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Forsidebillede:
Et orkester sammensat af Sydfyns Kammerorkester og Sydfyns Amatør Symfoniorkester spillede ved fejringen af færdiggørelsen af Musiktribunens restaurering juni 2012.
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Årsberetningen 2012
Beretningen om året er skrevet af museums
chef Esben Hedegaard med bidrag fra museumsinspektør Sarah Smed Vestergaard,
sekretær mm. Ellinor Kansberg, arkivleder
Hanne Jensen, forvalter Morten Berg Nielsen og ph.d-stipendiat Inge Mønster-Kjær.
Med dannelsen af Arkæologi Sydfyn fra
1/1 2012 vil beretningen om den arkæologiske virksomhed fremover kunne findes i
årsberetningen for Øhavsmuseet, og her vil
der kun være en summarisk omtale i afsnittet ”Samarbejder”.
2012 blev er godt år for Svendborg
Museum!
Året startede ellers med en skuffelse, idet
vi måtte opgive at komme i gang med et
maritimt videns- og oplevelsescenter på
Baagøe & Ribers Plads på lejebasis, fordi
udlejerne i sidste ende sprang fra. Så det
projekt, der har fyldt så meget siden 2008,
er nu så godt som opgivet med den placering.
Men vi kom videre med ordningen af vore
samlinger, vi fik Fattiggården besmykket med kunst af høj klasse, vi skabte nye
spændende formidlingstiltag på Forsorgsmuseet, vi fik reddet og restaureret Musiktribunen, og vi vandt et udbud fra Socialstyrelsen på 5,5 mill. kr. i konkurrence med
skrappe forskerteams fra landets universiteter og socialforskningsinstitutioner, så vi
nu kan gå i gang med det, fraset arkæologien, største projekt i museets historie.

Museets adresse, telefon, e-mail og
hjemmeside

Administration, byhistorisk arkiv,
søfartsarkiv samt kontorer for nyere
tid/søfart og forsorgshistorie
Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 02 61
Mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Udstillinger
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
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BESØGSTAL
Svendborg Museum i alt....................................
Forsorgsmuseet, Viebæltegård*.........................
Anne Hvides Gård…..........................................
Oldsagssamlingen på Broholm **.....................
Pakhuset i Lundeborg…....................................
Egeskov Mølle…...............................................
Borgerforeningen, ***......................................
Andre arrangementer,
foredrag, guidede ture, sejlture, m.m. ….........

2009
2010
8028 18154
1606
7520
1228
1105
887
246
2000 2000
1779
1748
4099
528

1436

2011
17469
8471
547
30
4663
2106
797

2012
15251
8359
1081
86
1995
1826
1205

855

699

* Forsorgsmuseet var lukket 1. april – 23. november 2009
** Broholm gods havde ingen publikumsarrangementer i 2011
*** Børnelyudstillingen var åben 1. august 2010 til 31. marts 2011
Skoleliv i Svendborg var åben 10. september til 26. oktober 2012

Borgmester Curt Sørensen afslører Svend Wiig Hansens værk ”Mennesket - det ensomme dyr” den
3. april 2012 (Foto: Geir Haukursson)
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Museets formål og virkeområde
Museet blev stiftet i 1908 som Svendborg
Amts Museum og har siden 1913 været
drevet som et statsanerkendt, selvstændigt og selvejende museum, støttet af den
tilknyttede museumsforening. Museet har
til formål indenfor dets virkeområde at
undersøge, indsamle, bevare og udstille
genstande fra fortiden, så disse minder om
vore forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningen og videnskabens
tjeneste.
Museets virkeområde blev med kommunalreformen pr. 1. jan. 2007 sammenfaldende med Svendborg kommune. Museet tog af den grund navneforandring fra
Svendborg og Omegns Museum til Svendborg Museum.
Indenfor Svendborg Kommune dækker
museet alle aspekter og epoker af kulturhistorien, idet der dog for arkæologiens
vedkommende pr. 1. januar 2012 er dannet
en arkæologisk enhed, Arkæologi Sydfyn,
som museumschefen sidder i styregruppen
for, og hvor Øhavsmuseet har det faglige,
økonomiske og administrative ansvar.
Ny museumslov
Kort før jul – den 19. december 2012 –
blev en ny museumslov vedtaget af et
enigt folketing. Det blev ikke den radikale
reform af de danske museer, som der i
starten var lagt op til, så den travle læser
kan derfor springe hen til konklusionen.
Omvendt kan det måske være interessant at
læse om processen, der har strakt sig over
mere end 3 år (og 4 kulturministre), og om
de centrale stridspunkter undervejs.
Arbejdet med lovrevisionen startede med
en ”Museumsudredning” under kulturminister Carina Christensen i 2009. En
embedsmandsgruppe bestående alene af
københavnske museumsledere og ministe6 ÅRSBERETNING 2012

