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Takket være en meget 
aktiv teknisk afdeling 
var der så pænt 
omkring Fattiggården i 
2013 som måske aldrig 
før. Her skridter Søren 
Mouritsen forplænen af.
Foto: Esben Hedegaard
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Året i overskrifter
2013 blev et arbejdsår. Ikke de store sensa-
tioner, men med en række positive elemen-
ter der lover godt for de kommende år:

• Vi fik afsluttet Kulturstyrelsens kvali-
tetsvurdering med et fornuftigt resultat.

• Vi fik et stort besøgstal på Viebælte-
gård.

• Vi kom godt i gang med det store so-
cialhistoriske forskningsprojekt.

• Vi kom langt med vores samlingsgen-
nemgang.

• Svendborg Kommune støttede os eks-
traordinært med to vigtige seniorjobs.

• Vi fik en havneudviklingsplan, der støt-
ter op om museets planer om en fremtid 
på havnen.

• og så fik vi noget så fantastisk som vo-
res egen rom.

Museets adresse, telefon, e-mail 
og hjemmeside
Administrationen, byhistorisk arkiv, sø-
fartsarkiv samt kontorer for nyere tid/sø-
fart,  forsorgshistorie og Arkæologi Sydfyn.

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 02 61
Mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Årsberetning 2013
Beretningen om året er skrevet af museumschef Esben Hedegaard med bidrag fra projektle-
der Jesper Vazcy Kragh (Det socialhistoriske projekt), museumsinspektørerne Sarah Smed 
(Forsorgsmuseet) og Jacob Knage Rasmussen (Arkiverne og Svendborg Mit Liv), ph.d.-
studerende Inge Mønster-Kjær (ph.d.-projektet), sekretær mm. Ellinor Kansberg (persona-
le, besøgstal og publikumsundersøgelse), Kurt Kaysen (VIKING), Kjeld Søberg (HJORTØ) 
samt forvalter mm. Morten Berg Nielsen (bygninger, KAJA mm.). 
I kraft af arkæologisamarbejdet med Øhavsmuseet vil beretningen om den arkæologiske 
virksomhed ligesom sidste år kunne findes i årsberetningen for Øhavsmuseet. Her omtales 
arkæologien blot summarisk i afsnittet ”Samarbejder”.
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Udstillingssteder

For åbningstider og priser på entre og
omvisninger se museets hjemmeside.

Forsorgsmuseet
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg

Anne Hvides Gård
Fruestræde 3
5700 Svendborg

Oldsagssamlingen på Broholm
Broholmsvej 32
5881 Gudme

Egeskov Mølle
Grønnebjergvej 1
5771 Stenstrup

Lundeborg Pakhus
Havnevej 1
5874 Hesselager.

Museets formål og virkeområde
Museet blev stiftet i 1908 som Svendborg 
Amts Museum og har siden 1913 været dre-
vet som et statsanerkendt, selvstændigt og 
selvejende museum, støttet af den tilknyt-
tede museumsforening. Museet har til for-
mål indenfor dets virkeområde, som siden 
1/1 2007 har været sammenfaldende med 
Svendborg Kommune, at undersøge, ind-
samle, bevare og udstille genstande fra for-
tiden, så disse minder om vore forfædres 
kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeop-
lysningen og videnskabens tjeneste. 

Egeskov Mølle
Foto: Kjeld Toftelund
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Museets virksomhed dækker alle aspekter 
og epoker af kulturhistorien, idet der for ar-
kæologiens vedkommende pr. 1. jan. 2012 
er dannet en arkæologisk enhed, Arkæologi 
Sydfyn, som museumschefen sidder i styre-
gruppen for, og hvor Øhavsmuseet har det 
faglige, økonomiske og administrative an-
svar.

Afslutning af kvalitetsvurderingen
Den 8. april 2013 blev Kulturstyrelsens 
kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 
afsluttet med en godkendelse af den frem-
adrettede handlingsplan. I de seneste års-
beretninger er der berettet om processen, 
der startede i 2010. I forlængelse af selve 
kvalitetsrapporten, der kom ultimo 2011, 

udarbejdede museet primo 2012 en hand-
lingsplan for, hvordan vi ville arbejde med 
de områder, der trængte til et løft. Hand-
lingsplanen blev godkendt på de vilkår, at 
vi forud for et afsluttende møde i foråret 
2013 ville udarbejde og fremsende en sta-
tusrapport, der bl.a. indeholdt en strategi 
for forskningen og formidlingen, en status 
for samlingsgennemgangen, samt en rede-
gørelse for inden for hvilke fysiske rammer 
vi ville arbejde med søfartshistorien.

Gennem kvalitetsvurderingsprocessen har 
det stået klart for os, at styrelsen fandt ar-
bejdet med forsorgshistorien særdeles spæn-
dende, hvorimod ønsket om at prioritere det 
maritime er blevet mødt med spørgsmål som 
”Har Danmark ikke søfartsmuseer nok?”, 
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og ”Kunne Svendborgs maritime kulturarv 
ikke varetages fra Marstal?”. Stillet over for 
denne statslige holdning har vi på de første 
bestyrelsesmøder i 2013 drøftet museets pri-
oritering og fremadrettede strategi. Hold-
ningen er klar: Lokalmuseer skal primært 
bidrage til udvikling af lokalsamfundet, og 
fordi det maritime altid har spillet en hoved-
rolle i Svendborg og omegn og efter alt at 
dømme også vil gøre det fremover, er det 
Svendborg Museums vigtigste opgave at ar-
bejde med den maritime kulturarv. Forsorgs-
historien er også vigtig; tiden har brug for et 
sådant museum. Men her er der i højere grad 

tale om en national opgave, som ikke på sigt 
kan løftes alene med lokale midler. 

Museets overordnede prioritering blev også 
et hovedtema på det afsluttende møde d. 4. 
april i København mellem Kulturstyrelsen 
og museet, repræsenteret ved formanden 
og museumschefen. Styrelsen forsøgte nok 
en gang at overtale os til at droppe søfar-
ten, mens vi på baggrund af vores mandat 
fra bestyrelsen måtte sige, at skulle noget 
droppes for at blive skarpere på én ting, 
så måtte det nødvendigvis blive forsorgen. 
Vi fik heldigvis lov til at fortsætte arbejdet 
med begge dele, og Kulturstyrelsens repræ-

Den 18. juni havde 
vi besøg af kolleger 
fra Dragør Museum, 
der bl.a. fik en sejltur 
med HJORTØ og som 
her sad på VIKING 
og hørte om, hvordan 
museet samarbejdede 
med bådelaugene.
Foto: Esben Hedegaard
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sentanter var efterfølgende konstruktive i 
drøftelsen af, hvordan vi så bedst gør det. 
At ville begge dele giver selvfølgelig nogle 
store udfordringer i de kommende år, først 
og fremmest af økonomisk art. Søfarten og 
den lokale historie i det hele taget skal fin-
de nye rammer at udvikle forskningen og 
formidlingen i, og Forsorgsmuseet skal fin-
de et stærkere økonomisk grundlag at ud-
vikle sig på, når Svendborg Museum ryk-
ker på havnen. Organisation, økonomi og 
dagligdag skal opsplittes i højere grad end 
nu, og vi skal finde ud af, på hvilke områ-
der et mere selvstændigt Forsorgsmuseum 
og Svendborg Museum fortsat har glæde af 
et fællesskab. De udfordringer arbejder vi 
med lige nu.

Samarbejder
Museet har i de senere årsberetninger bry-
stet os af vores gode samarbejder – sidste 
år med udførlig omtale af de mange områ-
der, hvor vi samarbejder med Svendborg 
Kommune. Dette gode samarbejde er fort-
sat i år, hvor vi – både udvalgte bestyrelses-
medlemmer og museumschef – har deltaget 
i fokusgruppemøder om kulturstrategi, og 
hvor museumschefen har deltaget i et eller 
ofte flere møder om fredningsgennemgang, 
lokalplaner, vandløbsrestaurering, konkre-
te byggesager, kulturarven i kommunepla-
nen, forvaltning af kulturmiljø, havneapp, 
cykelturisme, seniorjobs, formidlingsstra-
tegi for Øhavet, pulje til landsbyfornyelse 
og sikkert et par ting mere. Det er ressour-

cekrævende med sådan et samarbejde, men 
også meningsfuldt, for vi føler, at museet 
får god mulighed for at sætte et kulturhisto-
risk fingeraftryk på den kommunale plan-
lægning og forvaltning. På et par områder 
har samarbejdet været udfordret i årets løb, 
men det tages op senere i beretningen under 
Bevaring.

Tre nye samarbejder – udover de mange 
Sarah Smed omtaler i beretningen fra For-
sorgsmuseet – er indgået på det maritime 
område. Museet gerne ser en tættere kon-
takt til det maritime erhvervsliv og det før-
ste nye samarbejde blev indledt d. 7. juni, 
hvor museumschefen deltog i et møde i Den 
maritime klynge i Faaborg. Vi så tre spæn-
dende maritime virksomheder, netværkede 
og hørte, hvordan klyngedannelsen allere-
de havde givet et øget fokus på de maritime 
virksomheder på Sydfyn. I forbindelse med 
vores kommende udstilling ”Stålmænd” i 
værftsbygningerne på Frederiksøen vil vi 
på flere måder udnytte kontakten til klyn-
gen.

Det andet maritime samarbejde er med 
Svendborg Marineforening, som vi jævn-
ligt har haft kontakt med tidligere, men 
hvis potentiale museet slet ikke har udnyt-
tet godt nok. Foreløbig er museet blevet ind-
draget i gennemførelse af en udstilling i an-
ledning af foreningens 100 års jubilæum i 
2014. Planlægningen af udstillingen, der 
skal være på Svendborg Bibliotek, er allere-
de i fuld gang, men derudover har det været 
drøftet med formanden, om udvalgte med-
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lemmer af Marineforeningen kunne danne 
en slags faglig referencegruppe for museet. 

Det tredje nye samarbejde handler om dan-
nelsen af en national database over de fleste 
tusinde konstruktionstegninger af lystfar-
tøjer. Samarbejdet startede med en henven-
delse i foråret til Svendborg Museum fra 
Danmarks Forening for Ældre Lystfartøjer 
med deres ide. Vi ville gerne deltage sam-
men med Danmarks Museum for Lystsej-
lads og på den måde være med til at for-
ankre – for nu at bruge et maritimt udtryk 
– arbejdet med lystsejladsen i Svendborg. 
Sidst på året mødtes vi igen om projektbe-

skrivelsen, udformning af hjemmesiden, 
fundraising og drøftelse af de praktiske si-
der af scanningen af de mange tegninger. 
Mere om projektet i næste årsberetning.

Blandt de gamle samarbejder skal nævnes 
det, vi har med Tåsinge Museum. Efter at 
tøsingernes museum i Bregninge i 2001 
mistede sin statsanerkendelse øgede Svend-
borg Kommune tilskuddet, og det således at 
de 50.000 kr. var øremærket til konsulent-
bistand fra Svendborg Museum for at sikre 
en vis faglighed og et vist niveau i arbejdet. 
Sådan har det kørt indtil 2013. Museet har 
bistået med gennemgang af samlingerne, 

Det nye Musikhus (tv.)
falder godt ind i miljøet 
i Bregninge.
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med rådgivning om sikkerhed, udstillings-
opbygning, byggeri og vedtægtsændringer, 
og museumschefen har årligt haft 2-3 mø-
der på Svendborg Museum med Tåsinge 
Museums formand, hvor diverse problemer 
har været vendt – ofte suppleret med mø-
der med den øvrige bestyrelse og med de 
frivillige på museet i Bregninge. Svendborg 
Kommune stiller imidlertid ikke længere 
betingelser om konsulentbistand i deres til-
skud, og på det sidste møde i 2013 beslut-
tede vi derfor, at Tåsinge Museum fremover 
selv skulle disponere over hele tilskuddet. 
Svendborg Museum kan stadigvæk ind-
drages ad hoc. For så vidt museumsdrif-
ten i Bregninge kører på samme fornuftige 
vis som nu, har Svendborg Museum ingen 
skrubler.

I 2013 arbejdede Svendborg Museum vi-
dere på en spændende ide hos Tåsinge Mu-
seum om et ”Adel og almue”-projekt med 
formidlingstiltag dels i Bregninge, dels på 
Valdemars Slot. Der blev udarbejdet en de-
taljeret projektbeskrivelse, men ideen måt-
te desværre opgives, eller i hvert fald ud-
skydes pga. manglende ressourcer. Tåsin-
ge Museum arbejder i 2014 videre med en 
mindre del af projektoplægget, nemlig al-
mueskolevæsenet på Tåsinge i anledning af 
Folkeskolelovens 200-års jubilæum. Den 
17. maj kunne vi glæde os over at deltage 
i indvielsen af Tåsinge Museums nye Mu-
sikhus med Bent Nielsen store samling af 
– især – sydfynske instrumenter, noder og 
andre musikalier. Svendborg Museum har 

været med i projektet omtrent fra starten, 
med interview af Bent Nielsen, tegning af 
huset og med oplæg til en fremtidig brug. 
Vi havde gerne set, at huset havde fået et 
bredere formål, at det var blevet en pendant 
til Tåsinges gamle dansestuer, hvor profes-
sionelle og amatører, foreninger og private, 
kunne udøve og præsentere musik og dans. 
Nu starter det efter Bent Nielsens ønske 
som et musikhistorisk lokalmuseum, og så 
må vi se. Tåsinge Museum gør for relativt 
få tilskudsmidler et stort og solidt arbejde 
for øens kulturarv, så museet skal også nok 
finde en vej for Musikhuset.

Arkæologi Sydfyn
Samarbejdet med Øhavsmuseet omkring 
Arkæologi Sydfyn er fortsat i 2014 og ud-
vikler sig stadigvæk. I slutningen af året 

Høvdingehallerne i 
Gudme fik etableret ny 
forplads og skiltning i 
2013.
Foto: Esben Hedegaard
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kom endelig efter et pres fra en række 
fynske borgmestre et brev fra kulturmini-
ster Marianne Jelved, at Arkæologi Syd-
fyn, og det vil formelt sige Øhavsmuseet, 
fremover tildeles den arkæologiske forvalt-
ning i Faaborg-Midtfyn kommune. Det er 
et gammelt ønske, og allerede i 2006 rette-
de Svendborg Museum henvendelse herom 
til den daværende Kulturarvsstyrelse, da vi 
opfattede det som en naturlig følge af Kom-
munalreformen i 2006/07 – jf. årsberetnin-
gerne fra særlig 2007. På trods af at de syd-
fynske kommuner allerede den gang bak-
kede vores henvendelse op med tilsagn fra 
byrådene, er det altså først sket nu – formo-
dentlig fordi Odense Kommune også bak-
ker aftalen op denne gang. Der er afholdt 
møder med arkæologerne i Odense om sel-
ve overdragelsen. De gør de igangværende 
opgaver i Faaborg-Midtfyn færdige, men 
overlader alle nye til Arkæologi Sydfyn. Og 
der kan komme mange, eftersom kommu-
nen er den arealmæssigt største kommune 
på Fyn. 

Derudover har der været forhandlinger med 
Østfyns Museer om at indgå i Arkæologi 
Sydfyn - der i givet fald nok skulle skif-
te navneforandring. Østfyns Museer har 
– samtidig med at vi fik Faaborg-Midtfyn 
kommune - fået den arkæologiske forvalt-
ning i Nyborg Kommune, udover Kerte-
minde kommune, som de havde i forvejen. 
Forhandlingerne pågår stadigvæk, men der 
findes formodentlig en løsning i 2014. 

Efter nogle år med relativt få nødarkæolo-

giske opgaver ser der umiddelbart ud til at 
blive travlt for den arkæologiske afdeling 
på Fattiggårdens administrationsbygnings 
1. sal. I 2014 og et par år frem skal den for-
modentlig største arkæologiske udgravning 
nogen sinde i Svendborg finde sted i for-
bindelse med etableringen af ”Den grønne 
tråd” fra Krøyers Have gennem middelal-
derbyen til havnen. Heldigvis har de før-
ste to år af Arkæologi Sydfyns virke skabt 
en enhed, der er godt gearet til den slags 
opgaver. Til gengæld har afdelingen nogle 
udfordringer med at leve op til Kultursty-
relsens forskningskrav – jf. Øhavsmuseets 
kvalitetsvurdering. Det er et gennemgåen-
de tema på styregruppemøderne, hvordan 
vi får prioriteret forskningen og formidlin-
gen, hvor pengene ikke kommer på samme 
lovbestemte måde, som ved de bygherre-
betalte udgravninger. Foreløbig har Svend-
borg Museum igangsat et formidlingsinitia-
tiv ved aftalen med Arkæologi Sydfyn om, 
at de spændende gravninger i Svendborg 
midtby skal kunne følges på en udstilling i 
Anne Hvides gård – foreløbig et par måne-
der i foråret 2014. 

KulturarvFyn
Samarbejdet med de øvrige fynske muse-
er, arkiver og biblioteker fortsatte i Kultur-
arvFyn-regi i 2013, og museumschef Esben 
Hedegaard sidder stadig i bestyrelsen. Der 
er blevet afholdt 5 møder i årets løb, hvor 
fælles projekter om formidling, fynsk fæl-
lesmagasin og konservering, samt samar-
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bejdet med KulturregionFyn er blevet drøf-
tet. I modsætning til tidligere år har Kul-
turarvFyn ikke haft en aktivitetspulje af de 
regionale kulturmidler, som medlemmerne 
kunne byde ind på med projekter. Kultur-
regionFyn har ønsket at fordele pengene 
centralt ved at indkalde de fynske kulturin-
stitutioner til (laange) fælles projektudvik-
lingsmøder, som kun de større kulturinsti-
tutioner havde ressourcer til at deltage i – 
og derfor, naturligt nok, også endte med at 
få størst glæde af. Forløbet har ført til fru-
stration og frafald fra KulturarvFyns med-
lemmer, og efter en evaluering af det ind-
ledende projektforløb, hvor kritikken blev 
ført frem, blev Esben Hedegaard medlem 
at styregruppen for de kulturregionale pro-
jekter for at få en bedre kommunikation til 
KulturarvFyn. Museumschefen har efter-
følgende deltaget i 3 møder i styregruppen, 
samt taget initiativ til at KulturarvFyn mø-
des med den nye formand for Kulturregi-
onFyn, Lene Høsthåb, fra Faaborg-Midtfyn 
kommune, ved KulturarvFyns første besty-
relsesmøde i 2014. 

