsopgave, som Folketinget
har givet os. Og udsyn til, hvordan den nære fortids sociale
institutioner fungerede, og hvordan borgerne oplevede deres
“anbringelse”, og hvordan tilsynet dengang fungerede, er
særdeles tankevækkende, når man forsøger at se sin nutidige
tilsynspraksis udefra. Derfor har vi de seneste år søgt dialog
med og inspiration hos Danmarks Forsorgsmuseum”.
Peter Bjerregaard Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Syd.

S A M A R B E J D E R PÅ T VÆ R S A F T I D

De anbragtes vilkår og Danmarks Forsorgsmuseum i makkerskab til arrangementet ”Anbragt i fortiden, nutiden og fremtiden”.
Foto: Anders Mielcke Grønbæk.

Samarbejdet med UCL fortsatte også, og i løbet af året har
240 førsteårs socialrådgiverstuderende deltaget i undervisningsforløb på museet. Her fik de dels viden om socialrådgiverfaget og vores velfærdssamfunds tidlige historie, og
dels viden om de mennesker, der i tidens løb har modtaget
hjælp fra systemet. I forløbet skal de studerende bl.a. lave
en handlingsplan for en klient fra Fattiggården. Dette undervisningssamarbejde mellem UCL og museet går nu ind i sit
tredje år, og i skrivende stund er der desuden programsat
virtuelle undervisningsforløb for både danske og udenlandske
socialrådgiverstuderende i kurser faciliteret af både UCL og
Københavns Professionshøjskole.
Samarbejdet med DAV fortsatte sin udvikling med bl.a. arrangementet ”Anbragt i fortiden, nutiden og fremtiden” i oktober.
Her skabte museet og DAV i fællesskab en helt unik oplevelse, hvor der blev bygget bro mellem det at være anbragt i
fortiden, nutiden og fremtiden. En række tidligere anbragte
og frivillige fra De Anbragtes Vilkår deltog som formidlere og

fortalte deres personlige historier om det at være anbragt
barn i Danmark i nyere tid i museets historiske udstillinger,
hvilket gav grobund for nye former for samtale om fremtidens
anbringelsesområde.

”

Danmarks Forsorgsmuseum er ikke alene et museum. Det er en
vigtig socialpolitisk og -faglig stemme, der bidrager til at give
nutidens dialog en historisk vinkel, der gør fortiden nærværende
og nutidens udfordringer vedkommende. Museet bedriver i sin
ånd forsorg ved at involvere udsatte, hjemløse, anbragte og
andre med en ulige vej i livet. Det oplever vi tydeligt i Svendborg
Kommune. Vi har været med i flere af museets projekter og
været vidne til flere borgere, hvis livsfortælling har bevæget
sig fra udsat til værdsat. En genopdagelse af sig selv ved at
opdage forsorgens mange historier. Derfor har museet også en
vigtig lokal stemme og betydning.”
Hasse Jacobsen, socialchef i Svendborg Kommune.

ÅRSBERETNING 2020
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FORSKNING I FORSORG
I januar kunne vi som årets helt store forskningsnyhed offentliggøre, at det var besluttet af staten, at museet skulle
stå i spidsen for den historiske udredning af vilkårene i særog åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980. Undersøgelsen skulle have særligt fokus på, om anbragte blev udsat
for svigt og overgreb i perioden, hvor staten førte tilsyn. En
forskergruppe blev samlet til arbejdet med stærke kræfter
fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Rigsarkivet,
som sammen med museet nu forestår arbejdet med hhv. omfangsrige arkiv- og interviewstudier. Arbejdet med udredningen foregår frem til november 2021, hvor den afsluttende
rapport skal afleveres til staten.

Øverst til højre: Sarah Smed sammen med
social- og indenrigsminister Astrid Krag
på Christiansborg i forbindelsen med den
formelle underskrivning af kontrakten vedr.
den historiske udredning.

Forskergruppen samlet fysisk på
museet og virtuelt på skærmen.
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Landsforeningen Godhavnsdrengene
donerede i juni deres banner, som har
fulgt dem i kampen for en undskyldning
i omkring 10 år.