rielle embedsmænd arbejdede fra januar
2010 med udredningen og holdt i de næste
15 måneder en række stormøder med de
overvejende kritiske museer ude i landet.
Svendborg Museum deltog i alle disse
møder med museumschef og – i de fleste
tilfælde – med bestyrelsesformanden eller
en anden repræsentant fra bestyrelsen – jf.
de tidligere årsberetninger.
Det blev den næste kulturminister, Per
Stig Møller, der i maj 2011 fremlagde
udredningsrapporten. Herefter gik lovrevisionsarbejdet i stå et halvt års tid som følge
af valget. Efter valget blev Uffe Elbæk
kulturminister. Han fortsatte arbejdet med
loven og fremsendte kort før sommerferien 2012 et ret vidtgående lovforslag
om ændring af museumsloven til høring
hos museerne og vores faglige forening,
”Organisationen Danske Museer” (ODM)
med svarfrist umiddelbart efter sommerferien. Den timing lignede et forsøg på at
kuppe forslaget igennem, men ODM og en
række kollegaer gjorde hen over sommeren
et stort stykke arbejde med at udarbejde
høringssvar. Kritikpunkterne tog udgangspunkt i de kvaliteter, der efter langt de
fleste museers opfattelser var i den eksisterende museumsstruktur, herunder museernes mulighed for at påvirke fordelingen af
centrale puljemidler gennem faglige råd,
ideman særligt har kæmpet mod forslaget om, at kun museer med ph.d. ansatte
kunne komme i betragtning ved uddeling
af forskningsmidler. ODM har repræsenteret den holdning, der også har været
gældende i Svendborg Museums ledelse,
at staten burde bakke op om den decentrale
placering af selvstændige, professionelle
museer eller for at citere ODM’s formand,
Christina Buhl Andersen i sin julehilsen til
medlemsmuseerne: ”Det betyder ikke …at
ODM har kæmpet for at opretholde status
quo. Eller har talt imod større og mere

Hvis børnene ikke selv tør smage på fedtemadder, træder museumsformidler Nils V. Jensen gerne
til. Her i Odense til Forskningens Døgn.

bæredygtige museer og kvalitetsudvikling
af museernes forskningsindsats …Tværtimod: Vi har forfægtet det synspunkt, at det
er med udgangspunkt i bedre museer til
borgerne, at man skal skabe større bæredygtighed og konsolidere landets museer,
og ikke fordi staten måtte ønske det af
hensyn til lettere forvaltning.”
Tilsyneladende lykkedes det museerne
at vinde gehør hos kulturministeren, jf.
debatten i Folketingets 1. behandling af
lovforslaget i oktober 2012, hvor ministeren eksempelvis udtalte: ”…museer har et
behov for, i forhold til deres opfyldelse af
de krav, der gælder for statsanerkendte museer, at have så enkle og klare kriterier som
muligt at holde sig til i forhold til kvaliteten i deres opgaveløsning. Museerne skal
opleve, at de kriterier, de bliver bedømt ud
fra ved kvalitetsvurderingerne, er meningsfulde kriterier, der understøtter museernes
arbejde. Det er generelt mit indtryk, at mu-