Interiør fra Fattiggårdens sydfløj.
Foto: Geir Haukursson
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Undersøgelser og Forskning
Svendborg Museum har for tiden gang i 
flere undersøgelser og forskningsprojekter, 
hvoraf det socialhistoriske projekt, som ud-
føres i 2013 og 2014 for Socialministeriet er 
langt det største med ca. 3 fuldtidsforskere 
på i to år. Nedenfor gør projektleder Jesper 
Vaczy Kragh rede for arbejdet i projektets 
første år:

Det socialhistoriske projekt,
”Anbragt i historien”
Som nævnt i årsberetningen fra 2012 vandt 
Svendborg Museum udbuddet fra Social-
styrelsen om det socialhistoriske projekt 
om udsatte gruppers historie, 1945-1980. 
Det socialhistoriske projekt ”Anbragt i hi-
storien” blev påbegyndt i januar 2013. I pro-

jektet fokuserer vi på de udsatte grupper, 
der var under forsorg i perioden, og her-
under på institutioner for udviklingshæm-
mede børn, psykiatriske patienter, klienter 
på arbejdsanstalter, vanføre, blinde, døve 
og epileptikere. Vi ser især nærmere på tre 
største grupper i perioden i form af psykia-
triske patienter, udviklingshæmmede og in-
stitutionsanbragte børn. I forbindelse med 
projektet skal der leveres en række produk-
ter i form af en hjemmeside, interview-un-
dersøgelse, litteraturfortegnelse, arkivfor-
tegnelse og en afsluttende rapport.

Hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk 
kom i brug i løbet af kort tid og er blevet 
benyttet af en større gruppe mennesker fra 
et bredt geografisk område. I slutningen af 
2013 lancerede vi desuden en engelsk ver-
sion af hjemmesiden.  I alt 82 fortællinger 
er kommet ind på hjemmesiden i løbet af 
2013. Vi har haft ca. 9.000 besøg på siden, 
fordelt på godt 50.000 sidevisninger, hvil-
ket er over al forventning. 

Interview-undersøgelsen kom også hurtigt 
i gang, og vi fik især mange henvendelser 
fra tidligere børnehjemsbørn, som var in-
teresserede i at fortælle deres livshistorie. 
Også klienter fra den tidligere åndssvage-
forsorg har meldt sig til interview, mens det 
har krævet mere arbejde at få psykiatriske 
patienter og klienter fra forsorgshjem i tale. 
Interview-personerne har gennemgående 
været glade for at deltage i undersøgelsen, 
og vi har fået mange spændende beretnin-
ger, som vil blive bevaret i museets arkiv.

En til to gange 
ugentligt samles 
projektmedarbejdere 
på Svendborg Museum 
for at planlægge og 
koordinere og ikke 
mindst for gensidigt at 
orientere hinanden. Her 
er det Stine Grønbæk 
Jensen og Jacob Knage 
Rasmussen.
Foto: Marianne Berthing
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Litteraturindsamlingen bliver foretaget i 
samarbejde med informationsmedarbejder 
fra Det Kongelige Bibliotek, Susanne Lin-
dow, der startede med registreringen i ja-
nuar 2013. De forskellige typer af kilder er 
blevet opdelt efter kategorier, som omfatter 
samtidige kilder som betænkninger, årsbe-
retninger, love m.m. fra perioden og sekun-
dær litteratur som bl.a. omfatter forskning/
historiske fremstillinger, jubilæumsskrift-
er, erindringer/biografier m.m. Litteraturen 
registreres i referencehåndteringsprogram-
met RefMan. 

Arkivfortegnelsen er blevet forsinket i for-
hold til planen, da arkivar Peter Fransen 
fra Statens Arkiver måtte udsætte arbejdet 
med fortegnelsen pga. andre arbejdsopga-
ver. Men i slutningen af 2013 blev det første 
udkast til fortegnelsen leveret. I 2014 vil vi 
for alvor gå i gang med at skrive rapporten, 
som skal færdiggøres i slutningen af året. 
Der venter derefter en spændende tid, hvor 
projektet skal præsenteres i offentligheden, 
og hvor Svendborg Museum forhåbentlig 
vil kunne gå i gang med de efterfølgende 
trin i projektet, hvor der skal udarbejdes et 
undervisningsmateriale og laves digital for-
midling af resultaterne.

Ph.d.-projekt
Inge Mønster-Kjær har nu arbejdet med 
ph.d.-projektet ”Fattiggårde i Danmark 
1850-1974” i godt og vel tre år. Alle uddan-
nelses-, kursus- og formidlingsaktiviteter 
er afviklet, og fokus har i 2013 ligget på 

skrivearbejdet, kun afbrudt af foredrag og 
gæsteundervisning.

Projektet er antologisk og består af tre ho-
veddele; En bog om Fattig- og Forsørgel-
sesanstalten, en artikel om de fynske fat-
tiganstalter og en artikel om europæiske 
idestrømninger og deres indflydelse på ud-
bredelsen af fattiggårde i Danmark. Anto-
logien vil udgøre en rammefortælling om 
Fattiggårde som socialpolitisk intention 
og praksis, der har fokus på oprettelsen af 
de danske købstadsfattiggårde. Indlednin-
gen skal belyse den eksisterende forskning 
i emnet, den politiske og samfundsøkono-
miske kontekst, som fattiggårdene indskri-
ver sig i og sandsynliggøre, at disse forhold 
ikke alene kan forklare fattiggårdens store 
udbredelse. Diskussion og konklusion vil 
fokusere på de historiefaglige perspekti-
ver i at fokusere på dynamiske begreber og 
komplekse årsager til forhold til socialhi-
storie og fattiggårde i særdeleshed.

Bogteksten bliver i skrivende stund redi-
geret og forventes at være færdig i afhand-
lingsform i starten af januar 2014. Artiklen 
om de fynske anstalter er tæt på at være 
færdig (der mangler lidt arbejde på analy-
sen), den forventes at være færdig midt i ja-
nuar 2014. Artiklen om de europæiske ideer 
stort set færdig, der skal blot tilføjes nog-
le flere eksempler i analysen. Artiklen for-
ventes at være færdig i slutningen af januar 
2014. Projektet som helhed forventes at bli-
ve afleveret i foråret 2014.
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Alderdomsprojekt
I slutningen af 2013 gik Sarah Smed og Ja-
cob Knage Rasmussen i gang med at un-
dersøge kulturarven på danske plejehjem 
for fondsmidler bevilliget af Farumgaard-
fonden. Som led i Forsorgsmuseets forsk-
ningsprofil, hvor kulturarven for menne-
sker under forsorg for vugge til grav under-
søges, initieredes dette projekt for at sætte 
fokus på pleje- og alderdomshjemmenes hi-
storie, inden det er for sent. Det anslås, at 

der højst er 100 af de gamle plejehjem tilba-
ge ud af et antal på omkring 1400, da den-
ne form for ældreforsorg toppede i 1970. 
For at undgå at velfærdsstatens egen histo-
rie om forsorgen for ældre forsvinder sam-
men med bygningerne, og for at understre-
ge behovet for en større national undersø-
gelse bliver fire udvalgte plejehjem besig-
tiget i dette pilotprojekt. Sarah Smed inter-
viewer tidligere medarbejdere, ledere og 
nuværende beboere og fotodokumenterer 
bygningerne og genstande, som fortæller 
om fortid og nutid på plejehjemmet. Lokale 
arkiver og museer involveres, og som spar-
ringspartnere i projektet indgår professor 
Jørn Henrik Petersen (Center for Velfærds-
statsforskning ved. SDU) og Erik Lehm, 
der gennem mere 25 år har været formand 
og konsulent for Plejehjemsledernes For-
ening. Arbejdet munder ud i en rapport i 
begyndelsen af 2014, som vil argumentere 
for behovet for en større national undersø-
gelse.

Tobak i Svendborg 1826-2013 og
Frederiksøens værfter 1901-26
Svendborg Museums nyere tids afdeling 
havde i 2013 gang i to større undersøgelser, 
der begge forventes at resultere i en udgi-
velse i første halvår af 2014. Særligt under-
søgelsen af Svendborgs værfter i perioden 
1901-26 kan siges at ligge centralt i forhold 
museets arbejdsfelt:

I forlængelse af ”Pibeudstillingen” på Anne 
Hvides Gaard drøftede vi med Svendborg-

Skilt ved Nr. Lyndelse 
plejehjem - umiddelbart 
før det lukkede.
Foto: Jacob Knage  
Rasmussen
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virksomheden Mac Baren muligheden for 
at udnytte den etablerede viden til en egent-
lig virksomhedshistorie. En sådan havde 
man ikke udover mindre jubilæumsskrift-
er mv., skønt virksomheden, der i dag sid-
der på en stor andel af verdens pibetobak, 
har næsten 200 år på bagen. Der blev ind-
gået en aftale mellem Mac Baren og museet 
med mag. art. Adam Wagner som udføren-
de kraft og museumschefen som redaktør. 
Aftalen er udvidet fra oprindelig 3 måneder 
til nu 6 måneders løn til Adam, i takt med at 
bogen har ekspanderet (mindst) tilsvarende. 
Her i skrivende stund (januar 2014) er ma-
nuskriptet sendt til virksomheden til gen-
nemlæsning, så evt. faktuelle fejl kan ret-
tes, før det går videre til layout og trykning.

Det er en væsentlig bog at få skrevet. Man 
får meget at vide om tobaksproduktion, 
men også om Svendborg, for ikke alene 
har Mac Baren været en stor arbejdsplads 
i Svendborg; virksomhedens ledere har al-
tid spillet en væsentlig rolle i byens offent-
lige liv. Adam skriver godt og har lavet en 
grundig research, så det er en fornøjelse, at 
museet kan lægge navn til bogen, når den 
udkommer om nogle måneder.

Samtidig med Halberg-bogen har vi gang i 
andet bogprojekt af omtrent samme format 
og med omtrent samme store betydning for 
Svendborg. Forfatteren er Kaj Nykjær Jen-
sen, der har sat sig for at undersøge den 
måske allervigtigste periode i Svendborg 
havns historie, nemlig årene 1901-1926, 
hvor ”havnen blev moderne”. Det store mo-

lebyggeri var afsluttet, skibene overgik fra 
træskibe med sejl til jernskibe med motor, 
og både skibsbygning og rederivæsen æn-
drede karakter: Storkapitalen holdt sit ind-
tog i Svendborg. Det førte til dannelsen af 
det store Svendborg Værft og Maskinbyg-
geri A/S i 1917, men også til dets bankerot 
få år senere, til alvorlige anklager mod et 
par af byens førende mænd, til injuriesager 
– og til en historieskrivning, der indtil nu er 
gået lidt for let hen over perioden. Nu får vi 
en forklaring, der ikke lægger fingre imel-
lem, og måske skaber klarhed over, hvorfor 
Svendborg havn stadig kan sætte sindene i 
kog og skabe ravage – senest ved det nyligt 
overståede kommunalvalg.

Fabrikant Harald 
Halbert i døren til 
sin butik på torvet, 
Møllergade 20, 
Svendborg.
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Besigtigelser og
kapitel 8-undersøgelser
Svendborg Museum har som de tidligere år 
gennemgået årets lokalplanoplæg og løbet 
listerne over vel tilsammen i 2013 omkring 
1000 byggesager igennem for at spotte evt. 
kulturhistoriske interesser, der skulle pas-
ses på. For sager af særlig stor kulturhisto-
risk interesse retter plan- eller byggesags-
afdelingen som regel direkte henvendelse 
til museet, hvad der langt fra sker i alle 
kommuner, men det gør det i Svendborg i 
kraft af et mangeårigt godt samarbejde. Vi 
har dokumenteret enkelte ejendomme med 
nedrivningstilladelse og indgivet hørings-
svar på enkelte byggesager og lokalplaner. 
Som noget nyt har vi til en enkelt lokalplan 
udarbejdet en indledende kulturhistorisk 

redegørelse for det pågældende område; det 
er uvist, om forvaltningen ønsker at fort-
sætte med det – i givet fald er det med et 
honorar til museet for arbejdet, idet det fal-
der ud over den almindelige kulturhistori-
ske service, museet leverer til kommunen.

I andet arbejde, der klart falder uden for 
museets almindelige service til kommunen, 
var et omfattende arbejde med de kommu-
nale vandmiljøplaner. Svendborg kommu-
ne skal for EU-midler i løbet af en årræk-
ke gennemgå alle vandløb med henblik på i 
størst mulig omfang at genoprette deres na-
turtilstand med bl.a. fri passage i vandløbet 
for fisk, insekter og andre smådyr. Dvs. at 
alle evt. spærringer i vandløbene, og her-
af er mange jo menneskeskabte (mølle- og 
voldanlæg, engvandingsanlæg, rørlægnin-
ger, stenkister mv.) skal fjernes – hvis de 
vel at mærke ikke har væsentlig kulturhi-
storisk værdi. Projektet, der alt andet lige 
har et ædelt formål, har skabt et voldsomt 
røre landet over, for det truer jo al den kul-
turarv, der ligger ved vore vandløb - først 
og fremmest vandmøllerne der risikerer at 
få frataget deres vand og radikalt ændret 
det omliggende kulturlandskab. I Svend-
borg indkaldte miljøafdelingen museet til 
et møde i foråret, hvor de bad os udpege 
de væsentlige kulturhistoriske værdier – 
foreløbig i forbindelse med tre rørlægnin-
ger, nogle stenkister, Hundstrup og Sylte-
mae å plus et par mindre vandløb. Det er en 
kæmpe opgave, for der ligger ikke en regi-
strering af de kulturhistoriske værdier ved 

Opstemningen ved 
Gundestrup Mølle er en 
af de spærringer, som 
Svendborg Kommune 
ønsker fjernet af hensyn 
til en fri faunapassage.
Foto: Nils Valdersdorf 
Jensen
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de fynske vandløb; vi skal altså selv have 
gummistøvlerne på og på besigtigelse og 
snakke med ejere og evt. andre lokale folk, 
og vi skal gennemgå evt. litteratur og ar-
kivalier. Svendborg Museum har vel sam-
menlagt brugt en måned på at udarbejde 
vores udtalelser, hvoraf vi har måttet an-
sætte arbejdskraft til det meste. Vi finder 
det ikke rimeligt at blive påtvunget en så-
dan opgave, uden at der følger penge med. 
Nogle museer har simpelthen givet op, og 
de første grelle eksempler på, at værdifuld 
kulturarv ved de fynske vandløb er ødelagt, 
er fremkommet. Arbejdet med vandløbene 
i Svendborg Kommune fortsætter i de kom-
mende år, formodentlig med mere arbejde 
og flere udgifter til museet. Vi vil imid-
lertid sammen med Kulturmiljørådet un-
der KulturarvFyn rette en henvendelse til 
Svendborg Kommune og gøre opmærksom 
på det urimelige forhold.

Samarbejdet med kommunen har også væ-
ret udfordret i en anden sag i 2013, nem-
lig den i medierne meget omtalte byggesag 
på Strandgade 5 i Troense. Museet indgav 
i juni 2012 en udtalelse til en nedrivnings-
ansøgning. Vi anbefalede et nej til anmod-
ningen, da vi opfattede bygningen som 
væsentlig for det bevaringsværdige miljø i 
Troense, og kommunen lod efterfølgende 
vores udtalelse indgå i deres afslag på an-
modning. Godt et år senere – i september 
2013 - konstaterede formanden for Troen-
se Beboerforening, at huset var helt fjernet. 
Hverken han eller museet havde hørt noget 

i mellemtiden, og det fremkom herefter i 
pressen, at bygherrens arkitekt havde pres-
set Svendborg Kommune meget langt i ret-
ning af en ombygning – så langt, at bygge-
sagsbehandlerne reelt havde givet bygherre 
lov til at nedtage huset og blot opsætte en 
falsk facade mod gaden med brug af enkelte 
stykker af det originale bindingsværk. Mu-
seumschefen blev i Fyns Amts Avis citeret 
for at være ”chokeret” over nedrivningen 
og ”dybt skuffet” over forvaltningens be-
handling af sagen. Det er ikke korrekt. Ef-
ter mere end 30 år i branchen skal der meget 
til at chokere, og museumschefen var ikke 
dybt skuffet, men nok ærgerlig over forvalt-
ningens manglende inddragelse af museet. 
Det er en stadig kamp at passe på de sto-
re bevaringsværdier i Troense, hvor ejerne 
ofte har både råd og ambitioner. Hvis det 
overhovedet skal lykkes, kræver det bl.a. et 
tæt samarbejde mellem kommune, museum 
og beboerforening.

I 2013 skulle kommuneplanen revideres 
bl.a. for at give mere vægt til kulturarven. 
Museumschefen repræsenterede museet i 
dette arbejde og var bl.a. med til at få de 
35 nyligt udpegede kulturmiljøer (se de se-
neste årsberetninger) indskrevet og dermed 
beskyttet i kommuneplanen. I efteråret del-
tog han i et par møder, hvor vi diskuterede 
på hvilken måde bygninger mv. indenfor 
kulturmiljøerne kunne og skulle forvaltes 
anderledes end dem udenfor. Statens så-
kaldte ”nedrivningspulje” kom i spil i den 
forbindelse, idet vi, efter at have konstate-
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ret, at der ikke var det store behov for at 
få bygninger revet ned i Svendborg kom-
mune, benyttede os af en anden paragraf i 
bekendtgørelse om tilskud til bygninger i 
landzone. Ved at reservere en del af pulje-
pengene til bygninger i kulturmiljøerne kan 
vi af den vej gøre det attraktivt at eje og in-
vestere i bygninger der. 

En ny opgave for samarbejdet mellem kom-
mune og museum var forbundet med statens 
landsdækkende gennemgang af de fredede 
bygninger for at tjekke deres tilstand og for 
at få præciseret de bærende fredningsvær-
dier. Sammen med Bevaringsforeningen 
By og Land Sydfyn diskuterede vi, hvordan 
vi kunne benytte lejligheden til at reklame-
re for kommunens generelt store og velbe-
varede bygningskulturarv. Det blev til en 
opsætning af statens vandreudstilling om 

fredningsgennemgangen på Kulturtorvet i 
Borgerforeningen, til en foredragsrække i 
By og Land-regi og til tre folkelige byvan-
dringer til huse med historie i Svendborg 
med henholdsvis bibliotekschefen, muse-
ets formand og den tidligere kulturudvalgs-
formand som guide. Endelig gennemførte 
museumschefen på samme septemberdag 
to cykelture rundt til fredede bygninger på 
landet, henholdsvis i den vestlige og i den 
nordøstlige ende af kommunen. Arrange-
menterne afsluttes med et foredrag af sty-
relsens daglige projektleder på frednings-
gennemgangen, der på museets årsmøde 
til marts 14 sætter de fredede bygninger i 
Svendborg ind i en landsdækkende sam-
menhæng.