Kirsten Lindbjerg og Sarah Smed med det
store maleri af børnelivet på Solliden.

Museet har fortsat sin forskning i tidligere anbragtes adgang
til egne sagsakter. Med revideringen af Arkivloven i december 2020 blev det et grundlæggende princip, at alle har ret
til information om egen sag og oplysninger om dem selv, og
at adgangen til egne oplysninger er gratis.
Til april 2021 afleverer Jacob Knage Rasmussen sin ph.d. om
betydningen for tidligere anbragte af at få adgang til, læse og
kommentere på sin egen historie.

I sommeren blev museet kontaktet af Kirsten Lindbjerg, som
igennem mere end 30 år havde arbejdet på Børnehjemmet
Solliden. Institutionen skulle nu lukke, og de ville gerne donere
nogle genstande til museet, bl.a. et stort maleri af Solliden,
som gennem mange år havde hængt i stuen, og som havde
stor betydning for både ansatte og anbragte. Museet gennemfotograferede stedet og interviewede tidligere anbragte
og ansatte, og på den måde gør museet sit for at sikre børneforsorgens samtidshistorie for eftertiden.

ÅRSBERETNING 2020
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UD OVER ALLE GRÆNSER
Årets helt store internationale begivenhed blev den længe
ventede udgivelse af den engelsksprogede antologi ”Museums and Social Change. Challenging the Unhelpful Museum”
i august. Challenging the Unhelpful Museum” i august. Bogen
undersøger, hvordan museer kan samarbejde med sårbare
og udsatte grupper for at skabe social forandring for både
den enkelte og samfundet - og derigennem gentænke og
udvikle museet selv. I bogen bidrager bl.a. Sarah Smed, Jeppe Wichmann Rasmussen, Jacob Knage Rasmussen, Stine
Grønbæk Jensen og Trisse Gejl med kapitler om museets
arbejde. Sarah Smed har redigeret bogen sammen med Bernadette Lynch, Adele Chynoweth og Klaus Petersen.

”

Everybody needs to feel valued and heard. That is why it’s
important to also include the people with stories of vulnerability.
Everybody can contribute. And everybody can make a difference.”
Museumsformidler og museumsvært Mette Løjmann Hansen i
”Museums and Social Change”.

Trods årets mange udfordringer formåede museet at komme
ud over landets grænser og udbrede kendskabet til museets virke virtuelt. Sarah Smed holdt bl.a. virtuelle oplæg om
museets arbejde med at skabe social forandring gennem
samskabelse på årets FIHRM-konferencen (Federation of
International Human Rights Museums) og ved en CINE-talk
(Connected Culture and National Heritage in the Nordic Environment). Samt på den engelske museumsorganisations
(Museum Association) årlige konference, hvor Sarah Smed
bl.a. var med til at debattere MA’s nye manifest for museernes
learning and engagement.
Fra venstre Sarah, Mette og Jeppe med bogen ”Museums and
Social Change”, da den længe ventede bog endelig kom.
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Sarah og Jeppe
forbereder
livesending fra
Fattiggårdens arkiv.

UD MED BUDSKABET
Museet lagde sig i selen i 2020 for at komme ud med så mange historier som muligt om både museets forskning og formidling og ikke mindst historiske fortællinger. Især Facebook
og Instagram har vist sig at bringe budskabet vidt og bredt ud.
Fredagsfortællingerne var og er fortsat et stort tilløbsstykke, når de formidles i kraft af den store indsats Martin Friis
Hansen fra Svendborg Byhistoriske Arkiv i timevis har lagt i
utallige arkiver og søgninger. Der har derudover været et stort
virtuelt publikum på de foredrag og samtaler, som blev sendt
live under museets nedlukning. På YouTube og Vimeo når vi
andre brugergrupper, som ikke er dem, der ellers traditionelt
søger museet allermest. Vores seere på kanalerne er betyde
ligt yngre end den gennemsnitlige besøgende på museet.