seerne oplever dialogen om kvalitetsvurderingerne som positiv, men der er et løbende
behov for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvad museerne vurderes ud fra. Heri ligger naturligvis også, at
kriterierne ikke må have en karakter, så
museernes autonomi eller mulighed for at
tilpasse sig lokale vilkår og behov forsvinder. Kriterierne skal give mening for alle
museer i et museumslandskab, som skal
blive ved med at være mangfoldigt, for
netop mangfoldigheden er en af det danske
museumslandskabs helt centrale styrker.
Normer og retningslinjer skal derfor have
karakter af overordnede målsætninger, der
rummer høj grad af mulighed for individuelle valg i forhold til museets planlægning,
drift og udvikling.
Det vil være udgangspunktet for Kulturstyrelsens arbejde med kriterier for kvalitet og
bæredygtighed”.
Der var stadig uspiselige ting i lovforslaget
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ved 1. behandlingen, bl.a. ph.d.-kravet,
men det viste sig også, at ministeren ikke
havde flertal for dette forslag. Efter påvirkning fra bl.a. ODM blev en række
punkter efterfølgende ændret, således at
Uffe Elbæks efterfølger, Marianne Jelved,
kunne opnå fuld tilslutning til det endelige
forslag.
Så umiddelbart får den nye museumslov
ikke nogen stor betydning for Svendborg
Museum, men Kulturstyrelsens ”sabelrasling” undervejs med det utvetydige signal
om færre og større museer har allerede
skabt et ganske anderledes museumslandskab end for 3½ år siden. Der er stadig
mange af de ”gamle” provinsmuseer
tilbage, men over hele landet ses nye, store
eller megastore museumskonstruktioner.
Museumslandskabet er altså blevet langt
mindre homogent end tidligere.
”Small is beautiful” er holdningen i Svendborg, men det vil på visse områder give
udfordringer, når vi skal bide skeer med de
store. Med gode samarbejder kommer vi
dog langt.
Samarbejder
Svendborg Kommune
I årsberetningen for 2011 blev der gjort
grundigt rede for museets mange og uvurderlige samarbejder. Langt de fleste af disse er fortsat i 2012; her skal særligt gøres
rede for det mangesidede samarbejde med
Svendborg Kommune, for samarbejdet
med Øhavsmuseet om Arkæologi Sydfyn
samt for et par nye samarbejdsrelationer.
Svendborg Museum er ikke et kommunalt
museum, men indgår i samarbejde med ret
så mange afdelinger i Svendborg Kommune. Museet samarbejder med Jobcentret
og Socialforvaltningens sagsbehandlere
omkring de kommunalt støttede jobs, vi
har 10-12 stykker af. Vi samarbejder med
Miljø- og Teknikafdelingen om alle lokal8 ÅRSBERETNING 2012

VIKINGs mast. (Foto: Henrik Toft)

planer, byggesager og anlægssager i det
åbne land, der berører kulturhistoriske interesser. Vi samarbejder med kommunens
skoler, ungdomsskolen, bibliotek og nogle
gange også børnehaver og plejecentre om
museumsbesøg, udstillinger eller andre
kulturprojekter. Og vi samarbejder med
borgmesterkontoret om VIKING, arkivdrift
samt kommunens repræsentation, som af
og til involverer museet.
Først og fremmest har vi dog mange samarbejder med kommunens Kulturog Planafdeling. I 2012 har museumschefen således
- deltaget i en møderække i foråret om
havnens udvikling,
- skrevet oplægget til ”de store fortællinger” om kommunens historie i forbindelse
med det tidligere samarbejde om udpegning af de 37 vigtigste kulturmiljøer i

Svendborg Kommune
- forfattet den kulturhistoriske fortælling
bag projektet ”Byens rum og pladser” og
holdt oplæg for de interesserede arkitektteams
- deltaget i ”dialog-” og ”fokusgruppemøder” i det stadigt pågående samarbejde om
udformningen af kommunens ”Kulturstrategi 2030”
- deltaget i en række møder om implementering af kulturarven i kommuneplanen
- sammen med Bevaringsforeningen Land
og By deltaget i planlægningen af en bustur med byrådet mhp. at drøfte bevaring
- samarbejdet med kommunen om bistand
og aktiviteter i forbindelse med

Kulturstyrelsens gennemgang af fredede
bygninger i kommunen
- deltaget i et par møder om en evt. oprettelse af en bygningsbevaringsfond
- samarbejdet med afdelingen omkring
afviklingen af landsmødet for danske byplanlæggere
Samarbejdet med Kultur- og Planafdelingen er konstruktivt og frugtbart, og det er
en stor tilfredsstillelse af få indflydelse på
kommunens fremadrettede arbejde med
kultur og kulturarv. Opremsningen her har
imidlertid også til formål at synliggøre omfanget af samarbejdet og dermed de mange
ressourcer, museet må lægge i det.