I november 2013 fik museet en henvendelse 
fra Simon Wozniak, der udbad sig en støt-
teerklæring fra museet i sine bestræbelser 
på at rejse 2 mill. kr. for at redde Ollerup 
Blokfabrik fra lukning. Svendborg Muse-
um undersøgte herefter sagen i et samar-
bejde med Marstal Søfartsmuseum.

H. J. Jacobsens Efterfølger Aps., som er det 
korrekte navn for blokfabrikken i Ollerup, 
er en gammel virksomhed og den eneste til-
bageværende af sin slags i Danmark. Nær-
meste virksomheder af samme type ligger 
angiveligt i Norge, Polen og Frankrig. Virk-
somheden blev grundlagt på Thurø i 1870 
af H. J. Jacobsen. Ret hurtigt flyttede den til 
Svendborg, hvor H. J. Jacobsen først etable-
rede sig i Brogade. Siden flyttede han til en, 
stadig bevaret, 2-etagers fabriksbygning 

Museumschefen 
besøger blokfabrikken 
i Ollerup sammen med 
museumsleder Erik 
Kromann fra Marstal 
Søfartsmuseum. Til 
højre ejeren Poul Erik 
Nielsen.
Foto: Esben Hedegaard
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bag restaurant Svendborgsund på Havne-
pladsen. Derfra flyttede virksomheden vi-
dere til nye lokaler på Mølmarksvej, inden 
den nuværende ejers far omkring 1960 byg-
gede de nuværende fabrikslokaler med til-
hørende fabrikantvilla på Søvej 1 i Ollerup. 
Villaen er siden solgt fra. Virksomheden 
producerer en bred vifte af drejede træva-
rer som skibsrat, blokke af vidt forskellig 
størrelse, jomfruer og andre emner til rig, 
lossegrej, landgang mv. Det meste laves på 
nyere snedkerimaskiner i danske træsorter 
som ask og eg; hvor særlig stor slidstyrke 
er påkrævet, er det traditionelle pokkenholt 
oftest erstattet af azobe. 

Museerne var enige om, at der er tale om 
en ganske enestående fabrik, som er særde-
les værdifuld for bevaringen af den sejlende 
kulturarv i Danmark. Virksomheden byg-
ger på generationers erfaringer og fagtradi-
tioner og har i dag et stort netværk til rå-
vareleverandører og kunder. Det ville være 
et næsten uerstatteligt tab for den maritime 
kulturarv, hvis virksomheden afvikles. Vi 
støtter derfor i høj grad Simons og andre 
gode kræfters forsøg på at videreføre virk-
somheden.

Sidst i dette kapitel et afsnit i føljetonen om 
byens smertensbarn, Kullinggade 5a, der 
bestemt ikke fik det bedre i løbet af 2013. 
Museet rettede sammen med By og Land en 
ny henvendelse til staten for at spørge ind 
til, hvad der skete i sagen. Vi opfatter sa-
gen som principiel, og anførte om end med 
lidt andre ord, at med bygningens fysiske 

og mentale placering i Svendborg ville det 
blive svært overhovedet at motivere borgere 
til at tage bevarings- og fredningsklausuler 
alvorligt, hvis det endte med en nedrivning 
af byens næstældste hus. Museumschefen 
har presset på for at få Svendborg kommu-
ne til at gå ind i sagen, da Kulturstyrelsens 
muligheder for at gå videre med tilsagn og 
lån og tilskud til ejeren synes udtømte. Et 
møde mellem parterne sidst på året blev 
forhindret af en efterårsstorm, men der er 
berammet et nyt i februar 2014. Jeg håber, 
vi i 2014 ser begyndelsen af en renovering 
af det kulturhistorisk vigtige hus; i stedet 
for byens skamplet kunne det give arbejds-
pladser, stolthed og bevidstheden om, at vi 
ikke bare lader kulturværdier forfalde. En 
ny musiktribune.

Museet udarbejdede i 
efteråret en udtalelse 
om bevaringsværdierne 
i den gamle badeanstalt 
ved Centrumpladsen. 
De er store. 
Udfordringen bliver 
at finde en passende 
anvendelse til rummene 
i dag.
Foto: Esben Hedegaaard
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Bevaring og arbejdet
med samlingerne

Indsamling
Der er kun indsamlet få nye genstande i 
2013. Et kongeligt toldflag af samme type 
som en gang har siddet på museets kryds-
toldjagt VIKING, en fin skibsmodel af en 
Thurø-skonnert, nogle typeskilte fra lo-
kale bådeværfter, en plakat fra den gamle 
svømmehal, et par ridsede glasruder fra 
Skt. Nicolai kirke og en messing-gonggong 
fra Christiansminde Badehotel. Alt sam-
men indkommet ved ”passiv indsamling”, 
dvs. som gave til museet. Derudover købte 
vi to malerier: Et af Wennerwald med mo-
tiv fra herregården Bjørnemose, og et andet 
af Chr. Berthelsen med motiv fra Christi-

nedalsskoven. Endelig overtog vi et gam-
melt høreapparat af dansk fabrikat, komplet 
med etui, brugsanvisning mm., som Muse-
erne på Vestfyn ønskede at udskille fra de-
res samling. Det kan givetvis blive nyttigt i 
Forsorgsmuseets samling.

Arbejdet med samlingerne
Der har året igennem været arbejdet kon-
stant på magasinet – det meste af tiden med 
tre mand m/k ad gangen. Museumsinspek-
tør Jacob Knage Rasmussen og cand. mag. 
Jesper J. Hørsholm har i årbogen for 2013 
redegjort for selve arbejdsgangen. Her skal 
kun nævnes resultatet, at vi ved årsskiftet 
skønner at være omtrent halvvejs gennem 
samlingerne. ¾ af kasserne med de min-
dre nyere tids genstande er gennemgået, og 
de store genstande til håndværksfagene be-
gyndende med bogstav a – g er tilsvarende 
færdigbehandlede. Museets boksrum med 
våben, sølvtøj, mønter og medaljer blev 
gennemgået på nær mønterne, som der er 
mange af. Her i februar 14 starter gennem-
gangen af tekstilsamlingen, mens arbejdet 
på det store nyere tids magasin fortsætter 
med de sidste små ting, som udgør langt 
de fleste antalsmæssigt. Her syner det ikke 
stort, at der fra tid til anden tages nogle gen-
stande fra til kassation. Det bliver anderle-
des synligt, når vi kommer til møbler og an-
det inventar, hvor vi allerede nu ved, at der 
er dårlig proveniens på mange ting, hvorfor 
en del formodentlig indstilles til kassation. 
Men alt i alt skrider samlingsgennemgan-

Teknisk afdeling fik 
sat flere reoler op på 
Byhistorisk Arkivs 
fjernmagasin på 
Abildvej, så alt kunne 
komme på rette hylde 
ved hjælp af arkivets 
frivillige.
Her (fra venstre) Hans 
Kaae, Hanne Jensen og 
Martin Friis Hansen.
Foto: Esben Hedegaard
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gen planmæssigt fremad. Vi håber også i 
2014 at kunne hente et tilskud hos Kultur-
styrelsen til frikøb af AC-arbejdskraft i tre 
måneder til opgaven.

En sag om tyveri af to malerier blev i de-
cember 2013 rullet ud over adskillige sider i 
Fyns Amts Avis. Malerierne stammede fra 
den samling på i alt 17 guldalderportræt-
ter af den københavnske portrætmaler Bæ-
rentzen, som museet arvede i 1997 efter Vi-
beke Brandt, en efterkommer af købmand 
Brandt-familien i Svendborg. Billederne 
var udstillet på Anne Hvides Gård i som-
meren 1999, men om de er stjålet i umid-
delbar forlængelse hermed eller senere, ved 
vi ikke.

Vi fandt først ud af, at billederne væk, da 
Hofteatermuseet henvendte sig først i 2013 
og ønskede at låne en del billeder fra Bæ-
rentzen-samlingen til en udstilling. Efter 
forgæves at have ledt højt og lavt efter de 
to billeder, som var blandt de efterspurgte, 
søgte vi også på nettet, hvor det til vores 
forbavselse viste sig, at billederne var solgt 
hos auktionshuset Bruun-Rasmussen i juni 
2010. Herefter anmeldte vi tyveriet til po-
litiet, der via auktionshuset fandt frem til 
malerierne hos hver sin nye ejer. Ifølge Chr. 
V’s lov om ”tilbageførelsesret” måtte de nye 
ejere pænt aflevere billederne; de blev dog 
holdt skadesløse af Bruun-Rasmussen. Bil-
lederne var indleveret til auktionshuset af 
en kvinde fra Odense, der havde fundet ma-
lerierne i dødsboet efter sin bror. Han havde 
boet i Skaarup og havde tidligere som ar-

bejdsløs været tilknyttet forskellige institu-
tioner i Svendborg, dog ikke museet kunne 
vi se ved en minutiøs gennemgang af det 
administrative arkiv. Så hvor vidt han var 
tyven, og i givet fald hvornår og hvordan 
tyveriet var begået, ja det får vi formodent-
lig aldrig at vide. Det vigtigste er også, at 
billederne kom tilbage i god behold. Eneste 
”skade” var, at museumsnumrene var slebet 
forsigtigt af den forgyldte ramme, men de 
var jo relativt nemme at skrive på igen.

Bevaring
Som berettet sidste år gjorde konstatere-
de vi, dels mugangreb i nogle kasser, der 
havde stået for tæt på ydermuren, dels et al-
vorligt angreb af møl, der var kommet ind 
på både tekstil- og nyere tidsmagasinet via 
et inficeret ”hundetæppe”, der havde været 

Jeppe Jøhn Hørsholm 
fortæller en gruppe 
børn om, hvordan alle 
genstande er beskrevet, 
registreret og 
forsvarligt opbevaret.
Foto: Geir Haukursson
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brugt til emballering af et maleri. Mugan-
grebene kunne klares ved behandling af de 
angrebne genstande, men derudover blev 
vinduerne i magasinets ydervæg bedre iso-
leret, og den reol, der stod med 900 ”æble-
kasser” med mindre genstande, blev truk-
ket længere ud fra væggen. 

Værre var det med mølangrebene. På trods 
af diverse mekaniske og biologiske bekæm-
pelsestiltag i 2012 kunne vi i forsommeren 
2013, hvor møllene igen blev aktive, kon-
statere, at der stadig var mange møl på beg-
ge magasiner. Møl lever af organiske fibre 
som uld og silke, og vi har ingen genstande 
med sådanne fibre på de andre magasiner, 
ellers havde møllene sikkert også været der. 
Alle genstande med tekstilfibre (møbler 
mv.) blev gennemgået og renset på det store 
nyere tids magasin, og der blev sat nye hor-
monfælder op, der tiltrækker han-møllene. 
Heldigvis blev der ved denne gennemgang 
ikke fundet egentlige mølskader, men noget 
har de selvfølgelig levet af. Her satser vi på 
at bekæmpe møllene løbende og vente med 
den endelige udryddelse til alle genstande 
skal desinficeres før anbringelse på et nyt 
fællesmagasin – forhåbentlig indenfor et 
par år. På tekstilmagasinet med mange hun-
drede tekstiler valgte vi at gå mere drastisk 
til værks, og her blev alle tekstilkasser og 
de ca. 120 faner kørt til Rudkøbing for at 
få en tur i ”frysecontaineren”. Da rummet 
var tomt, benyttede vi lejligheden til at be-
handle det kemisk, så der i hvert fald ikke 
var flere møl i rummet, når de møl-fri teks-

tiler skulle tilbage igen. Vi ønsker ikke at 
behandle det store magasinrum kemisk, da 
vi arbejder der hver dag. Og så er det i øv-
rigt slut med at bringe hundetæpper o. lign. 
ind på magasinet.
På Fattiggården fik vi Bevaringsafdelin-
gen til at gå alle rum igennem og udarbejde 
en prioriteret liste over bevaringstiltag, der 
burde sættes i værk. De vigtigste af disse er 
allerede gennemført i året, herunder bl.a. 
opsætning af solfilter på så godt som alle 
sydvendte ruder. Som museumsinspektør 
Sarah Smed beretter om i sit afsnit om for-
midlingen på Fattiggården, benyttede vi lej-
ligheden til at fortælle publikum om denne 
mindre synlige del af museumsarbejdet, idet 
hun og Simon Schölch i efterårsferien gen-
nemførte en række vellykkede omvisninger, 
hvor publikum fik lejlighed til at kigge på 
rum og genstande med henholdsvis kultur-
historiske og konserveringsmæssige briller. 
De ser noget helt forskelligt, viser det sig.
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Formidling – Forsorgsmuseet

Museumslæring og formidling
I løbet af året er der igen blevet lagt nye for-
midlingslag til den museumslæring, som 
Forsorgsmuseet tilbyder skoler og uddan-
nelsesinstitutioner både digitalt og analogt.

Kulturregion Fyn afsatte i 2013 midler til 
udvikling af en række digitale undervis-
ningstilbud til fynske børn og unge. Kunst- 
og kulturinstitutioner, undervisere og digi-
tale spil- og idéudviklere blev samlet for at 
idéudvikle tidsvarende og dynamisk digital 
formidling, som på en nyskabende og spæn-
dende måde skulle føre de fynske børn ind 
i kunstens og kulturens verden i 2014. Et 
arbejde som også Forsorgsmuseet deltog i. 
En lang række projekter blev udviklet og 
præsenteret for en jury fra Kulturregionen, 
som udvalgte de bedste projekter – blandt 
dem Forsorgsmuseets . Projekterne har fået 
den overordnede titel ICE, der står for Inter 
Culturel Explorers. 

Vores projekt er en app, som ikke blot sko-
leklasser, men alle besøgende med lyst til 
og mod på et nyt digitalt formidlingslag på 
Forsorgsmuseet kan bruge. Ved at bruge 
den bliver man taget med på en tur rundt 
på museet, hvor fortiden og nutiden mødes. 
Man møder f.eks. Onkel Ejner, som fortæl-
ler om, hvorfor han havnede på Fattiggår-
den, og hvad han laver der. Man kan også 

Tankevækkende udsagn fyldte Fattiggårdens 
vinduer til MiniKulturel Rygsæk i november.
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møde Fattiginspektør Hallas, som fortæller 
den besøgende om, hvor stolt han er over 
at have fået bygget Fattiggården. Forsorgs-
museet har bidraget med de autentiske hi-
storier og billedmateriale, som en forfatter 
har skrevet replikker ud fra. Replikkerne 
bliver speaket af forskellige skuespillere. 
Derfor vil man fra midt i marts 2014, hvor 
projektet er færdigudviklet, kunne høre 
f.eks. Morten Grunwald som Fattiginspek-
tør Hallas og Bjarne Henriksen som Onkel 
Ejner.
For tredje år i træk har Forsorgsmuseet kun-
net udvikle et gratis undervisningstilbud til 
Svendborgs skoleklasser som led i ”Mini-
Kulturel Rygsæk” ved Børnekulturelt Net-

værk. Her bliver 1.-7. klassetrin tilbudt et 
besøg på en kulturinstitution, hvor de skal 
lave et projekt i samspil med en kunstner. 
I 2013 var det installations- og performan-
cekunstnere Tine Louise Kortermand, som 
sammen med Sarah Smed og Jeppe Wich-
mann Rasmussen bød lokale 7. klasser og 
deres lærere indenfor til en snak om både 
elevernes og museets hemmeligheder. Ele-
verne var en tur rundt på museet, hvor de så 
og fik fortalt om hemmelige og skjulte spor, 
som f.eks. initialer ridset ind i en mursten 
i kvindernes gård i 1929. Derefter skulle 
eleverne selv skrive deres hemmeligheder 
ned i små bøger, og derefter sammen med 
kunstneren bl.a. lave en ”paste-up” - en lille 
grafisk tegning, som de selv efterfølgende 
fik lov til at sætte op i stueetagen i Fattig-
gårdens Forsørgelsesafdeling. I løbet af 2 
uger kom mere end 200 små tegninger op 
på museet, som momentant var med til at 
give de gamle rum en helt ny og tankevæk-
kende dimension i deres udtryk.

Som nævnt i sidste årsberetning kunne For-
sorgsmuseet i slutningen af 2012 søsætte 
endnu et helt nyt formidlings- og udvik-
lingssamarbejde støttet af Kulturstyrelsen. 
Med titlen ”Museerne på Kanten” har Ar-
resten i Fåborg, Psykiatrisk Samling i Mid-
delfart og Forsorgsmuseet skabt undervis-
ningsforløb til gymnasieskolen omkring 
livet ”på kanten” såvel geografisk som so-
cialt. Nils V. Jensen blev ansat til at styre 
både projekt, museumsinspektører og de 
tilknyttede gymnasielærere. Med stor pro-

Frivillig Ellen Karecki 
står klar med endnu et 
fad fedtemadder, her 
ved Syddanske dage.
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fessionalisme har han fået skabt et mate-
riale og et virtuelt undervisningssite, som 
indholdsmæssigt udgangspunkt i museer-
nes genstande, kilder og unikke historiske 
miljøer, og som eleverne skal bruge ud-
gangspunkt for at reflektere på de tilsvaren-
de nutidige forhold. For eksempel kan ele-
verne sammenligne hverdagen for en kri-
minel, en fattig eller en sindssyg omkring 
år 1900-1920, og så diskutere forskelle og 
ligheder til i dag. Samarbejdet har været 
meget frugtbart både for museer og gym-
nasier. Gymnasielærer fra Middelfart, Ras-
mus Nordland: ”Det har været inspirerende 
og en faglig saltvandsindsprøjtning, gennem 
På Kanten at kunne dykke ned i historien. 
Det er ikke altid, man har tid til det i hverda-
gen, men gennem På kanten har jeg fået mu-
lighed for at bidrage til et projekt, som gør 
en vigtig del af den danske velfærdshistorie 
levende og relevant for eleverne - og for mig 
som lærer. Det er svært at se med samme 
øjne på ens samtid efter sådan et projekt.”

Udover undervisningsmaterialet har sam-
arbejdet også resulteret i fælles temadage, 
udflugter og billetordninger. Når man besø-
ger et af de museer, der er med i samarbej-
det, får man en fællesbillet, der gælder som 
en rabatkupon til de to andre museer. Besø-
gende med socialhistorisk interesse får der-
for nu mulighed for at dykke dybere ned i 
historien, og museerne opnår synergieffekt. 
Potentialet i samarbejdet er så iøjnefalden-
de, at ”Museerne på Kanten” arbejder på at 
lave projektet blomstre videre i 2014.