89,5 % af seerne på kanalerne er under 35 år, og hele 64,5 %
af seerne på vores YouTube-kanal er mænd. Vores succes
på YouTube og Vimeo skyldes primært et øget fokus på at
gøre opmærksom på især vores YouTube-kanal samt relativt
jævnlige uploads af høj kvalitet. I 2020 har vi har mere end
fordoblet antallet af abonnenter.

Museet havde pr. 31.12.2020 6.762 følgere på Face
book (en stigning på 20 % ift. 2019). På Instagram føl
ger 1.510 museets profil. Langt størstedelen af vores
følgere på SoMe er kvinder mellem 25–64 år.

I 2020 er museets film samlet blevet vist 31.412 gange
på vores kanaler på YouTube og Vimeo. Der er i alt set
film i 2.150,5 timer svarende til 89,5 døgn.

Sarah Smed deltog i Jane Sandbergs (direktør for ENIGMA)
podcastserie ”Samfundets Museer” og Christian Haves
kulturprogram på DK4. Ligesom både Jeppe Wichmann
Rasmussen og Sarah Smed bidrog med flere artikler og
debatindlæg i Danske Museer, Fængselshistorisk Tidsskrift
og Handicaphistorisk Tidsskrift.
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En særlig begivenhed for året var, da budskabet om museets
unikke virke nåede helt til Christiansborg. Som en understregning af, at det ér i fællesskab, at vi skaber Danmarks Forsorgsmuseum, var det i kraft af museumsvært og formidler
Robert Madsens inspirerende og debatskabende rundvisning
for bl.a. Birgitte Bergmann (medlem af Folketinget for Konservative), at invitationen til en rundvisning på Christiansborg
og snak om både kultur- og socialpolitik kom i stand.

”

Jeg har besøgt mange museer over hele verden i kraft af min
karriere inden for turismeerhvervet, og derfor er jeg blevet vist
rundt utallige gange. Men Roberts rundvisning var noget helt
særligt, da jeg hurtigt blev klar over, at her var det en autentisk
stemme, der både formidlede fortidens og nutidens historier.”
Birgitte Bergmann, medlem af Folketinget for Konservative.

Sarah og Robert på Christiansborg med Birgitte Bergmann.

Fremtiden for Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum har i løbet af de sidste 15 år udviklet et museumskoncept, som på nyskabende og brugerinddragede vis adresserer og debatterer vilkårene for nuværende og tidligere anbragte og socialt udsatte i det danske
velfærdssamfund. Og især indenfor de sidste fem år har vi
opnået spændende resultater med dette koncept, som har
vakt interesse både nationalt og internationalt.
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Vi ser et stort potentiale i at opskalere dette koncept, så
museet med større kraft kan indtage positionen som et nationalt center for dette socialhistoriske område, stadigvæk
med udgangspunkt i den unikke ramme i Svendborg og med
afsæt i museumssøjlerne: Indsamling, registrering, bevaring,
forskning og formidling.
Herved kan vi bidrage til at skabe en bredere forståelse for,
hvordan velfærdssamfundet - set i et socialhistorisk perspektiv - har behandlet og behandler sine svageste og mest
sårbare.
I 2020 blev der derfor arbejdet med at skabe et strategisk
grundlag for en version 2.0 af Danmarks Forsorgsmuseum
for fremtiden, da det nuværende museum må operere på
et alt for skrøbeligt økonomisk fundament. Det er vores
ambition, at museets viden, koncept og museumsaktivistiske
profil bør og kan få en mere fremtrædende og sikret plads
i den nationale socialhistoriske bevidsthed - en plads som
modsvarer emnets vigtighed.

”

Museet fortæller ikke bare om dengang og giver os dermed
mulighed for at fortørnes over hvordan det var, men ved
at fortælle historien spejler museet også vores tid og kan
stille de vanskelige spørgsmål som for eksempel om hvor
sikre vi kan være på, at omsorgssvigt ikke også kan kigge
frem i børneforsorgen i dag. Eller mere subtilt, om vi kan
risikere at være blinde for, at de gode indsatser, vi leverer på
socialområdet i dag, ikke også kan indeholde elementer, der har
et indhold af ydmygelse og magtmisbrug.”
Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for socialt udsatte
og grundlægger af Projekt Udenfor, september 2020.