Glade 7. klasser fra Haarhrs skole overtog Fattiggården i sensommeren, og satte tiden 100 år
tilbage til ”1912”
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Arkæologi Sydfyn
Den 1. januar 2012 startede den nye arkæologiske afdeling, Arkæologi Sydfyn,
sin virksomhed. Afdelingen er en sammenlægning af den arkæologiske afdeling
i Øhavmuseet og afdelingen i Svendborg
Museum med det formål at pulje ressourcerne og skabe en tilstrækkelig professionel og – efter Kulturstyrelsens målestok
– ”bæredygtig” afdeling, således at udførelsen af de nød-arkæologiske opgaver kan
forblive på sydfynske hænder. Arkæologi
Sydfyn varetager i dag det arkæologiske
arbejde i Svendborg, Langeland og Ærø
Kommuner. Vi har imidlertid med kommunernes opbakning genrejst kravet overfor Kulturstyrelsen om også at overtage
arkæologien i Faaborg-Midtfyn Kommune
fra Odense Bys Museer, idet det forekommer os uhensigtsmæssigt, at arkæologien
ikke varetages af det samme museum som
nyere tid.

Samtidig har Østfyns Museer vist interesse
for at indgå i den nye konstruktion; Østfyns Museer har i dag den arkæologiske
virksomhed i Kerteminde Kommune, men
har på samme grundlag som os anmodet
om at overtage nød-arkæologien i Nyborg
Kommune. Museerne har i skrivende stund
ventet 4 måneder på Kulturstyrelsens svar.
I praksis blev den nye afdeling skruet sammen således, at Øhavsmuseet overtog ledelsen og ansvaret (i kraft af at Øhavsmuseet kunne lægge ca. tre gange så mange
driftsmidler i afdelingen som Svendborg
Museum), mens Svendborg Museum lægger hus og administration til, hvilket giver
mening, da arkæologerne alle bor på Fyn
eller i Jylland, da langt hovedparten af de
arkæologiske nødudgravninger vil være på
Fyn, og da Svendborg Museum har erfaringen med administrationen af de ret bureau
kratiske nød-arkæologiske sager.

Forsorgsmuseet lægger rammer til mange ting – her Svendborg Senioridræts arrangement. Udvalgsformand Bruno Hansen holder tale.
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Tidligere leder af Svendborgs arkæologi,
Per O. Thomsen, er blevet afdelingsleder
for Arkæologi Sydfyn, mens Otto Uldum
leder de marinarkæologiske aktiviteter.
Vi har altså fået yderligere nogle arkæologer i huset, og efter en indkøringsfase i
foråret med flytning af diverse ting mellem
Rudkøbing og Svendborg, kører dagligdagen på Viebæltegård godt, og det har indtil
videre ikke givet problemer at dele hus,
printer, sekretariat, regnskabsfører, frokoststue og en alt for lille parkeringsplads.
Tværtimod har vi – Svendborg Museum
– stor fornøjelse af fortsat at have arkæologerne hos os.
Museumschefen for Svendborg Museum
indgår i Arkæologi Sydfyns styregruppe,
der afholder faste møder hvert kvartal. Det
er endnu for tidligt at sige noget om det
faglige udbytte af sammenlægningen, men
der er bl.a. forventning om, at en større
afdeling skulle kunne gennemføre mere og
bedre forskning.
Øvrige samarbejder
Året bød også på nye samarbejder: I forbindelse med restaureringen af Musiktribunen i Rottefællen opstod der et fortrinligt
samarbejde med de to brugere af teaterbygningen, ”Rottefælde-revyen” og ”BaggårdTeatret”. Der har ikke i de seneste 15-20
år været noget særligt samarbejde mellem
byens professionelle teaterfolk og museet,
som der var tilbage i 1980’erne med de
store forestillinger på Fattiggården.
Nu var lejligheden der igen, og – ikke
mindst har BaggårdTeatrets nye leder,
Jakob Bjerregaard Engmann, udtrykt ønske
om at holde fast i kontakten og gerne mhp.
at udvikle fælles projekter.
Sidst på året fik vi et samarbejde med
MacBaren Tobacco om at skrive deres
virksomheds historie; mere om det under
forskning.