I 2012 lavede vi et forsøg med QR-koder 
placeret rundt omkring på Fattiggården for 
at undersøge, om vores besøgende havde 
lyst til at scanne dem med enten museets 
Ipads eller deres egne smartphones og på 
den måde få mere at vide om stedets histo-
rier. Det viste sig at være en succes. Der-
for udviklede Jeppe W. Rasmussen i 2013 
et større QR-kode projekt, hvor der nu er 
filmet og indtalt 32 små film på hhv. dansk 
og engelsk. Vores danske og internationale 
gæster kan nu få et kort udleveret i billet-
salget, hvor de guides rundt på Fattiggården 
for at se filmene. Ydermere ligger filmene 
frit tilgængeligt på nettet, så Fattiggården 
nu kan opleves virtuelt. Den klare topsco-
rer af alle filmene er den, som handler om 
fuldebrummen. Se den selv eller nogle af 
de andre film på www.vimeo.com/forsorgs-
museet.

Det store formidlingseksperiment i 2012 
var Beat Poverty, hvor Forsorgsmuseet i 
samarbejde med Svendborg Ungdomsskole 
afholdte en international lejr for 42 unge fra 
6 forskellige europæiske lande. Denne slags 
lejr var den første af sin slags, og koblin-
gen af høj kvalitet i aktiviteter for de unge, 
at det foregik på et museum, og at lejren 
har sat sig mange varige positive spor for 
de deltagende parter, førte i 2013 til, at pro-
jektet blev indstillet til prisen for det bed-
ste danske ungdomsprojekt af EU. Derfor 
rejste Sarah Smed til Bruxelles i maj for at 
repræsentere projektet sammen med Karin 
Kjær og Frida Barslund fra Svendborg Ung-
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domsskole. Desværre gik prisen ikke til 
Beat Poverty, men det til trods var det nogle 
spændende dage i den europæiske storby, 
hvor gaderne summede af politik, historie 
og engagement.

I slutningen af 2013 kunne vi for tredje 
gang begynde på arbejdet med et nyt for-
midlingsprojekt støttet af Kulturstyrelsens 
formidlingspuljer, denne gang med titlen 
”Fattigdommens stemmer” og med et til-
skud på 560.000 kr. Denne gang med tit-

len ”Fattigdommens Stemmer”. Et projekt, 
som vil komme til at sænke et digitalt lag 
ned over Forsorgsmuseets velbevarede in-
teriører, og samtidig aktualisere museet på 
en ny måde i en debatskabende udstilling. 
Projektet er delt i to dele: en digital og en 
fysisk. Den digitale del består af en appli-
kation til iPad. Den fysiske del består af to 
udstillingsrum, hvori app’ens problemstil-
linger og temaer perspektiveres til nutiden. 
Målgruppen er voksne besøgende og større 
børn. Nils V. Jensen har udviklet projektet 
og er samtidig blevet ansat til at lede det. 
Sammen med forfatter og spiludvikler Mi-
chael Valeur, som tidligere med stor succes 
har lavet formidling til Eksperimentariet 
og Københavns Befæstning, og med spar-
ringspartnere som Mødrehjælpen, Kirkens 
Korshær og Jobcentre arbejder Nils videre 
med projektet. Projektet vil helt klart sætte 
sig tydelige spor i 2014, og bl.a. debattere 
det sprængfarlige i den ny kontanthjælpsre-
form.

Rundvisninger og arrangementer
De dialogbaserede og brugerinddragende 
rundvisninger var også i 2013 et af For-
sorgsmuseets stærkeste formidlingskort. 
Besøgende skoleklasser og grupper får alle 
en rundvisning målrettet lige til dem og 
baggrunden for deres besøg. Samtidig kun-
ne Forsorgsmuseet takket være engagerede 
formidlere og frivillige i løbet af året også 
tilbyde rundvisninger krydret med f.eks. 
fedtemadder, arbejde, opgaver eller ud-

Sarah Smed tog 
til Bruxelles med 
Frida Boas og Karin 
Kjær fra Svendborg 
Ungdomsskole for 
at præsentere Beat 
Poverty.
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klædning. Denne gode service må rygtes, 
for antallet af rundvisninger er steget 21% 
på blot ét år, så vi i 2013 kunne byde vel-
kommen på en rundvisning hele 172 gange. 
Med det fine tal i bagagen er der bestemt 
noget at se frem til i 2014.

Det er dog ikke altid, at vores gæster har 
mulighed for fysisk at komme på besøg på 
Forsorgsmuseet, selvom lysten er der. Så 
må Forsorgsmuseet jo komme til dem. Der-

for har Sarah Smed bl.a. besøgt ”Hovedvær-
ket” her i Svendborg et par gange, som er et 
kommunalt dagtilbud til senhjerneskadede. 
Med genstande fra museet og store fotos fra 
både før og nu kom de tilhørerende allige-
vel en tur rundt på Fattiggården, mens de 
fik fortalt historier om livet den gang.

2013 var også et år, som endnu engang blev 
præget af en masse sjove, pudsige og tan-
kevækkende arrangementer - tiltag som i 

Nils Valdersdorf 
Jensen (th.) sammen 
med forfatter Michael 
Valeur og folkene 
bag Triple Design 
idéudvikler til projektet 
Fattigdommens 
stemmer.
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høj grad har været store succeser i kraft af 
de timer og den iver, som museets frivillige 
har lagt for dagen. Som så ofte før har det 
især været i skolernes vinterferie, sommer-
ferie og efterårsferie, at mange lagde vejen 
forbi. Vinterferien bød på bl.a. på kål – og 
på mobilfotokonkurrence. Især mobilfo-
tokonkurrence blev et sikkert vinterferie-
hit, hvor både store og små legede med og 
kom med masser af kreative fotos under tit-
len ”Kulde”. Vinderfotoet var der dog in-
gen tvivl om. I sommerferien var der som 
så ofte før levende historieformidling med 
måttevævning, skærveknusning og smags-
prøver på f.eks. fedtemadder. Især i løbet af 
sommeren valgte vi at lave en spørgeske-
maanalyse, så vi kunne lære mere om vo-
res besøgende. Her var det især tydeligt, at 
arbejdende og kreative værksteder, og det 

at opleve udklædte fattiglemmer og prøve 
maden, var et sikkert hit – både blandt børn 
og voksne.

Et andet sikkert hit i løbet af 2013 var den 
nye satsning i de gratis familiesøndage. I de 
tidligere år har søndage været en alt for stil-
le dag med for få besøgende, og især bør-
nefamilier glimrede ved deres fravær. Der-
for besluttede vi ved planlægningen af den 
nye sæson, at den første søndag i hver må-
ned skulle være uden entré og med en gra-
tis rundvisning for børn plus en aktivitet. 
Familiesøndagene har været en stor succes 
med masser af gæster, som kommer gratis 
ind, men som dog også ofte køber lidt godt i 

Familiesøndagene med 
gratis adgang og entré 
har trukket dejligt 
mange besøgende. Her 
fortæller ungdoms-
ambassadør Sofie 
Skov Mortensen i 
Fællesgården.

Vinderfotoet fra 
vinterferiens 
mobilfotokonkurrence 
under temaet KULDE



ÅRSBERETNING  2013            29

butikken. De besøgende er blevet vist rundt 
af især museets ungdomsambassadør, Sofie 
Skov Mortensen, som  kender Fattiggården 
ud og ind og har de besøgendes i sin hule 
hånd. Familiesøndagene fortsætter og vide-
reudvikles i 2014.

Tværfaglige og tværinstitutionelle samar-
bejder prægede mange af årets arrangemen-
ter. I februar mødtes 14 udvalgte, nordiske 
unge i Svendborg. De var inviteret til byen 
af Svendborg Ungdomsskole og Svendborg 
Kommune for at lære mere om og idéud-
vikle CittaSlow. En af dagene brugte de 
på Forsorgsmuseet, hvor de med udgangs-
punkt i en snak livet på fortidens fattig-
gård og børnehjem i grupper skulle arbejde 
med spørgsmålet ”Hvad er det gode liv?”. 
Det var en gruppe meget politisk aktive og 
debatterende unge, som ved dialog og med 
Sarah Smed som facilitator blev enige om 
10 punkter, som for dem at se kendetegne-
de det gode liv for unge inspireret af Cit-
taSlow. 

I sensommeren var det Region Syddan-
mark, som brugte Forsorgsmuseets rammer 
og ekspertise. Sammen med repræsentanter 
fra nogle af nutidens forsorgsinstitutioner 
inviterede museet og regionen indenfor til 
en dag med fokus på debat om fortid, nu-
tid og fremtid under det offentliges forsorg. 
Sarah Smed tog de besøgende med rundt i 
fortidens fattiggård, mens Gitte Kromann 
fra Forsorgscenter Sydfyn, Anita Ringskær 
fra Bostedet Sydbo og Frank E. Jensen fra 
LEV fortalte om nutiden. Derudover fortal-

te Jacob K. Rasmussen og Stine G. Jensen 
om forskningsprojektet ”Anbragt i histori-
en” over en kop kaffe i den sidste opsyns-
mands gamle lejlighed. Det var en utrolig 
spændende dag med masser af øjenåbnere 
for både besøgende, repræsentanterne for 
institutionerne og museet med debatter om 
temaer: mad, familie, livet som ansat og det 
personlige rum.

Året gik på hæld med masser af besøgen-
de i efterårsferien, som også bød på hele to 
tværfaglige samarbejder. I anledningen af 
at Emil fra Lønneberg fyldte 50 år i 2013, 
havde teaterinstruktør Preben Birkeholm 
og Sarah Smed stukket hovederne sammen 
og lagt planer, så de besøgende fik mulighe-
den for både at komme på museumsbesøg 

Tværfagligt samarbejde 
til Syddanske Dage.
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og se teater på én og samme eftermiddag. 
B&U-teateret satte forestillingen ”Emil” 
op, hvor hver forestilling blev kombineret 
med en rundvisning på Fattiggården, hvor 
Forsorgsmuseets formidlere fortalte om, 
hvordan livet var, dengang da Emil var 
barn. Rigtig mange udtrykte stor tilfreds-
hed med denne idé, og at det gav en spæn-
dende dimension til teaterforestillingen, at 
de først havde lagt vejen forbi Fattiggården. 
Efterårsferiens andet tværfaglige samar-
bejde var med Simon Schölch fra Konser-
veringsafdelingen på Langeland. Inspire-
ret af det populære børneprogram NØRD 
formidlede Simon Schölch og Sarah Smed 
vigtigheden i at passe på museets genstan-
de, så de kan bevares for eftertiden. Sarah 

og Simon tog de besøgende med rundt og 
fortalte undervejs om, hvad en formidler og 
en konservator hver især arbejder med på 
et museum. Derudover kunne de besøgen-
de også selv prøve kræfter som konservator 
i ”Opsynsmandens gamle lejlighed”. Her 
var der placeret effekter, som ”udgjorde 
en fare” for museets genstande. F.eks. var 
der (døde) biller i sengetøjet og fedtemad-
der med fingeret mug på i køkkenet. De be-
søgende børnefamilier fik derudover tilbudt 
den opgave at finde alle de genstande, som 
ikke måtte være der. Det var både vældig 

Emil fra Lønneberg 
byder velkommen ved 
Fattiggårdens port.
Foto: Marianne Berthing

Konservator Simon 
Schölch og Sarah 
Smed agerede nørder i 
skolernes efterårsferie. 
Foto: Marianne Berthing
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spændende og sjovt at formidle en mere 
atypisk side af Forsorgsmuseets historier.

Det høje niveau i museets formidling året 
igennem har i høj grad været afhængigt af 
de frivillige, som har støttet op om arran-
gementerne. Der er blevet smurt et utal af 
fedtemadder, vævet en masse måtter og for-
talt store og små historier om livet på Fat-
tiggården. Uden deres støtte, gode idéer og 
lyst til tankevækkende og spændende ople-
velser på Forsorgsmuseet, ville museet ikke 
kunne bryste sig af den positive feedback, 
som vi modtager fra vores besøgende.

Samarbejder, netværk og forskning
Som beskrevet de sidste års beretninger 
har Forsorgsmuseet haft det som sit særli-
ge fokusområde at opdyrke, pleje og anven-
de nye samarbejder og netværk. Det er der 
kommet en del spændende projekter og be-
søg ud af. 2013 blev f.eks. skudt i gang med 
et heldagsbesøg fra Børnesagens Fællesråd, 
som brugte museets rammer og faglighed 
til både temadag og bestyrelsesmøde. Et 
andet spændende besøg var Mediehusets, 
som i efteråret lagde vejen forbi for både 
at se museet, lave interviews og producere 
en film til deres hjemmeside om Forsorgs-
museet. Mediehuset er et aktivitetssted for 
voksne borgere med nedsat fysisk og psy-
kisk funktionsevne.

I september deltog Sarah Smed i forsk-
ningsseminaret ”Velfærd på museum” på 
Nationalmuseet sammen med Nils V. Jen-
sen og Jeppe W. Rasmussen. Seminaret 

blev støttet af Kulturministeriet og Net-
værk for Humanistisk Velfærdsforskning. 
Sigtet med dette netværkssamarbejde er at 
udvikle en digital platform, hvor brugere 
og institutioner indenfor velfærdsforskning 
kan dele historier, forskning og genstande. 
Sarah Smed deltog med et oplæg på semi-
naret om en af spændende genstande fra 
Forsorgsmuseets samling og indgik i dialog 
og debat om, hvorledes et tværfagligt og 
tværinstitutionelt samarbejde fremadrettet 
kan tage sig ud. Det var spændende dage i 
København, og der opstod en klar konsen-
sus om, at der både eksisterer vilje og lyst 
til et fremtidigt samarbejde. I de første må-

Forsorgsmuseets 
repræsentanter på 
seminaret ”Velfærd 
på museum” på 
Nationalmuseet: Niels 
Valdersdorf Jensen, 
Saran Smed og Jeppe 
Wichmann Rasmussen.
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neder af 2014 søsættes en ny hjemmeside, 
hvor dialogen omkring forskningssamar-
bejde og seminarets videofilmede oplæg vil 
blive præsenteret.

I april måned lagde Adele Chynoweth ve-
jen forbi Forsorgsmuseet. Hun var rejst fra 
Australien for at give et oplæg på et af Kul-
turstyrelsens seminarer om sit arbejde med 
at formidle anbragte børns historier i ud-
stillingen ”Inside” for The National Muse-

um of Australia. Adeles besøg og rundvis-
ning på Forsorgsmuseet initierede en faglig 
snak om paralleller mellem de to landes ud-
stillinger om livet på børnehjem. Tilsynela-
dende meget imponeret over Forsorgsmuse-
ets arbejde og udstilling henviste hun David 
Fleming, direktør for The National Muse-
ums of Liverpool, til Forsorgsmuseet i for-
bindelse med hans planlægning af den år-
lige museumskonference i Storbritannien. 
Af den grund kunne Sarah Smed repræsen-
tere Forsorgsmuseet i Liverpool i novem-
ber måned, hvor hun gav en præsentation af 
museets arbejde under temaet ”The Emo-
tional Museum”. Samarbejdet og den gode 
kontakt med Adele Chynoweth fortsætter i 
2014.

Den nationale brugerundersøgelse – 
og lidt om webshop
Siden 2009 har de statslige og statsaner-
kendte museer bidraget til den nationale 
brugerundersøgelse, der er sat i værk af 
Kulturstyrelsen og er en spørgeskemaun-
dersøgelse i samarbejde med TNS Gallup 
og museerne. Undersøgelsen giver indblik 
i, hvem der bruger museerne, hvordan de 
bruger dem samt brugernes vurdering af 
museerne. Den er en central del af Kultur-
ministeriets Formidlingsplan og er primært 
henvendt til tre målgrupper, nemlig muse-

Flemming (Vejmand) Jørgensen og frivillig 
Hanne Jespersen er uundværlige i Fattiggårdens 
levendegørelse. Her viser begge ”vaskebræt”.

Dr. Adele Chynoweth på 
besøg en solbeskinnet 
forårsdag på 
Forsorgsmuseet. Her 
sammen med Sarah 
Smed.
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erne, de politiske beslutningstagere samt 
borgere og journalister.

De deltagende museer kan gennem en årlig 
rapport sammenligne resultaterne over en 
årrække, og får hermed et redskab til at føl-
ge op på målsætninger og strategier. Red-
skabet kan bruges til at målrette udstillin-
ger, aktiviteter og arrangementer samt sæt-
ter fokus på formidlingen på museet. Det 
er hensigten, at de årlige rapporters resulta-
ter skal danne grundlag for at skabe fælles 
engagement og et fælles ansvar for en pro-
fessionel udvikling af det enkelte museums 
formidling. 

Forsorgsmuseet er den af Svendborg Muse-
ums afdelinger, der er udvalgt til at delta-
ge i brugerundersøgelsen. Fra juni til okto-
ber 2013 blev 200 spørgeskemaer uddelt og 
besvaret. Af skemaerne kan vi se, at langt 
størstedelen af museets besøgende er i den 
erhvervsaktive alder. 30 ud af de 200 be-
søgende angiver at komme fra Svendborg, 
men det er lidt overraskende, at af de reste-
rende kommer der flere fra Sjælland end fra 
det øvrige Fyn. Mere end halvdelen af de 
besøgende kendte ikke museet i forvejen; 
kun 7 af de 200 var medlemmer af Muse-
umsforeningen. 

Overordnet set er museets gæster særdeles 
tilfredse med besøget her, og der ses i for-
hold til tidligere år en fremgang i bedøm-
melsen af udstillingerne og formidlingen 
generelt. Informationen i billetsalget be-
dømmes helt i top sammen med service, 

sammen med guiderne og i det hele taget 
betjeningen fra museets ansatte. 

Museets autencitet og atmosføre fremhæ-
ves som særligt godt ved besøget. Samtidig 
fremgår også af rapporten, at de gamle og 
fredede bygninger ikke fremstår så indby-
dende, og specielt udvalget i butikken og 
cafeen bedømmes ikke ret højt. Derfor hen-
vendte vi os i 2013 til indretningsarkitekt 
Susanne Magelund for at få hendes bud på, 
hvad der kunne gøres, så Forsorgsmuseet 
gøres mere ”appetitlig” for et nutidigt pub-
likum. Susanne har udarbejdet en flot pro-
jektbeskrivelse til en revitalisering af hele 
Forsorgsmuseets publikumsserviceområ-
der med en bedre skiltning overalt samt en 
nyindretning af billetsalg, butik og cafe. 
Vores udfordring ligger nu i at finde finan-
sieringsmuligheder til dette.