Nutidige
portrætter af
Jón Bjarni
Hjartarson.
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DANMARKS FORSORGSMUSEUM - FREMTIDEN
Gruppebillede med særlige gæster til arrangementet ”Anbragt i fortiden, nutiden og fremtiden” med De Anbragtes Vilkår.
Fra højre: Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne, Astrid Krag, social- og indenrigsminister, Pernille Busted,
næstformand i De Anbragtes Vilkår, Bo Hansen, borgmester i Svendborg, Søren Skjødt, forstander på Godhavn, Sarah Smed
og Christina Diekhöner, seniorrådgiver i Bikubenfonden. Foto: Jón Bjarni Hjartarson.

Hvor og hvad er Danmarks Forsorgsmuseum?
Fattiggården i Svendborg er den autentiske ramme for Danmarks Forsorgsmuseums arbejde, hvor fortidens og nutidens
socialpolitik undersøges og formidles, samt den måde den
var og er udmøntet på specielt i relation til anbragte, udsatte
og sårbare medborgere.

museumsfaglighed samarbejder vi med tidligere anbragte,
socialt udsatte og sårbare, der indgår som partnere i museets
arbejde. Som livsvidner bidrager de med et erfaringsbaseret ”faktatjek” til vores arbejde indenfor og udenfor museets
mure.

Med erfaringer fra velfærdsstatens social- og plejeforsorg
skaber museet debat om menneskesyn, idealer og socialpolitikkens konsekvenser. Museet udfordrer også den traditionelle historie- og museumsopfattelse. Med afsæt i solid

Danmarks Forsorgsmuseum fører dialog med socialfaglige
medarbejdere og organisationer om resultaterne af museets
forskning og formidlingsprojekter, for at nuancere og udfordre det herskende syn på socialfaglige problemstillinger.
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Mission:
Danmarks Forsorgsmuseum øger samfundets viden om
dansk socialhistorie med afsæt i stærk og erfaringsbaseret
museumsfaglighed, og dokumenterer vilkårene for borgere
under velfærdsstatens pleje- og socialforsorg før, nu og betydning for fremtiden.
Gennem en museumsaktivistisk tilgang forbinder vi fortidens
erfaringer med nutidens udfordringer.
Vi udfordrer og nedbryder fordomme om udsatte og anbragte borgere, og i fællesskab med dem, arbejder vi for social
retfærdighed.

”

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

Der skal der lyde en stor tak til de mange, der støtter museet
på forskellige måder. Det vil vi også få brug for i de kommende
år, hvor holdet bag Danmarks Forsorgsmuseum har planer om
at hæve ambitionsniveauet endnu mere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Working with Sarah Smed and Forsorgsmuseet has been a
great privilege for me as a heritage researcher and activist.
Sarah is a regular contributor to our MA course on the
‘Contemporary Museum’, where she always inspires our
students with the important work, she and her colleagues are
completing in Svendborg. Forsorgsmuseet is also a hugely
important collaborator for my own research and activism in
remembering the legacies of institutional abuse in Ireland.
Dr Laura McAtackney, Associate Professor in Sustainable
Heritage Management, Aarhus University.

IBM
Slots- og Kulturstyrelsen
Instafilm
SAND
UCL
Svendborg Kommune
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
VELUX FONDEN
TrygFonden
Ole Kirk’s Fond
Knud Højgaards Fond
Regions Syddanmarks Kulturpulje
Landsforeningen af Godhavnsdrenge og
andre tidligere anbragte børn
• Museets frivillige og alternative eksperter
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VISION & MISSION

Vision:
Danmarks Forsorgsmuseum anerkendes nationalt og internationalt af stat, interesse- og forskningsinstitutioner og andre museer, som det førende socialpolitiske museum for den
danske velfærdsstats forsorgshistorie.
Vi styrker det danske samfunds sammenhængskraft og socialhistoriske bevidsthed.
Vi er en væsentlig bidragyder til innovativ udvikling af velfærdsstatens socialfaglige indsatser.