Også gamle samarbejder med nabomuseerne, Svendborg Bibliotek, arkivsamvirket
Schack, SIMAC og Broholm gods blev
fornyet med nye projekter eller aktiviteter i 2012. Det bliver også omtalt senere.
Derudover kan nævnes, at Fyns Amts Avis
trak store veksler på vort samarbejde i
forbindelse med forberedelserne til avisens
150 års jubilæum i 2013, hvor de havde
ambitioner om at skrive en masse ”rigtig”
historie. Det ved de færreste journalister
ret meget om.
Endelig fik vi god brug for det frugtbare
samarbejde, vi har haft med SDU, Center
for Velfærdshistorie, da vi skulle udfærdige
et tilbud på Socialstyrelsen udbud på en
socialhistorisk udredning af borgere anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-76
– se afsnittet om museets forskning. Uden
centrets forskningsmæssige og administrative tyngde havde vi næppe fået projektet
til Svendborg.
Undersøgelser og Forskning
Det socialhistoriske projekt
Som en udløber af Svendborg Museums
”Godhavnsrapport (se Årsberetningen for
2010 og 11) og på baggrund af en række
personbårne sager i pressen om alvorlige
svigt i det offentliges sociale netværk besluttede Folketingets Socialudvalg i 2011
at afsætte 7,7 mill. af de sociale ”Satspuljemidler” til en større historisk udredning
af forsorgsområdet efter 2. Verdenskrig.
Satspuljen er et beløb, som afsættes af staten hvert år til initiativer, der har til formål
at forbedre vilkårene for svage og udsatte
grupper samt personer på overførselsindkomst.
Kort før sommerferien 2012 meldte Socialstyrelsen de nærmere betingelser for
udbuddet ud. De blev nærlæst af os, for vi
mente, at vi i kraft af arbejdet med Godhavnsundersøgelsen og vore mangeårige
ÅRSBERETNING 2012 11

Ved den internationale workshop ”Rethinking Representations of the History of Children’s Homes
and Foster Homes” i april introducerede museumsinsp. Jacob Knage Rasmussen selvfølgelig
deltagerne for museet nye kunstværk

erfaringer med bred historisk formidling af
forsorgstemaer (noget der blev lagt meget
vægt på i udbuddet) burde have visse fordele i forhold til andre tilbudsgivere. Det
ville være af utrolig stor betydning for Forsorgsmuseets udvikling, om det ville lykkes for Svendborg Museum at ”gafle” dette
store projekt. Dels faldt det fuldstændig i
tråd med det område, vi gerne ville arbejde
med og øge vores viden om, og dels ville
projektet yderligere befæste Forsorgsmuseets placering nationalt, når det drejede sig
om forsorgshistorie.
Det samlede projekt var udbudt i tre trin:
Det første trin var en historisk udredning
af vilkårene for tre grupper under offentlig forsorg i perioden 1945-76, nemlig
anbragte børn, sindslidende og evnesvage
m.fl. handicapgrupper. Der var tre overordnede spor i undersøgelsen: Indsamling og
fortegnelse over litteratur, indsamling og
12 ÅRSBERETNING 2012

fortegnelsen over arkivmateriale herunder
også samlinger af billeder og film, samt
indsamling af øjenvidneberetninger. Der
var afsat 5,5 mill. til dette første trin.
Tilbud på opgaven skulle indgives medio
september, og arbejdet skulle udføres fra
november 2012 til november 2014. Trin to
var udarbejdelse af undervisningsmateriale
på tre niveauer på grundlag af de resultater,
der var indhentet i trin et, mens trin
tre omhandlede digital formidling af
resultaterne. Til trin to og tre var afsat de
resterende 2,2 mill., tilbud på arbejdet
skulle indgivet i efteråret 2014, og projektet udføres i 2015.
I forhold til at byde ind på opgaven, havde
vi den udfordring, at Maria Rytter ikke
længere var ansat på museet. Hun ønskede
heller ikke at blive projektleder, men ville
gerne indgå i den faglige referencegruppe