Mens vi er ved museumsbutikken og pub-
likum, så har vi efter flere års tilløb er vi 
på et område gået ind i en nyere tid: Sidst 
i september åbnede Svendborg Museum en 
webshop, hvor der efterhånden er blevet 
lagt rigtig mange varer ind. Webshoppen 
betyder, at vi kan nå ud til mange flere kun-
der, hvilket også ses i det stigende antal af 
bestillinger fra hele landet samt Grønland. 
Det er – som forventet – i høj grad vores 
bogudgivelser, der efterspørges.
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Formidling – Nyere tid

Formidling af arbejdet
med samlingerne
Hele årbogen for 2013 handler om Svend-
borg Museums samlinger og vores arbejde 
med dem, fordi der i disse år lægges mange 
ressourcer på vores magasiner, og fordi det-
te arbejde er temmelig usynligt for offent-
ligheden. Vi har også gjort en række andre 
ting for at gøre opmærksom på, at Svend-
borg Museum gemmer på en stor en spæn-
dende genstandssamling, som vi i ringere 
grad end andre kulturhistoriske museer har 
mulighed for at vise frem af mangel på eg-
nede lokaler. Vi har haft rundvisninger af 
grupper og foreninger på museumsmaga-
sinet, vi har siden efteråret 2013 kørt fast 
med ”Ugens genstand” på Facebook, og vi 
har samarbejdet med BaggårdTeatret om 
udstillingen ”Svendborg Mit Liv”, hvor te-
atret lod sig inspirere til forestillingen ved 
at kigge på, hvad museet havde indsamlet 
af ”Svendborgliv”, og ved selv at invitere 
folk til at bidrage med deres bud på en vig-
tig Svendborg-genstand på udstillingen af 
samme navn som teaterforestillingen. Her 
fortæller museumsinspektør Jacob Knage 
Rasmussen om arrangementet:

Svendborg Mit Liv
”Har du en genstand som symboliserer dit 
Svendborg? Så lad os få eller låne den til 
vores kommende udstilling”, sådan lød op-
fordringen fra museumsinspektør Jacob 

Knage Rasmussen og historiker Jeppe Jøhn 
Hørsholm, der sammen stod bag museums-
udstillingen Svendborg Mit Liv i efteråret 
2013. Udstillingen åbnede d. 14. septem-
ber på Svendborg Bibliotek under samme 
overskrift som BaggårdTeatrets forestilling 
Svendborg Mit Liv, der samme dag havde 
premiere i værftsbygningerne på Frede-
riksøen. Mens BaggårdTeatret i deres fore-
stilling gik på opdagelse i det Svendborg, 
der lever og ånder i 2013, tog Svendborg 
Museum publikum med tilbage i tiden – til 
det Svendborg, der var engang.

Med udstillingen ville museet bl.a. vise de 
mange facetter i museets daglige arbejde 
med at indsamle, registrere, bevare, forske 

Museumsinspektør 
Jacob Knage 
Rasmussen sidder 
klar i udstillingen på 
Svendborg Bibliotek til 
at svare på spørgsmål 
og tage imod genstande.
Foto: Geir Haukursson
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i og formidle Svendborgs historie. Disse 5 
søjler, som dansk museumsarbejde bygger 
på, var i udstillingen illustreret med hver 
sin planche med en fysisk søjle med tilhø-
rende tekst. Hertil kom en 6. – krakeleret 
– søjle, der fortalte om kassation fra sam-
lingerne. Vi ønskede at vise noget af den 
fantastiske mangfoldighed og rigdom, der 
gemmer sig på museets magasiner og havde 
derfor valgt at udstille et ”tværsnit” af gen-
standssamlingen – opstillet som på maga-
sinet på paller eller stålreoler, og - så vidt 
vi kunne bedømme - til stor inspiration for 
bibliotekets daglige gæster. Hver tirsdag, 
onsdag og torsdag i fire uger fra kl. 13-16 
var en historiker fra museet til stede i ud-
stillingen og for at svare på spørgsmål og 
tage imod eventuelle genstande. Som al-
tid, når det foregår på biblioteket, var der 
en stor frimodighed hos gæsterne til at tage 
kontakt – noget der tit kan være svært at 
etablere andre steder.

Det var spændende at udforske Svendborgs 
identitet via de genstande, svendborgenser-
ne selv kom og afleverede, og de historier de 
kunne fortælle. Vi fik en meget bred vifte 
af ting, fra tørrede tobaksblade fra krigens 
tid til røde ”cabarettrusser”, og tingene blev 
straks udstillet med ledsagende tekst. Pub-
likum havde mulighed for at stemme om, 
hvilken genstand der burde indlemmes i 
museets samlinger. Langt flest stemmer fik 
en indrammet ”velkomstbillet” fra Svend-
borg Bryghus til nytilflyttede borgere da-
teret maj 1972; ved henvendelse til en af 

bryghusets forhandlere udløste checken 2 
SB-pilsnere, 2 Frokostøl, og 2 Ørkildsvand. 

Hele arrangementet var en sjov og spæn-
dende måde at komme i dialog med borger-
ne på – heriblandt mange der normalt ikke 
kommer på museum.

Årets øvrige udstillinger
Årets første udstillingstiltag var en udstil-
ling om digteren Valdemar Rørdam, der 
af flere omgange boede på Sydfyn, dels i 
Lundeborg, dels ved Valdemars Slot på Tå-
singe, og dels på Thurø, hvor han også lig-
ger begravet. Udstillingen var udarbejdet 
af digterens barnebarn, den tidligere direk-
tør for Museet på Fotokunst, Finn Thrane, 
der selv kom med de fleste af effekterne. 
Svendborg Museum bidrog med sparring, 
praktisk hjælp, samt en hel del genstande, 
der tidligere er indsamlet af digterens ejen-
dele. Det blev en spændende udstilling, som 
søgte at sætte digterens nacionalsocialisti-
ske sværmerier (og som han næsten alene er 
kendt for i dag) ind i et digterliv, der inde-
holdt så meget andet værdifuldt. Som altid 
er det fint at udstille på biblioteket. Blandt 
de ca. 1000 daglige gæster er der selvføl-
gelig mange, der bare går forbi, men andre 
stopper op, kort eller længe og får stiftet be-
kendtskab med en stor digter, de ikke ane-
de var knyttet til Sydfyn. Udstillingen blev 
åbnet d. 5. april, hvor der samtidig skete en 
overdragelse en Valdemar Rørdams kor-
respondance og øvrige arkivalier fra Finn 
Thrane og Svendborg Byhistoriske Arkiv 
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til en repræsentant fra Det kongelig Biblio-
tek. Den 10. april holdt Finn Thrane fore-
drag om Rørdam på biblioteket, hvor pub-
likum sang et par af digterens sange, som 
komponisten Keld Telén havde skrevet me-
lodier til. En planlagt bustur rundt til Rør-
dams sydfynske bosteder måtte desværre 
aflyses pga. for få deltagere.  

Næste formidlingstiltag var genopsætnin-
gen af skærmen med den digitale formid-
ling af kulturmiljøet i Rottefældeskoven. 
Den planlagte evaluering af, om og i givet 
fald hvordan publikum bruger skærmen har 
vi desværre ikke fået gjort endnu, men det 
kunne være en ambition at få gjort i 2014. 

Selve Musiktribunen blev kun brugt gan-
ske få gange i året; det er simpelthen for be-
sværligt med den trafik, og derfor var det 
også en stor tilfredsstillelse, at interessenter 
omkring Caroline Amalievej og Svendborg 
Kommune på et møde i august besluttede, 
at vejen skal lukkes ud for Rottefælden, så-
ledes at der stadig kan køres ind fra begge 
ender, men altså ikke igennem. Dette gi-
ver helt anderledes muligheder for at bruge 
Musiktribunen. På et statusmøde med Mu-
siktribunens Venner sidst på året måtte vi 
dog konstatere, at der stadigvæk er udfor-
dringer – bl.a. er der ingen toiletter – med 
mindre teaterbygningen er åben.

Udstillingen 
Svendborgsund – The 
Sound of Money havde 
20-25 store og små 
skibsmodeller på et 
podie midt i Guldsalen. 
Redningskransene 
indeholdt 
hovedteksten til hvert 
udstillingsafsnit.
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I midten af juni opsatte vi endnu en gang 
udstillingen ”Drømmen om en by” i Pak-
huset på Lundeborg. Den holder sig godt og 
er efterspurgt, så det var ikke sidste gang.

Den 3. juli kunne vi åbne årets største ud-
stillingsprojekt ”Svendborgsund – The 
Sound of Money” med et kæmpe mandskor, 
Caroline-koret, der sammen med et glas af 
museets nye rom ”Svendborgsund” skabte 
en fantastisk stemning. Udstillingen, der 
blev projekteret af museumschefen i samar-
bejde med stud. mag Nils V. Jensen, havde 
som udgangspunkt, at det maritime miljø 
omkring Svendborgsund langt fra er passé; 
det ser bare anderledes ud i dag, hvor kun 
få handelsskibe lægger til kaj i Svendborg. 

Der er stadig masser af maritime virksom-
heder i Svendborg og omegn, og der ska-
bes stadig enorme værdier af Sundet – tænk 
bare på værdistigningen på de tusindvis af 
boliger, der ligger med udsigt til vandet. 
Det var introduktionen til udstillingen: 
Salgsannoncer på aktuelle huse med udsigt 
til Sundet, velvilligt leveret at byens ejen-
domsmæglere. Derudover ville vi gerne i 
udstillingsform vise dels det traditionelle 
maritime Svendborg, dels hvordan de mari-
time erhverv kan se ud i dag. Til det første 
havde vi fundet et stort antal skibsmodeller 
m.fl. spændende ting frem fra den mariti-
me samling; til det andet havde vi en model 
med udstyr til undervandsjagt, kajakudstyr, 
en vandscooter og forskellige andre ting. 

Svendborgsund skaber 
stadig aktivitet og 
omsætning – her nogle 
af de nyere maritime 
produkter, som 
vandscooter og udstyr 
til undervandsjagt.
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Sikkerheden på udstillingen var en udfor-
dring, for der er ingen videoovervågning i 
rummet, og alle døre bagud skulle forbli-
ve åbne af brandhensyn. Løsningen blev 
– igen – at trække på museets mange gode 
frivillige kræfter. De dækkede lige 102 3-ti-
mers vagter. Desværre blev udstillingen in-
gen publikumssucces; kun ca. 1000 besø-
gende. Vejret var i hele udstillingsperioden, 
dvs. juli måned, til strandvejr, og Svend-
borgs bymidte lå omtrent folketom hen. Det 
er nok sidste gang, vi anmoder om at låne 
Guldsalen en juli måned.

Svendborgsund-rommen fortjener nogle 
flere ord med på vejen, for den var abso-
lut én af de sjoveste ting, der skete i 2013. 
Det startede med, at vi ud af den blå luft fik 
en henvendelse fra Vinspecialisten, om vi 
havde noget imod at modtage 25 kr. af hver 
solgt flaske af deres nye rom? Den skulle 
være lidt sømandsagtig både i smag og ud-
seende, så vi måtte i givet fald gerne hjæl-
pe dem med forslag til en maritim etiket, 
samt en tekst der knyttede rom og søfart til 
Svendborgsund. En herlig opgave. Forelø-
big er der vist solgt 800-1000 flasker; det 

Etiket, flaske og 
rommens farve 
udgør en skøn helhed 
– er vi enige med 
Vinspecialisten om.
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bliver trods alt til en pæn sum til museet, 
når vi sammen med Vinspecialisten gør det 
op ved en passende lejlighed. Samtidig har 
det været herligt at kunne forære en unik 
gave ved særlige lejligheder.

I forhold til udstillingen i Guldsalen var der 
mere publikumsheld med de maritime akti-
viteter knyttet til Fyn Rundt, som var finan-
sieret af de kulturregionale midler, og som 
museet var med til at sætte i værk i et godt 
samarbejde med Maritimt Center. Pengene 
gav mulighed for at få den nyligt istand-
satte damper BJØRN til sejle fra Helsingør 
til Fyn og her sejle med de gamle træskibe 
rundt om øen den sidste uge i juli. Et fanta-
stisk trækplaster. Der kunne med tilskuddet 

Svendborg Museum 
kunne i samarbejde med 
Maritimt Center hente 
det nyrestaurerede 
dampskib BJØRN til 
Fyn fra Helsingør, 
så det kunne deltage 
i året Fyn Rundt 
for gamle træskibe. 
Her fotograferet i 
Middelfart.
Foto: Lise Mortensen Høy

Også rebslagerbanen 
fulgte med træskibene 
Fyn Rundt til stor inter-
esse for store og små.
Foto: Lise Mortensen Høy
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fra Kulturregionen også lægges mere vægt 
på børneaktiviteterne i de havne, hvor ski-
bene lagde til, og derudover slog vi to fluer 
med et smæk ved at ansætte en bådebygger 
til at tage HJORTØ’s stagepram med rundt 
til havnene og bruge den til at demonstrere 
bådebygning, samtidig med at jollen blev 
sat i stand. Det fungerede på alle måder 
godt. Endelig blev 150.000 kr. af de kultur-
regionale midler afsat til at et filmprojekt, 
der skulle sætte fokus på det sydfynske sejl-
skibsmiljø. Filmens titel bliver ”Et år med 
ARON”, idet man på filmen følger Christi-
an Lund, der har sejlet med ARON siden 
1967, på sommertogter med turister, på Fyn 
Rundt, på Ring-Andersens værft, ved for-
årsklargøring osv. Spændende, når filmen 
forhåbentlig kommer i 2014.

Egebjerg Mølle
I august blev museumschefen inviteret til 
et møde på Egebjerg Mølle, der er ved at 
blive et lokalt informationssted og her i ja-
nuar 2014 har fået sat en prisme på toppen, 
indenfor hvilken man kan nyde en af Fyns 
smukkeste udsigter. Når Svendborg Muse-
um blev inviteret, var det fordi man gerne 
ville have kulturhistorien med. Det mente 
vi selvfølgelig var rigtig set, og der blev 
indgået en aftale om, at museet for et min-
dre honorar skulle udarbejde 8 kulturhisto-
riske plancher, der skulle sidde på møllens 
omgang – én ud for hver af møllens 8 sider. 
Sammen med cand. mag. Martin Friis Han-
sen gik museumschefen så i gang med at 

finde de historier, der skulle fortælles. De 
skulle på den ene side være væsentlige for 
området, og på den anden side skulle hver 
tekst helst knytte an til et relevant fysisk 
element ude i landskabet, foran læseren. 
Teksterne blev afleveret til layout omkring 
1. december; nu glæder vi os til at se, hvor-
dan det kommer til at tage sig ud, når Ege-
bjerg Mølle åbner for publikum til børne-
nes vinterferie.

Sociale medier
Svendborg Museum har de seneste par år ar-
bejdet målrettet med udnyttelse af potentia-
let i de sociale medier. Selv museumschefen 
kom på Facebook i 2013 - kun 2 år efter si-
derne for Svendborg Museum og Forsorgs-
museet blev oprettet. Disse sider har været 
flittigt brugt til at kommunikere aktiviteter 
og begivenheder ud, og ’medlemsskaren’ 
har været støt voksende. Da al kommunika-
tion på de sociale medier er hæftet på en per-
sonlig profil, har det i høj grad været de an-
sattes personlige engagament, der har båret 
denne virale markedsføring. Nogle af os er 
ikke så professionelle endnu, men det arbej-
der vi med, ligesom vi her omkring nytåret 
2013/14 har nedfældet en egentlig strategi 
for, hvordan vi vil bruge de sociale medier. 
Vi arbejder på at få alle 100 frivillige og på 
sigt gerne alle 500 medlemmer af Museums-
foreningen til at være ambassadører ved at 
linke og like. Så begynder den virale spred-
ning af ikke bare gode nyheder fra museet, 
men også af museumspolitiske holdninger 
f.eks. at batte noget.



42            ÅRSBERETNING  2013

Arkiverne og biblioteket
Året 2013 har på mange måder været et 
spændende år for arkivet, hvor mange nye 
tiltag er sat i værk.  Flere frivillige er også 
kommet til, med mod på alt fra interview, 
til avisudklip og registrering. En af arkivets 
faste opgaver er registrering i den digitale 
database, Arkibas. Her har alle muligheden 
for at dykke ned i den overvældende rigdom 
af oplysninger om personer, gader, virk-
somheder mv. med relation til Svendborg.  
Man skal blot følge linket ”Mini-Arkibas”, 
som kan findes på forsiden af Svendborg 
Museums hjemmeside. 

Som noget nyt begyndte vi i 2013 at re-
gistrere vores mange skibskonstruktions-

tegninger. Opgaven kræver en særlig til-
gang, hvor teknisk maritim viden bestemt 
har været en fordel. En sådan havde en af 
arkivets nye frivillige, en tidligere skibs-
ingeniør, og han kastede sig uforfærdet 
over opgaven.  Vi har også i længere tid 
haft et brændende ønske om at påbegyn-
de scanningen og registreringen af vores 
meget omfattende søfartsarkiv. Det er en 
kompleks og langvarig opgave, som ligger 
foran os. Vi samlede en lille gruppe frivil-
lige og udarbejdede en strategi for arbej-
det, og sidst på året gik vi så småt i gang. 
Den egentlige scanning og registrering på-
begyndes i starten af 2014. 

I samarbejde med Forsorgsmuseet gjorde vi 
i 2013 en særlig indsats for at indsamle hi-
storier fra Fattiggården fra de efterhånden 
få øjenvidner, der stadigvæk kan fortælle 
om dagligdagen. Personerne interviewes 
med diktafon, og samtalerne gemmes digi-
talt. Vi har også indsamlet en række nye og 
ukendte fotos fra Fattiggården og er gået i 
gang med en total registrering af samtlige 
fotos fra Fattiggårdens historie frem til i 
dag. Det kan være svært at identificere alle 
personer på billederne, men til dette arbej-
de har vi bl.a. fået hjælp fra tidligere diakon 
på Fattiggården, Søren Peder Mogensen, 
der ofte husker både navne og øgenavne på 
ansatte og klientel: ”Guud, det er jo Ras, 
og der har vi Karl Blik og Onkel Ejnar” - ja 
pludselig kommer historien tæt på. 