af eksperter, som vi i lighed med Godhavnsundersøgelsen påtænkte at oprette.
Museumschefen drøftede med vores gode
samarbejdspartner, professor Klaus Petersen, Center for Velfærdshistorie, SDU,
hvad vi kunne byde ind med, og vi aftalte da at spørge psykiatrihistoriker ph.d.
Jesper Vaczy Kragh, om han ville deltage
i udformningen af et tilbud på opgaven og
– for så vidt vi vandt udbuddet - påtage sig
projektlederrollen. Jesper havde været en
del involveret i Godhavnsundersøgelse og
er i det hele taget en erfaren og anerkendt
forsker indenfor det sociale område. Jesper
sagde ja, og i august og begyndelsen af
september havde vi nogle hektiske uger
med at formulere et velbegrundet tilbud,
sætte et stærkt forskerteam og herunder
lave aftaler med ad hoc-tilknyttede eksperter (en arkivar, en forskningsbibliotekar og
en psykiater), sammensætte en stærk og
bredt funderet referencegruppe, udarbejde
budget, samt samle materiale til de 8 bilag,
som knyttede sig til ansøgningen.
Undervejs i ansøgningsprocessen blev vi
kontaktet fra en række forskningsinstitutioner, der også havde tænkt sig at søge
og gerne så et samarbejde med os. Vi blev
derigennem klar over, at vi var oppe imod
5-6 andre forskerteams, sammensat af dygtige folk fra flere universiteter, så vi skulle
spidse pennen for at vinde udbuddet.
Det var på sin vis en vanskeligere forskningsopgave end Godhavnsundersøgelsen, hvor vi skulle dokumentere konkrete
overgreb begået mod konkrete personer
på konkrete institutioner. Denne undersøgelse handler ikke bare om overgreb, men
om forsorgslivet i det hele taget, og ikke
bare for børnehjemsbørn, men for to andre
grupper hvis informationer man af flere
grunde må forvente ville blive svære at få
fat i. Kernen i vores svar på opgaven blev

indsamling og bearbejdning af øjenvidneberetninger gennem individuelle livshistorieinterviews med tidligere anbragte, samt
vidneseminarer med de forskellige grupper
af tidligere ansatte. Eftersom vi kun regnede med at gennemføre 70 interviews, ville
vi via en interaktiv hjemmeside åbne op
for, at alle, der havde lyst, kunne meddele
deres bidrag. Hjemmesiden ville efterfølgende kunne anvendes i trin 2 og 3.
Hele ansøgningen kan læses på museets
hjemmeside.
I slutningen af oktober blev vi ringet op af
Socialstyrelsen, der kunne meddele os, at
medmindre der indkom væsentlige protester, ville de – endog meget gerne – tilbyde
os opgaven. Det gjorde der ikke, så d. 5.
december blev kontrakten endelig forhandlet på plads, og inden jul havde vi forskergruppen formelt ansat. Den kom foruden
projektleder Jesper Vaczy Kragh til at bestå
af ”vores egen” Jacob Knage Rasmussen,
der bl.a. kunne trække på solide erfaringer
fra Godhavnsundersøgelsen, hvor han stod
for langt de fleste interviews af tidligere
børnehjemsbørn, samt antropolog Stine
Grønbæk Jensen, der bl.a. havde erfaringer
med interviews af evnesvage og andre med
kognitive begrænsninger. Vi etablerede
samtidig en projektledelse bestående af
professor Klaus Petersen, museumschef
Esben Hedegaard og den daglige projektleder. Det er et spændende projekt, som med
det team vi fik samlet, tegner rigtig godt.
Herom antagelig meget mere i de kommende årsberetninger.
		