På Arkivernes dag den 9. november åbner 
lokalhistoriske arkiver i hele Norden dørene 

I midten ses tidligere 
diakon på Fattiggården, 
Søren Peder Mogensen, 
i færd med at fortælle 
Gudrun Fussing 
og Jacob Knage 
Rasmussen, om det 
brogede klientel på 
stedet.
Foto: Sarah Smed
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for interesserede gæster og viser deres ma-
terialer frem. Denne tradition er Svendborg 
Byhistoriske Arkiv en del af, og vi valgte i 
år at gå lidt utraditionelt til værks. Idéerne 
var mange, da vi mødtes til en fælles brain-
storm, men vi blev hurtigt enige om, at te-
maet skulle være lokalpolitik, da arrange-
mentet lå tæt på kommunalvalget. Vi pro-
ducerede ti forskellige ”valgplakater” med 
de sidste ti folkevalgte borgmestre - på nær 
de sidste to, der stillede op til det aktuelle 
kommunalvalg. Hver plakat, der foruden et 
billede havde tre overskrifter på vigtige te-
maer i borgmesterperioden, blev nu hængt 
op rundt omkring i byen, på en måde så de 
naturligt indgik sammen med de aktuelle 
valgplakater. Med plakaterne ønskede vi at 
sætte fokus på kommunalpolitik igennem 
de seneste næsten 100 år, hylde demokratiet 
og samtidig reklamere for Arkivernes Dag 
d. 9. november. Folk i byen kunne trække 
på smilebåndet og nikke genkendende til 
deres gamle lokalpolitiker, der hang i lyg-
tepælen. På selve dagen havde vi på arkivet 
samlet alt materiale om borgmestrene, samt 
et bredt udvalg om vores øvrige tidligere lo-
kalpolitikere, og arkivmedarbejderne stod 
til rådighed og svarede på alt imellem him-
mel og jord. Blandt de besøgende var datte-

Martin Friis Hansen og Erik Bang Boesen i 
færd med at opsætte ”valgplakater” med byens 
seneste ti folkevalgte borgmestre i forbindelse 
med Arkivernes dag d. 9. november.
Foto: Jacob Knage Rasmussen
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ren af tidligere borgmester Holger Rasmus-
sen, og det blev til et rørende gensyn med 
fotos og avisartikler, hun for længst havde 
glemt alt om.

Arkivet tager også vare på museets bib-
liotek, og her blev opstillingen revideret i 
forbindelse med opsætning af en skydedør 
tværs over biblioteket, så den ene del kan 
fungere som mødelokale, mens arkiv- og 
biblioteksfunktioner fortsætter i den an-
den del. Hele samlingen på biblioteket er 
nu gennemgået, og alle materialer forsynet 
med stregkoder eller et rødt stempel ”Regi-
streret”, der angiver at materialerne er søg-
bare i Svendborg Biblioteks database. Nu 
kan vi fokusere på et par ”hængepartier”, 
dels i søfartsbiblioteket, dels på hylder på 
kontorerne.

I slutningen af 2013 indførte vi nye åb-
ningstider på arkivet, således at der frem-
over er besøgstid tirsdag-torsdag kl. 10-15, 
eller efter aftale. Antallet af forespørgsler 
på arkivet har ligget på niveau med sidste 
år, dvs. ca. 300, og tendensen med at fysi-
ske besøg afløses af skriftlige forespørgsler 
via e-mail fortsætter. 

Samlet set lægger arkivets frivillige ca. 
3.500 arbejdstimer årligt på arkivet, hvilket 
er et imponerende antal. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at der ikke ville være 
meget arkiv uden de mange frivillige kræf-
ter, så der skal lyde en stor tak til alle.
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Foredrag og guidede ture

Esben Hedegaard:
22.1.13 Omvisning i museets samlinger på 
Abildvej for Svendborgsund Sejlklub.
26.2.13 Omvisning i museets samlinger på 
Abildvej for Seniorakademiet, Svendborg.
8.5.13 Foredraget ”Kværndrup. Udkant el-
ler midt i Verden?” for Kværndrup Borger-
forening.
15.5.13 Guidet tur i Høje Bøge.
22.5.13 Guidet cykeltur til Christiansminde 
med Dansk Cyklistforbund.
28.5.13 Guidet tur på Svendborg havn.
05.6.13 Guidet tur i Christiansminde lyst-
skov sammen med Therese S. Pedersen.
7.6.13 Guidet tur på Svendborg havn med 
Svendborg Kommunes HR-afdeling.
13.6.13 Guidet tur på Svendborg havn for 
Ryslinge Højskole.
19.6.13 Guidet tur i Caroline Amalielund 
sammen med Martin F. Hansen.
20.6.13 Guidet tur på Svendborg havn for 
Danmarksvej-folkene.
8.8.13 Guidet tur i Svendborgs byhaver. 
I samarbejde med Haveselskabet, Svend-
borgkredsen.
20.8.13 Guidet tur på Svendborg Havn.
26.8.13 Oplæg ved filmarrangement hos 
Ring-Andersen.
5.9.13 Guidet tur over temaet: Turismen i 

den fremtidige havn. Maritimt Center.
6.9.13 Guidet tur for Svendborg havn hos 
Ring-Andersen.
14.9.13 Guidet cykeltur til fredede bygnin-
ger i Vester Skerninge og Ulbølle.
14.9.13 Guidet cykeltur til fredede bygnin-
ger i Oure og Hesselager.
26.9.13 Foredraget ”Værfterne på Frede-
riksøen” for Svendborg Marineforening.
3.10.13 Guidet bytur for Ørkildskolen.
14.12.13 Guidet bytur for personalet på 
Hvidkilde.

Stine Grønbæk Jensen:
13.4.2013: Foredrag om det socialhistoriske 
projekt for Historisk selskab for handicap 
og Samfund, Taastrup.

8.11.2013: Præsentation af handicaphistori-
ske dokumentarfilm på Historisk Selskab 
for Handicap og Samfund temadag i Ta-
astrup: Fra anstalt til omsorgsfabrikker og 
film som handicaphistorisk dokumentation. 

Nils Valdendorf Jensen:
10.10.13 Foredraget ”Velfærd på kanten 
– spor fra livet for fattige, kriminelle og 
sindslidende på Fyn.” Forsorgsmuseet.

21., 22. og 23.10.13 Oplæg om På kanten på 
Svendborg Gymnasium, Sct. Knuds Gym-
nasium og Mulernes Legatskole.

29.10.13 Foredraget ”Velfærd bag pigtråd”. 
Kerteminde Seniorhøjskole.
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14.11.13 Foredraget ”Fattigdomssyn under 
forandring”. Rudkøbing VUC.

13.12.13 Foredraget ”Fra Fattiggård til 
jobcenter”. Svendborg VUC.

Jacob Knage Rasmussen:
23.1.13. Præsentation af Anbragt i Histori-
en for medarbejdere på det svenske projekt 
HAIKU.  Nordiska museet, Stockholm

16.8.13 Rundvisning på Fattiggården af 
medarbejdere fra Røde Kors.

5.9.13 Præsentation af Anbragt i Historien.
for Socialpædagogernes afdeling for Fag og 
Socialpolitik afdelingsseminar i Svendborg. 

17.9.13 Foredrag om tankerne bag samar-
bejdsprojektet, Svendborg Mit Liv. Svend-
borg bibliotek.

25.9.13 Foredrag om tankerne bag samar-
bejdsprojektet, Svendborg Mit Liv. Svend-
borg bibliotek.

28.9.13 ”Fra tvang til tilbud”. Præsentati-
on af Anbragt i Historien for besøgende på 
Forsorgsmuseet.

10.10.13 Præsentation af arbejdet på Byhi-
storisk Arkiv for medarbejdere ved kom-
munens øvrige arkiver . 

30.10.13 Aftenrundvisning med fokus på 
museets socialhistoriske forskning. Fattig-
gården.

29.11.13 Præsentation af Anbragt i Histori-
en i forbindelsen med besøg fra Stockholms 
Stadsarkiv. 

Sarah Smed:
16.1.13 Foredraget ”Du skal ikke tænke på 
din Far og Mor”. Jordløse Friskole.
3.4.13 Foredraget ”Historier du aldrig glem-
mer.”. Skallen. Svendborg.
11.4.13 Foredraget ”Du skal ikke tænke på 
din Far og Mor.”. Mølholm Kirke.
16.5.13 Foredraget ”Sofus, Alma og andre 
skæbner på Fattiggården”. Forsorgsmuseet.
16.9.13 Foredraget ”Livet på Fattiggården. 
16. september. Hovedværket, Svendborg.
14.11.13. Foredraget ”Forsorg og Omsorg – på 
Fattiggård og Varmestue” Forsorgsmuseet.
21.11.13 Foredraget ”Livet på Fattiggården” 
Hovedværket, Svendborg.

Jesper Vaczy Kragh:
29.1.2013: Foredrag om psykiatriens histo-
rie, Speciallægeuddannelsen i psykiatri, Bi-
spebjerg Hospital.
19.3.2013, Foredrag om psykiatriske be-
handlingsmetoder før og nu, Regionens 
psykiatri (RHP), København.
3.5.2013: Foredrag om stofmisbrugets hi-
storie”, Campusdag, CSS, Kommunehospi-
talet.
7.5.2013: Foredrag om det socialhistoriske 
projekt”, Årsmøde psykiatrimuseerne, Ny-
købing Sjælland.
8.5.2013: Foredrag/samtale med Lone 
Frank om psykiatrihistorie, Geologisk Mu-
seum, København.
30.5.2013: Paper præsentation “Drug Ad-
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diction in Psychiatry, 1870-1940”, House of 
Science and Letters, Helsinki University.
21.6.2013: Paper præsentation, “Trajecto-
ries of Morphine in Denmark, 1870-1955”, 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine.
27.6.2013: Paper præsentation, “Between 
Official Apology and Denial. The Danish 
Social History Project, 1945-1980”, Univer-
sity of Nottingham.
19.8.2013: Foredrag om det socialhistori-
ske project, Socialpædagogernes Landsfor-
bund, Hotel Pejsegården, Horsens.
7.9.2013: Paper præsentation, “Doctors at 
risk. The medical profession and morphine 
addiction, 1870-1955”, University of Lis-
bon.
29.9.2013: Foredrag om psykiatriens histo-
rie, speciallægeuddanelsen i psykiatri, Bi-
spbjerg Hospital.
5.11.2013: Foredrag om det socialhistori-
ske projekt, NNDR, Danske Handicapor-
ganisationers Hus, Taastrup (Jesper Vaczy 
Kragh og Stine Grønbæk Jensen).
7.11.2013: Keynote præsentation, ”Great 
and desperate cures. Somatic treatments 
and the history of psychiatry”, University 
of Jyväskylä.
21.11.2013: Foredrag om det hvide snit, Psy-
kiatrisk Museum, Nykøbing Sjælland.

Jeppe Wichman:
11.4.13 Foredraget ”Livet på Fattiggården 
under krigen”. Forsorgsmuseet.

TV, radio og anden væsentlig
presseomtale

Det socialhistoriske projekt
10.1.2013 Kristeligt Dagblad, ”Diagnoser 
i udvikling”, interview om psykiatriske 
diagnoser, Kristeligt Dagblad, (Jesper Vac-
zy Kragh)

Februar 2013 LEV bladet, nr. 1, ”Anbragt 
i historien”, artikel om det socialhistoriske 
projekt (Stine Grønbæk Jensen).

14.2.13 DR2, Galskab: Journal nr. 8.841, 
Jongløren. Om malariabehandling i dansk 
psykiatri, (Jesper Vaczy Kragh)

20.2.2013 DR2, Galskab. Journal nr. 350, 
Soldaten. Om psykiske krigsskader under 
1. verdenskrig, (Jesper Vaczy Kragh).

26.2.2013 Fyns Amts Avis, ”Svendborg 
Museum vinder millionprojekt”, interview 
om det socialhistoriske projekt, (Jesper 
Vaczy Kragh og Jacob Knage Rasmussen).

26.2.13 Fyns Amts Avis: ”Forskergruppe 
søger Svendborgensere til forskning”. Om-
tale af det socialhistoriske projekt. 

28.2.13 DR2, Galskab. Journal nr. 29.264, 
Sofie. Om udvikling og brug af psykofar-
maka, (Jesper Vaczy Kragh).

4.3.13 Dansk Handicapforbunds hjemmesi-
de, omtale af Anbragt i Historien

12.3.13 Jyllandsposten, ”Dreng skulle hente 
vejrhanens æg”, interview om det socialhi-
storiske projekt, (Jesper Vaczy Kragh).
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15.3.13 Socialpædagogen, ”Øjenvidner sø-
ges”, interview om det socialhistoriske pro-
jekt, (Jesper Vaczy Kragh).

25.3.13 TV2 News, Kulturen i News, inter-
view om det socialhistoriske projekt, (Jes-
per Vaczy Kragh).

1.4.13 Hus Forbi ”Anbragt i historien”. Om-
tale af det socialhistoriske projekt. (Jacob 
Knage Rasmussen).

16.4.13 Handicap Nyt ”Anbragt i historien”. 
Omtale af det socialhistoriske projekt. (Ja-
cob Knage Rasmussen).

7.5.13 Politiken, ”Afdøde kunstnere maler 
nye værker”, interview om spiritisme og hi-
storie, (Jesper Vaczy Kragh).

2.9.13 P1, Hjernekassen, interview om 
psykokirurgiens historie, (Jesper Vaczy 
Kragh).

23.9.13 Videnskab.dk, ”Danmark første 
narkomaner var læger”, interview om stof-
misbrugets historie, (Jesper Vaczy Kragh).

28.9.13 Nordvestnyt. ”Socialpsykiatrisk lys 
på historien.” Omtale af det socialhistoriske 
projekt, (Stine Grønbæk Jensen).

6.10.13 DR K, Danskernes akademi, om 
stofmisbrugets historie, (Jesper Vaczy 
Kragh).

12.10.13 TV2, interview om stofmisbrugets 
historie, (Jesper Vaczy Kragh).

Øvrig omtale
Foråret 13 Fyns Amts Avis, ”Fra magasi-

net”. Serie på fem afsnit, hvor genstande fra 
magasinet er udvalgt og beskrevet (Jacob 
Knage Rasmussen).

11.1., 1.3., 21.4., 7.6., 26.7. og 15.9.13 Seks 
klummer i Fyns Amts Avis skrevet med 
udgangspunkt i museumsarbejdet (Sarah 
Smed).

28.2.13 Fyns Amts Avis: ”Han drages af hi-
storien”. Interview om arbejdet på museet. 
(Jacob Knage Rasmussen).

12.3.13 Jyllandsposten ”Dreng skulle hente 
vejrhanens æg” (Jacob Knage Rasmussen 
om Godhavn-undersøgelsen og Anbragt i 
Historien).

13.4.13 Information, kronik ”Skal Carina 
og Robert på Fattiggården” (Nils V. Jensen)

17.4.13 BT: ”Vores fattigdomssyn er 150 år 
gammelt”. 

19.4.13 Interview i radioprogrammet 
”Ibens” om det danske syn på fattigdom og 
arbejdsløshed. 

26.4.13 Fyns Amts Avis ”Fattiggårdens 
skræk – en familiehemmelighed” (Jacob 
Knage Rasmussen).

17.6.13 FV2Fyn, Forsorgsmuseets Beat 
Poverty nomineret til EU-pris (Sarah 
Smed).

23.6.13 Fyns Amts Avis ”Lyst til skovtur til 
alle tider” (Esben Hedegaard, om Årbogen 
2012).

5.7.13 Socialpædagogen ”Forsorgen på mu-
seum”.
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13.7.13 TV2Fyn ”Fedtemadder i Fattiggår-
den” og ”De fattige måtte knokle” (Sarah 
Smed).

20.9.13 Fyns Amts Avis ”En udforskning af 
byens DNA”. Interview og omtale, Svend-
borg Mit Liv. (Jacob Knage Rasmussen).

29.9.13 Fyns Amts Avis ”Forsker i 45 års 
elendighed”. Interview om det socialhisto-
riske projekt. Stine Grønbæk Jensen og Ja-
cob Knage Rasmussen).

16.10.13 Fyens Stiftstidende ”Museerne ta-
ger historien til kanten” (Nils Valdersdorf 
Jensen, om Museerne på kanten-projektet).

20.10.13 Fyns Amts Avis ”Eriks bidrag til 
udstilling om byen” (omtale af udstillingen 
”Mit Svendborg”).

25.10.13 Fyns Amts Avis ”Gamle borgme-
stre pryder bybilledet”. Interview og omta-
le, Arkivernes dag. (Jacob Knage Rasmus-
sen).

17.12.13 DRK: ”Huse der former os – ple-
jehjemmet”.

25.12.13 Fyns Amts Avis ”Dødbringende at 
blive i lænestolen” (Bjarne Gregersen, om 
at være frivillig på Svendborg Museum).

25.12.13 Fyns Amts Avis ”Mysteriet om de 
stjålne malerier” (Esben Hedegaard).

27.12.13 Fyns Amts Avis ”Sådan blev det – 
ved et tilfælde” (Esben Hedegaard).

Møder, kurser og seminarer

Esben Hedegaard
24.5.13 Konference i Esbjerg Havet som 
ressource arrangeret af Fiskeri- og Søfarts-
museet og SDU.

8.9-13.9.13 International Congress of Mari-
time Museums kongres ”Making Maritime 
Heritage relevant” i Cascais, Portugal.

26.11.13 Seminar om museernes indsam-
ling på Møntergården. Sammen med Jeppe 
Hørsholm.

Jacob Knage Rasmussen
07.5.13 Seminaret Arkiver og museer i of-
fensiven. Sammenslutningen af Lokalhisto-
riske Arkiver. Rigsarkivets Harsdorffsal.

31.5.13 Temadag om digitalisering. Arran-
geret af Sammenslutningen af Lokalhisto-
riske Arkiver. Historiens hus i Odense.

Sarah Smed
4.3.13 Museumsformidler-generalforsam-
ling + temamøde. Nyborg Slot. Sammen 
med Nils V. Jensen.

12.-13.9.13 Seminaret ”Velfærd på muse-
um”. Nationalmuseet. Sammen med Jeppe 
W. Rasmussen og Nils V. Jensen

11.-13.11.13 British Museums Associati-
on konference i Liverpool. Præsentation 
af Forsorgsmuseets arbejde under temaet 
”The Emotional Museum”.
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Publikationer
Hansen, Martin: ”Caroline Amalielund – 
en lystskov i forandring”, artikel i Lystskov 
– Skovlyst. Svendborg Museums årbog for 
2012, si. 29-42

Hedegaard, Esben, redaktion af Lystskov – 
Skovlyst. Caroline Amalielund, Christians-
minde og Høje Bøje i Svendborg. Svend-
borg Museums årbog for 2012.

Hedegaard, Esben: ”At fortælle med træer”, 
artikel i Lystskov – Skovlyst. Svendborg 
Museums årbog for 2012, s. 5-7.

Hedegaard, Esben: ”Ej blot til lyst”, artikel 
i Lystskov – Skovlyst. Svendborg Museums 
årbog for 2012, s. 16-19

Hedegaard, Esben: ”Høje Bøge. Musik, po-
litik og en hel del boldspil”, artikel i Lyst-
skov – Skovlyst. Svendborg Museums år-
bog for 2012, s. 78-103

Jensen, Hanne: ”Rottefældeskoven og det 
gamle skovfogedhus”, artikel i Lystskov – 
Skovlyst. Svendborg Museums årbog for 
2012, s. 20-28

Jensen, Nils V.: ”Historie på kanten” Arti-
kel i Historielærerforeningens blad, Noter 
nr. 199, december, 53-57

Pedersen, Therese Stamer: ”Det kjære Chri-
stiansminde”, artikel i Lystskov – Skovlyst. 
Svendborg Museums årbog for 2012, s. 54-
78

Scavenius, Alette: ”Til skovs! Til skovs! 
Musik og dans i Svendborgs lystskove”, ar-

tikel i Lystskov – Skovlyst. Svendborg Mu-
seums årbog for 2012, s. 8-15.

Thomsen, Per O.: ”Ørkild Voldsted som tu-
ristattraktion”, artikel i Lystskov – Skov-
lyst. Svendborg Museums årbog for 2012, 
s. 43-53

Vaczy Kragh, Jesper: “Changing gender 
differences: men, women and the morphine 
problem, 1870-1955”, artikel I Maria Santa-
mates (ed.), Gendered Drug Standards, Hi-
storical and Socio-antropological Perspec-
tives, London: Ashgate, (under udgivelse 
2014).

Vaczy Kragh, Jesper: “Fumbling in the 
Dark”. Malaria, sulfosin and metallosal in 
the treatment of mental disorders in Den-
mark, 1917-1937”. Artikel I Roelcke, V. & 
Schmuhl, H. (eds.), Heroische Therapien, 
Göttingen: Wallensteins Verlag 2013, pp. 
102-115.

Vaczy Kragh, Jesper: “History of Spiri-
tualism in Denmark, 1853-2011”, artikel i 
Christopher Moreman (ed), History of Spi-
ritualism, vol. 1, California: Praeger 2013, 
pp. 73-82.

Vaczy Kragh, Jesper: ”Mental State Defen-
ces in Criminal Law”, artikel I Drugs and 
Alcohol Today, Vol. 13, 2013, pp. 217-18.

Vaczy Kragh, Jesper: ”Psykiatriens histo-
rie”, artikel i Bo Møhl og Erik Simonsen 
(red.): Grundbog i psykiatri, København: 
Hans Reitzels Forlag, 2013, s. 813-30.
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Museets bygninger, inventar, it, 
Egeskov Mølle samt museets flåde

Bygninger
Selv om museet siden årtusindskiftet har 
skilt sig af med 3 fredede ejendomme, så 
ejer vi stadigvæk 3, nemlig Viebæltegård, 
Anne Hvides Gård og Egeskov Mølle. På 
bygningssiden er de fleste ressourcer lagt 
på Viebæltegård. Vi er i 2013 kommet et 
stykke videre med både den udvendige og 
indvendige renovering af den gamle Fattig-
gaard og Arbejdsanstalt. 
Biblioteket har fået en tiltrængt istandsæt-
telse. Den meget gamle og nedslidte kork-
belægning på gulvet er fjernet, og de gamle 
gulvbrædder er slebet og lakeret. Loft, væg-
ge og træværk er malet, og vi har sat en fol-
devæg op, så rummet samtidig kan bruges 
som mødelokale i den ene ende og arbejds-
plads for de efterhånden mange frivillige i 
Byhistorisk Arkiv i den anden ende. Op-
sætningen krævede en mindre omlægning 
af en del af varmesystemet, som samtidig 
forbedrede det fysiske arbejdsmiljø i flere 
kontorer. Som en del af renoveringen opsat-
te vi en fast monteret projektor og et lærred.
Vinduerne i administrationsbygningen er 
malet udvendigt med linoliemaling. De fle-
ste af de gamle støbejernsvinduer i nordflø-
jen er nu renset af, kittet og malet indven-
digt. Derudover en hel del småopgaver som 
tætning af forsatsvinduer, reparation af hul-
ler i vægge og pletmaling. De gamle meget 
tærede støbejernsriste, der sad i ventilati-

onshullerne i ydermurene er nu skiftet med 
nye - støbt efter den bedste af de gamle.

Vi arbejder videre med forsøgene på at re-
ducere vores forbrug af el og varme, som 
altid har været en kæmpe udgiftspost. De 
mest oplagte ting er lavet, og vi er nu ved 
at undersøge, om der er noget at hente på 
en bedre styring af varmeanlægget. Byg-
ningen er fredet, og det giver sammen med 
for få penge til investering nogle problemer 
med at finde de bedste løsninger.

Vedligeholdelsesniveauet er nu formodent-
lig det højeste, siden museets overtagelse 
af bygningerne i 1974, men der er stadig 
langt igen. Vi mangler først og fremmest 
den udvendige renovering af murværket på 
hele ejendommen. Det er en meget omfat-
tende opgave, som vi ikke nogen mulighed 
for at klare over den daglige drift, og som 
vi derfor bliver nødt til at søge fondsmidler 
til. Der problemer med sætninger i gavlen 
af nordfløjen, alle mure skal fuges om og 
murstene skal nænsomt renses for årtiers 
gammelt skidt. Et projekt til 4 – 5 mill. kr.

Haven er fredet ligesom bygningerne, og 
den trænger til en større renovering. I 2013 
var vi så heldige, at Haveselskabets Svend-
borgkreds henvendte sig til museet med en 
ide om retablering af haven, så den mere ty-
deligt understøtter fortællingen om fattig-
gård og arbejdsanstalt. I dag ligger haven 
stort set brak. Kun 2 mindre bede dyrkes 
med grøntsager, der bruges i formidlingen 
af stedets historie.
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Både Haveselskabet og museet ønsker at 
haven igen fremstår dels med den dyrkede 
institutionskøkkenhave og dels med den ro-
mantiske have, der hørte til inspektørens 
bolig. Det kræver både en historisk udred-
ning, så retableringen bliver så korrekt som 
muligt, og en meget stor arbejdsindsats med 
oprensning af bede og stensætninger samt 
den efterfølgende dyrkning af ca. 1500 
kvm køkkenhave. Haveselskabet er ved at 
samle en gruppe af frivillige, der vil stå for 
arbejdet. Fra museets side ser vi meget frem 
til samarbejdet og det det flotte resultat, vi 
forventer i løbet af et par år. Den retable-
rede have vil blive brugt i museets formid-
ling, og der vil selvfølgelig være offentlig 
adgang til haven, så alle kan få glæde af re-
sultatet.

På Anne Hvides Gård, hvor der ikke var ud-
stillinger i 2013, er der ikke sket bygnings-
mæssige forbedringer. Et par kompetente 
mænd fra Musiktribunens Venner har pas-
set den nyrestaurerede tribunen som et lille 
barn og bl.a. lavet lidt stensætning i siderne 
for at holde på skrænten. På Broholm har vi 
haft tækkemand Erik til at reparere stråta-
get og lægge en ny rygning på Bjælkehyt-
ten. Der blev også i 2013 taget initiativ til 
at installere tyverialarm i Oldsagssamlin-
gen allerførst i 2014. Samtidig overtog Bro-
holm renholdelsen af det lille museum. Til 
gengæld kan Broholm som noget nyt vise 
gæster hen til museet uden afregning til 
Svendborg Museum. Vi påtænker i den for-
bindelse at opsætte QR-koder, så gæsterne 
kan få en introduktion til museet via deres 
smartphone.

På samlingsmagasinet på Abildvej har tek-
nisk afdeling opsat mere arbejdslys og etab-
leret et interimistisk kontor, så de ansatte 
kan holde varmen. I Byhistorisk Arkivs 
fjernmagasin er der opsat flere reoler, så alt 
nu er på rette hylde.

Inventar og it
På inventarsiden er der ikke sket det store, 
og lokalsamarbejdsudvalget har også kunne 
notere med tilfredshed, at udfordringerne 
med gamle borde og stole, ringe belysning, 
løse ledninger mv. helt er imødekommet. 

Brand- og tyverialarmer kører godt, ingen 
falske brandalarmer og kun få blinde ty-
verialarmer. Der er udskiftet 4 pc’er i årets 

Bjælkehytten i Broholms 
have, en af verdens 
ældste rekonstruktioner 
af et oldtidshus, fik i 
2013 ny rygning og 
repareret stråtaget.
Foto: Esben Hedegaard
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løb, men det må anses for rimeligt. Museet 
er generelt rimelig godt kørende på it-områ-
det, men arkivet, der løbende får nye frivil-
lige ind, halter bagefter. Her mangler vi 3-4 
tidssvarende pc’er.

Egeskov Mølle
Takket være et solidt arbejdende møllelaug 
med Bent Hansen som formand og Svend 
Andersen som ankermand i det praktiske 
arbejde så kan museumschefen også i år 
sige, at det har været en fornøjelse at eje 
en vedligeholdelseskrævende vindmølle. 
Blandt andet fordi driften også i år har givet 
et betydeligt overskud til Svendborg Muse-
um, men ikke bare derfor: Det er en sport 

at drive en moderne levnedsmiddelvirk-
somhed med elite-smiley i en 150 år gam-
mel mølle. Forhåbentlig lykkes det mange 
år endnu.

Vi startede året med et nytårsmøde på Fat-
tiggården, hvor vi med udsigten til smør-
rebrød og en dram hurtigt klarede dagsor-
denspunkterne. Det er ved denne lejlighed, 
at museumschefen tilbyder at overdrage den 
overskudsgivende Egeskov Mølle til lauget, 
der på sin side høfligt takker nej. Det går jo 
godt, og de vil ikke stå med ansvaret, hvis 
der pludselig kommer en meget stor udgift. 
Og det gør der nok en dag. 

I april holdt vi det årlige bygningssyn og 
fik prioriteret, hvad der bør gøres i år. Lau-

Møllelauget gør 
reklame for Egeskov 
Mølles gode mel på 
en stand i Kværndrup 
Brugs.
Foto: Kjeld Toftelund

Møllelauget henter 
korn på Egeskov gods. 
Høsten 2013 var så 
gunstig som aldrig før, 
så brødhvedens kvalitet 
var helt i top.
Foto: Kjeld Toftelund
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get har efterfølgende fået tjæret møllekrop-
pen og hvidmalet gelænderet på omgangen. 
Museet har haft en del af vinduerne hjem-
me på museet til omkitning og maling. Og 
vi har sat nyt træ på de gamle beslag til den 
sydlige dør ud på omgangen. Selve mølle-
riet kører som smurt – især efter en finju-
stering af kamme og indgreb i tandhjulene 
i møllehatten.
Den 29. oktober blev der arbejdet på møllen 
omtrent til kl. 15, hvor kulingen tog til og blev 
til orkan. I løbet af de næste timer roterede 
vindrosen så hurtigt i forsøget på at holde vin-
gerne ret mod vinden, at tre af rotorbladene 

røg helt eller delvist af. De blev senere fundet 
ca. 300 m væk. Heldigvis har TopDanmark 
efterfølgende anerkendt skaden og betalt de 
ca. 95.000 kr., det kostede at få lavet og ikke 
mindst opsat nye blade til hele vindrosen.

Museets flåde
Siden Svendborg Museum overtog natfær-
gen KAJA og ålborgjollen Peder Most fra 
Maritimt Center har museet haft en impo-
nerende flåde på i alt 7 fartøjer, nemlig for-
uden de ovenfor nævnte krydstoldjagten 
VIKING, post- og passagerbåden HJORTØ 
med tilhørende stagepram og isslæde, samt 
en lille sejljolle ”Pæreskuden”. Maritimt 
Center hjælpen stadigvæk til med driften 
af KAJA og ålborgjollen og sørger bl.a. for 
pasningen af sidstnævnte. Nils Bennicke 
fører tilsyn med HJORTØs stagepram og 
isslæde og sørger for, at de ser ordentlige 
ud, når de ligger på Træskibsbroen i som-
merhalvåret. Pæreskuden har hjemsted i 
Troense havn, hvor Poul Ellehammer ta-
ger sig kærligt af den. Det er selvfølgelig 
dyrt og tidkrævende med så mange fartøjer 
– vore kollegamuseer rundt i landet fatter 
ikke, hvordan det kan lade sig gøre - men 
takket være tre gode bådelaug, et godt sam-
arbejde med kommune og Maritimt Center, 
og ikke mindst indsatsen fra Nils og Poul, 
ja så går det, og er faktisk til langt større 
glæde end bekymring. Her følger en beret-
ning for de tre største fartøjer:

Ved stormen den 29. 
oktober blæste tre af 
vindrosens blade af. 
Et tømrerfirma fra 
Rudkøbing lavede nye 
blade, som her monteres 
fra lift.
Foto: Kjeld Toftelund
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VIKING
Skibet har igen sejlet en sæson uden uheld 
og med fine ture, bl.a. Rom-regatta, Fyn 
Rundt og Kgl. Classic Regatta. Der har 
sammenlagt været sejlet noget færre ture 
end normalt, og skibet lå en hel måned in-
aktiv, fra 10. september til 11. oktober; det 
er ikke sket i mange år, og det må vi også 
prøve at planlægge os ud af fremover. Godt 
en trediedel af sejlturene har været alene for 
sejl; det er mere end de foregående år. 
Det sædvanlige forårsarbejde blev udført 
hos Ring-Andersen, og skibet har set vel-
holdt og pænt ud hele sæsonen. Vinterpre-
senningen er blevet repareret igen, men den 
er tyndslidt og trænger snart til udskiftning. 
Skibet er løbende repareret for rådskader. 
Pt. er der konstateret råd i lønning og skan-
seklædning i styrbord side. Værftet må se 
på omfanget.
Bådelauget har fungeret godt. Sikkerheds-
procedurerne har et fornuftigt leje, der har 
været god interesse for øvelsessejladserne, 
logbogen bliver ført, og tilsynet med skibet 
har fungeret godt. Koordinator mellem laug 
og museum Kurt Kaysen har meldt, at han 
fratræder i 2014, men der er peget på en af-
løser. Mere om det næste år.

KAJA
KAJA har gennem de sidste år været gen-
nem en omfattende renovering som et for-
midlingsprojekt under Maritimt Center. Alt 
træværk var i god stand – det er stort set 
fornyet - men der manglede de sidste ting 

ved motorinstallationen. Den gamle luftkø-
lede dieselmotor var udskiftet med en el-
motor, og der manglede en fast lader, lidt 
måleinstrumenter mm. En gruppe af frivil-
lige påtog sig opgaven med færdiggørelse, 
vedligeholdelse og sejlads, men det viste 
sig at være noget mere vanskeligt end for-
ventet af få Kaja sejlklar. Efter længere tids 
søgen lykkedes det at finde løsningen. Der 
er ikke mange i Danmark der har erfaring 
med drift af elbåde, men hos Walsteds Bå-
deværft på Thurø fandt vi en marineelek-
triker, der kunne klare opgaven. Så i sen-
sommeren var Kaja sejlklar med nye bat-
terier, stor lader, batteriovervågning mm. 
Bådelauget nåede lige at få et par ture, in-
den Kaja skulle på land for vinteren, og lau-

Esben Hedegaard 
var guide for de 
frivillige vagter på 
”Svendborgsund-
udstillingen” på turen 
med VIKING til Skarø
Foto: Tom Hansen
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get er nu i gang med at planlægge de sidste 
deltaljer med udstyr osv., så Kaja kan sejle 
havnerundfart mm. med museumsforenin-
gens medlemmer i 2014.

HJORTØ
Postbådens bådelaug mødes hver ons-
dag året igennem i mødelokalet i Maritimt 
Center. Vintermøderne bruges primært til 
at give udtryk for vores uforbeholdne me-
ning om verdenssituationen, både lokalt og 
globalt. I løbet af marts måned planlægges 
årets generalforsamling i bevaringsforenin-
gen, der i 2013 blev holdt i Marinestuen den 
25. april, hvor 35 af foreningens 147 med-
lemmer var mødt op. 

Den første onsdag i april påbegyndte vi 
forårsklargøringen af postbåden, således at 
denne kunne være klar til søsætning den 1. 

maj. Laugets medlemmer har faste opgaver 
i forbindelse med klargøringen. Tidspunkt 
og udførelse styres med hård hånd af lau-
gets banjermester. Postbåden gennemgik 
i vinterens løb en større renovering hos 
Ring-Andersen af fordæk, øverste bord-
planker, vaterbord, lønning samt spanter. 
Ved søsætningen den 1. maj var båden i den 
flotteste stand. Glødehovedmotoren star-
tede i første forsøg, og båden blev derefter 
sejlet til den faste kajplads ved Træskibs-
broen.

Den 29. maj sejlede hele bådelauget til Tro-
ense for at give en hånd ved søsætningen af 
jollen ”Pæreskuden” – en anden af museets 
fartøjer. I sejlsæsonen har ”Hjortø” sejlet 
50 ture med i alt 238 af bevaringsforenin-
gens medlemmer. I øvrigt det største antal 
nogensinde. Den 25. september var der kon-
cert med Danmarks Radios Bigband i pak-
huset. Som optakt til denne koncert spille-
de to af bandets blæsere ombord på post-
båden med glødehovedmotorens lyd og ryt-
me som baggrund. Den 12. oktober deltog 
postbåden i det årlige æbleræs fra Troense. 
Efter dette arrangement blev båden afrigget 
og sat på land.

”Postbåden Hjortø” fik en ny hjemmeside 
i 2013. Den hedder: www.postbådenhjortø.
dk. Hjemmesiden har links til alt om post-
båden, lige fra søsætningen og til 2014, 
hvor den kan fejre 60 år med sejlads i det 
sydfynske øhav. 

HJORTØ tog sig efter 
vinterens reparationer 
bedre ud end nogen 
sinde før. Her med 
museumsfolk fra 
Dragør.
Foto: Esben Hedegaard
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Museets personale i 2013
Esben Hedegaard, museumschef og faglig 
leder af Nyere tid/Søfart.
Nyere tid/Søfart/Arkiverne
Fast personale
Jacob Knage Rasmussen, museumsinspek-
tør (11 timer).
Morten Jacobsen, museumsassistent, fleks-
job.
Projektansat personale
Adam Wagner, akademisk medarbejder, 
bogprojekt.
Mogens Kaas Hansen, medhjælp på maga-
sinet, 1.10.13 til og med 14.11.13 (30 timer).
Tidsbegrænset ansat personale
Karen Lagoni, arkivmedarbejder, fleksjob, 
til og med den 1.5.13.

Forsorgsmuseet
Fast personale
Sarah Smed, museumsinspektør.
Susanne Kirkeby, museumsvært, fleksjob
Projektansat personale
”Anbragt i historien”.
Jesper Vaczy Kragh, forsker og projektle-
der.
Stine Grønbæk Jensen, forsker.
Jakob Knage Rasmussen, forsker (26 timer)
Magnus Sinding-Jensen, timelønnet stu-
dentermedhjælp. 5.2.13 -
Mike Povlsen, timelønnet studentermed-

hjælp, 11.2.13  -
Julian M. Svejgaard Jørgensen, timelønnet 
studentermedhjælp, 5.12.13 -
Øvrigt projektansat og
timelønnet personale
Inge Mønster-Kjær, ph.d.stipendiat.
Nils Valdersdorf Jensen, timelønnet stu-
dentermedhjælper indtil 1.11.13, derefter 
AC-projektleder.
Jeppe Wichmann Rasmussen, timelønnet 
studentermedhjælper.
Signe Vinding Myrthu, timelønnet formid-
ler.
Sofie Skov Mortensen, timelønnet ungdom-
sambassadør.
Inge Jul Christensen, timelønnet museum-
svært.

Som optakt til årets 
julefrokost inviterede 
vi gode kulturelle 
samarbejdspartnere 
til åbning af vores 
interimistiske værtshus 
”Det glade Fattiglem”. 
Her er museets 
forvalter Morten Berg 
Nielsen i dialog med 
kulturkonsulent Birgitte 
Pedersen, Svendborg 
Kommune.
Foto: Marianne Berthing
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Sekretariat og teknisk afdeling
Fast personale

Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og 
forvalter, (33 timer).

Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder 
(30 timer).

Malene Klinksgaard Glenstrup, kommuni-
kationsmedarbejder, fleksjob.

Tidsbegrænset ansat personale

Susanne Bülow Johansen, byggetekniker, 
fleksjob, til og med den 20.6.13.

Kurt Mortensen, grafisk medarbejder, 
fleksjob, til og med den 31.7.13.

Leif Clausen, pedelmedhjælper, fleksjob, til 
og med den 31.8.13.

Kim Isager, 22.7.13 til og med 31.7.13

Ansatte i seniorjob i Svendborg Kommune 
med arbejdssted på Svendborg Museum
Marianne Berthing, kommunikationsmed-
arbejder. 1.8.13 - .
Søren Mouritsen, håndværker. 1.7.13 - .
Ansatte i løntilskudsjob
Palle Bo Larsen, museumsvært, til og med 
30. september.
Svend Rusch, museumsvært, 22.10.13 - .
Sara Albertsen, akademisk medarbejder 4. 
februar til og med 14.4.
Jeppe Jøhn Hørsholm, akademisk medar-
bejder, 21.5.13 - .

Facebookopslaget, som 
fik titlen: ”Vi har jo kun 
det skæg, vi selv laver  
.. eller hva’?”, er indtil 
dato set af 959 og har 
fået 51 likes.
Foto: Marianne Berthing

Til julefrokosten i år 
havde Jacob Knage 
Rasmussen fået den idé 
at genoplive Svendborg 
Bryghus, og med lidt 
hjælp fra grafiske 
kolleger havde vi 
pludselig en kasse med 
”Svendborg Bock”.
Foto: Marianne Berthing
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Edith Aurbo,  magasinmedhjælper, 1.8.13 - .
Mogens Hansen, magasinmedhjælper, til 
og med 30.9.13.
Følgende har været i virksomhedspraktik
Erik Ditlev Nielsen
Per Jørgensen
Edith Aurbo

Derudover var Emma Farr en uge i er-
hvervspraktik i efteråret.

Efter mange år på posten ønskede Hanne 
Jensen pr. 1. januar 2013 at stoppe som le-
der af Svendborg Byhistoriske Arkiv og Sø-
fartsarkivet. Fra museet og arkivets mange 
frivillige skal lyde en varm tak. Der er fra 
alle sider stor respekt for hendes altid store 
engagement og professionelle tilgang til op-
gaven. Hanne har heldigvis stadigvæk sin 
omtrent daglige gang på arkivet, nu blot 
som medlem af den store gruppe af fri-
villige. Ny leder af arkivvirksomheden er 
museumsinspektør Jacob Knage Rasmus-
sen, der har arbejdet på museet siden 2009. 
I modsætning til Hanne kan Jacob kun af-
sætte nogle få timer ugentligt til arkivleder-
funktionen, så opgaven bliver derfor mest 
de overordnede ting, herunder arkivets ud-
vikling og opgavefordelingen.

Den 21. januar gennemførte hele persona-
let den årlige ”Trivselsdag”. Arrangemen-
tet var ingen succes; vi måtte nærmest sidde 
og opfinde problemer i den daglige trivsel, 

som vi efterfølgende kunne forholde os til. 
Det er selvfølgelig dejligt, at der tilsynela-
dende ingen trivselsproblemer er, for det er 
den første betingelse for høj produktivitet 
og lavt sygefravær, men arrangementet skal 
give mening, og Lokalsamarbejdudvalget 
har siden lagt sig i selen for at tilrettelægge 
et program med en anden form til næste års 
Trivselsdag. Vi mener stadig, det kan være 
nyttigt at bruge godt en halv arbejdsdag om 
året på at spørge os selv, om der er forhold i 
det daglige arbejdsmiljø, som vi kunne gøre 
(endnu) bedre. 

Den årlige udflugt for personale, frivillige 
og bestyrelse gik til ”Museerne på kan-
ten”, hvilket foruden os selv er Arresten i 

Hanne Jensen.
Foto: Marianne Berthing
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Faaborg og Museet på Psykiatrisk Hospital 
i Middelbart. Det blev en indholdsrig dag. 
Projektleder på Museerne på kanten, Nils 
V. Jensen, indledte dagen i Fattiggårdens 
Klistersal med at fortælle om projektet, der 
primært retter sig mod gymnasierne. (Pro-
jektet er nøjere beskrevet i sidste års beret-
ning). Derefter kørte vi i bus til Faaborg Ar-
rest, hvor museumsinspektør Mette Broch 
Jacobsen viste rundt og fortalte om deres 
rolle i projektet. Videre til Middelfart, hvor 

vi efter frokosten fik et oplæg om arbejdet 
med de sindssyge på en af landets store og 
nu nedlagte psykiatriske hospitaler. Det er 
altid givende, både fagligt og socialt med 
disse ekskursioner.

Museumsinspektør 
Mette Broch Jacobsen 
fra Øhavsmuseet 
fortæller om 
udstillingen i 
Faaborg Arrest på 
personaleudflugten til 
Museer på kanten. 



ÅRSBERETNING  2013            61

Bestyrelsesarbejdet 2013
Ved bestyrelsesformand Poul Weber
Bestyrelsen bestod pr. 1. januar 2014 af
Poul Weber, formand (foreningsvalgt).
Per Abildskov, næstformand (forenings-
valgt).
Peter Bang Nielsen (udpeget af Svendborg 
Kommune).
Ove Engstrøm (udpeget af Svendborg Kom-
mune).
Eva Damm Trane (udpeget af Svendborg 
Kommune).
Michael Mortensen (foreningsvalgt).
Ole Visti Petersen (foreningsvalgt)
Suppleanter
Kurt Kølle
Anni Brix Olesen
Museets ansatte er repræsenteret med en 
tilforordnet plads i bestyrelsen ved sekre-
tær Ellinor Kansberg.

Årsmødet 2013
Årsmødet i Guldsalen i Borgerforeningen 
blev på trods af en mindre snestorm velbe-
søgt, og det tager vi i bestyrelsen som ud-
tryk for, at interessen for museets vidt for-
grenede aktiviteter ikke kan stoppes af dår-
ligt vejr. De ca. 500 medlemmers interesse 
og opbakning er et godt rygstød for det dag-
lige arbejde for museets aktiviteter og for 
synlighed i den brede vifte af kulturtilbud, 

der tilbydes i Svendborg Kommune. Vi er 
i bestyrelsen derfor meget opmærksomme 
på, hvordan vi ikke alene fastholder den in-
teresse, men også hvordan vi kommer ud til 
nye brugere og medlemmer.
Efter årsmødet havde vi inviteret museums-
inspektør Malene Refshauge Beck fra Øst-
fyns Museer til at fortælle om arbejdet med 
at få Nyborg Slot på Unescos Verdenskul-
turarvsliste, og om hvordan man i Nyborg 
forsøger at integrere kommunens borgere i 
arbejdet.
Et spændende indlæg, som samtidig var et 
oplæg til en efterfølgende debat med over-
skriften: ”Hvordan kan vi bevare den mari-
time kulturarv, og hvordan kan vi inddrage 
byens borgere i projektet?” Der kom flere 
gode forslag fra salen, som vi har arbejdet 
videre med i bestyrelsen.

Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering
Som omtalt i sidste årsberetning havde mu-
seet nogle udfordringer i forhold til Kultur-
styrelsens kvalitetsvurdering. En opfølg-
ningsplan suppleret med et møde i kultur-
styrelsen, hvor Esben Hedegaard og under-
tegnede deltog, mundede ud i en endelig 
godkendelse den 8. april 2013.
Jeg vil ikke gennemgå processen i sin hel-
hed her, men henvise dels til museumsche-
fens redegørelse først i årsberetningen, dels 
til museets hjemmeside, hvor korrespon-
dancen med Kulturstyrelsen kan ses som 
supplement til de områder, jeg vil fremhæ-
ve efterfølgende her i beretningen.
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Svendborg Kommune
I 2013 har museet haft besøg af Kultur- og 
Planudvalget, hvor vi bl.a. drøftede museets 
udfordringer i forhold til den faglige kvali-
tet og de økonomiske rammer, som samar-
bejdsaftalen med kommunen bygger på – 
jf. årsberetningen for 2012. Museet er eks-
tremt sårbart, idet økonomien bygger på en 
afhængighed af årlige eksterne midler for at 
kunne leve op til den standard, der kræves 
af et statsanerkendt museum. Vi fik ikke et 
tilsagn om flere penge her og nu, men udval-
get erklærede sig villigt til at fortsætte drøf-
telserne af, hvordan museet kan udvikle sig.

Udvalget lovede at se positivt på vores øn-
ske om 2 seniorjobs, hvilket også siden er 
effektueret. Vi er meget tilfredse med de 2 
nye medarbejdere, der begge har været til-
knyttet museet tidligere.

Forsorgsmuseets udvikling har ligget ud-
valget stærkt på sinde, og heldigvis kunne 
vi på mødet orientere udvalget om, at der 
sker en meget positiv udvikling her, både 
med det nye socialhistoriske forskningspro-
jekt, med nye formidlingstiltag på Fattig-
gården, og med udsigten til et stigende be-
søgstal. Men igen: Udviklingen sker næsten 
udelukkende for eksterne projektmidler

Et af året 
bestyrelsesmøder var 
henlagt til Ryslinge, 
hvor lokaliteterne 
for et kommende 
fynsk fællesmagasin 
besigtigedes.
Foto: Esben Hedegaard
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Bestyrelsen er holdt løbende orienteret 
om samarbejdet mellem Øhavsmuseet og 
Svendborg Museum om Arkæologi Syd-
fyn og om den påtænkte udvidelse med den 
bygherrebetalte arkæologi i Østfyns Mu-
seer. Sidst på året kunne vi glæde os over, 
at det omsider blev udmeldt fra Kultursty-
relsen, at Arkæologi Sydfyn fra årsskiftet 
også skal varetage de arkæologiske nødud-
gravninger i Faaborg-Midtfyn kommune, 
sådan som vi – og kommunalbestyrelserne 
– har kæmpet for lige siden kommunalre-
formen i 2007. Arkæologi Sydfyn dækker 
nu alle fire sydfynske kommuner, og udvi-

delsen med Fyns største kommune har kon-
solideret driftsgrundlaget.

Formidling
I 2013 havde museet indgået en aftale med 
Borgerforeningen om lån af Guldsalen i 
juli måned til en udstilling, hvor vi kunne 
få nogle af de mange effekter fra søfarts-
samlingen ud af magasinet til et større pub-
likum.

Selvom der var gjort et stort forarbejde med 
at skabe en interessant udstilling, hvor man-
ge frivillige stillede sig til rådighed som 
vagter i åbningstiden, viste det sig at være 

Museumsinspektør 
Jacob Knage 
Rasmussen orienterer 
bestyrelsen om 
arbejdet med 
genstandssamlingen på 
Abildvej.
Foto: Esben Hedegaaard
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svært at trække folk til Svendborg midtby 
i en feriemåned, hvor vejret var mere til 
udendørs aktiviteter end til museumsbesøg. 
Det har fået os til at tænke andre veje, som 
jeg vil tage med under det maritime projekt.

Fremtidige magasiner
Et af kulturstyrelsens kritikpunkter var, 
at der skulle ske en forbedring af opbeva-
ringsfaciliteterne for museumssamlingen, 
hvilket har været gennemgående tema ved 
næsten alle museers kvalitetsvurderinger. 
Vi har i samarbejde med Øhavsmuseet, 
Vestfyns Museum, Østfyns Museum og 
Museerne på Ærø arbejdet med et Projekt 
Fællesmagasin i en hal i den tidligere Fa-
bers Fabrik i Ryslinge.

Status på projektet er, at der er enighed om 
at rykke sammen, så magasiner og konser-
vering fremadrettet vil ligge fælles i Rys-
linge. I skrivende stund afventer vi en ende-
lig afklaring af, om Velux-Fonden, der ejer 
bygningerne, vil foretage den nødvendige 
bygningsmæssige investering, som projek-
tet er afhængig af. 

Det maritime projekt
Bestyrelsen har i 2013 arbejdet videre med 
det maritime projekt ud fra, det oplæg og 
de input, vi fik fra deltagerne på sidste års-
møde. 

Museet har deltaget i forskellige møder om-
kring havneudviklingsplanen. Vi har ikke 
som museum forholdt os til spørgsmålet: 
Maritim Byhavn eller Erhvervshavn, men 

har koncentreret os om en placering af et 
fremtidigt Maritimt Kulturhus i de tidligere 
værftsbygninger på Frederiksøen. Et sådant 
hus er der efter vores opfattelse brug for - 
uanset hvad byrådet endelig vedtager for 
Svendborg Havns fremtidige status.

Vi har i samarbejde med Danmarks Muse-
um For Lystsejlads afholdt møder med mu-
lige interessenter og Svendborg Kommune 
med det formål at skabe bred opbakning 
til et nyt fælles maritimt kulturhus; vi skal 
helst have hele den sydfynske befolkning til 
at bakke op om projektet.

I museets høringssvar til Svendborg Kom-
mune havneudviklingsplan peger vi på 
mulige interessenter: Svendborg Biblio-
tek, Svendborg Museum, Danmarks Mu-
seum for Lystsejlads, Maritimt center, Bag-
gårdsteatret, Kulinarisk Sydfyn, Svendborg 
Havn, Maritime Erhverv, og der kan være 
flere.

Jeg håber, at Svendborg Byråd kan se et 
formål med at indgå i dette spændende 
projekt med bl.a. et nyt bibliotek. Det ville 
være et godt signal til andre investorer, som 
er en forudsætning for at udviklingsplanen 
kan gennemføres. Det vil også hænge godt 
sammen med projekt ”Den grønne tråd” 
der skal binde by og havn sammen, at der 
er liv på havnen også udenfor sejlsæsonen.

Naturturisme Sydfyn har i en strategi for 
formidlingen af det sydfynske øhav barslet 
med ideen om, at én af to hovedporte skal 
ligge i Svendborg, som et sted for oplys-
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ning og som udgangspunkt for oplevelser i 
øhavet. Vi vil gerne drive en sådan port til 
Øhavet, der kan blive et vigtigt element i et 
Maritimt Kulturhus.

Mens der arbejdes med et langsigtet pro-
jekt, har museet har i samarbejde med Dan-
marks Museum For Lystsejlads planer om, 
at opsætte midlertidige udstillinger i 2014 
– 2015 – 2016 på værftet. Herefter er finan-
sieringen forhåbentlig klar til et permanent 
maritimt kulturhus.

Nye vedtægter
Svendborg Byråd besluttede i 2013, at der 
ikke fra 2014 skal være kommunal repræ-
sentation i bestyrelser, råd og nævn, hvor 
det ikke er lovbestemt, hvilket bl.a. gælder 
for Svendborg Museum. 

Samtidig har Kulturstyrelsen peget på, at 
bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan vi 
sikrer, at der er de nødvendige kompetencer 
til stede i bestyrelsen.

Bestyrelsen har derfor forslag til nye ved-
tægter med til museumsforeningens års-
møde, hvor vi fastholder en bestyrelse på 7 
medlemmer. De 4 medlemmer vælges som 
hidtil på årsmødet af medlemmerne, og de 
3 sidste udpeges af bestyrelsen, således at 
én vælges indenfor forskningssektoren, én 
fra undervisningssektoren og én fra det ma-
ritime miljø.

Ved at foretage disse ændringer i vedtæg-
terne fastholder vi den balance, at med-
lemmerne vælger flertallet af bestyrelsen, 

samtidig med at vi kan trække personer ind 
med særlige kompetencer.
Bestyrelsen indstiller derfor til årsmødet, at 
man godkender vedtægtsændringerne.

Afslutning
Jeg vil afslutte bestyrelsens årsberetning 
med at udtrykke en stor tak til alle, som har 
bidraget til museets virke i det forløbne år. 
Det gælder samarbejdspartnere som Muse-
umsforeningens medlemmer, som støtter 
op om det daglige arbejde på forskellig vis.

Tak til de mange frivillige – jeres hjælp er 
en forudsætning for at museet kan fastholde 
det høje aktivitetsniveau, som er en vigtig 
del af museets synlighed. Byhistorisk arkiv, 
Fattiggården, HJORTØ, VIKING, KAJA, 
Friluftscenen ved Rottefælden samt Ege-
skov Mølle er alle afhængig af, at et korps 
på næsten 100 frivillige bidrager med jeres 
arbejdskraft og tid.

Bestyrelsen har i 2013 brugt kræfter på at 
skabe en bred interesse for et maritimt kul-
turhus på Frederiksøen, som foreløbigt er 
mundet ud i et høringssvar til kommunens 
udviklingsplan.

Det arbejde vil vi fortsætte med i 2014, så vi 
forhåbentligt om et år er kommet et skridt 
videre frem mod realiseringen af et mari-
timt kulturhus.