”Den danske fattiggård som socialpolitisk
intention og praksis”.
Inge Mønster-Kjærs projektforløb blev
i 2012 noget påvirket af, at hun fra juni
måned blev sygemeldt på halv tid. Det
betyder, at projektperioden bliver forlænÅRSBERETNING 2012 13

get, således at det på nuværende tidspunkt
forventes, at projektperioden løber frem til
februar 2014.
Med hensyn til afhandlingens form er det
besluttet, at den skrives som en antologi,
bestående af tre hoveddele samt en ”rammetekst”. De tre hoveddele består af
1) en engelsksproget artikel med arbejdstitlen ”Poorhouse Strategies” om forskellige
internationale idéers indflydelse på tilblivelsen og udviklingen af moderne danske
fattiggårde
2) en dansksproget artikel med arbejdstitlen ”Blåstemplet – fynske fattiggårde med
ministeriel godkendelse”, der indeholder
en sammenligning af de fynske købstadsfattiggårdes regulativer og driftsbetingelser.
3) en dansksproget bog på ca. 100 sider

med titlen ”Værdig til forsørgelse?”, som
forventes udgivet i sommeren 2013 i
samarbejde mellem Syddansk Universitetsforlag og Svendborg Museum. Bogen giver
en fremstilling af livet og menneskene i
Fattiggården i Svendborg i perioden 18721935 med særlig fokus på anstaltens
sorteringsmekanismer.
Dertil kommer et antal ”rammetekster”
indeholdende forskningsoversigt, teori og
metode, indledning og konklusion.
Inge har i løbet af 2012 opfyldt uddannelsens krav om ”miljøskift” gennem 3
ophold på University of Helsinki af 1-2
ugers varighed. Hun har derudover som
medlem af ph.d.udvalget været med til at
arrangere seminaret Trivsel og Forskning
samt Workshop on Poor Relief through
History: A Comparative Perspective, arran

Forsorgsmuseets ph.d. studerende Inge Mønster-Kjær ses her i nær samtale med den amerikanske
fattiggårdsforsker David Wagner midt i historien på Fattiggården i Svendborg.
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Deltagerne i Industripuljens seminar om havneudvikling på sightseeing på Lindø. Det kræver hjelm
og gode ben – dimensionerne er enorme.

geret i samarbejde med lektor Poul Sharp,
Dep. of Business and Economics, SDU,
og med deltagelse af en række danske og
internationale forskere. Mest prominent
var prof. David Wagner fra University
of Maine, og han blev i forbindelse med
workshoppen gennem Inge introduceret
for Forsorgsmuseet. Som det fremgår af
afsnittet om Forsorgsmuseets formidling,
blev besøget forhåbentlig begyndelsen til
et tættere samarbejde mellem Wagner og
Forsorgsmuseet.

Endelig har Inge været med ved etablering
af ”Buddy-ordning” for ph.d. studerende
på Humanistisk Fakultet, ligesom hun fungerer som kontaktperson for ph.d. studerende på Institut for Historie ved SDU.

Både af glasfiber på Sydfyn
I 2012 blev glasfiberundersøgelsen gjort
færdig og udgivet. Undersøgelsen var blevet til i et samarbejde mellem Marstal
Søfartsmuseum og Svendborg Museum,
samt to tidligere museumsinspektører, Ole
Mortensøn fra Langelands Museum og
Anders Rehde Nielsen, Faaborg Kulturhistoriske Museum. Det var et væsentligt om
end ikke altid lige romantisk kapitel i Sydfyns maritime historie, der blev undersøgt
gennem det fælles projekt. Mange store og
små virksomheder og hundredvis af medarbejdere viste sig at have været involveret i
glasfiberbådsproduktionen, særligt i perioden 1965-85. Med undersøgelsen er
der taget hul på studiet af temaet, men der
kunne sagtens anlægges mere dybtgående
undersøgelser – også fordi Sydfyn og det
sydfynske øhav virkelig var et kraftcenter
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på dette område
Den 16. sept. rejste museumschefen til
Marstal for at deltage i den festlige lancering af bogen, der fik titlen ”Folk og
glasfiberfartøjer i det sydfynske øhav”. Det
bliver næppe sidste gang, vi involverer os i
et samarbejde med Marstal; det giver altid
mening.
Andre forskningsopgaver
Lørdag før årsmødet i 2012 kunne vi præsentere temabogen om Svendborgs gamle
børneinstitution, ”Børnely”. Nuværende og
tidligere børn og medarbejdere ved institutionen var mødt op til den festlige udgivelse på Kulturtorvet i Borgerforeningen.
Ved at lade journalist Anna Pia Holmgaard
skrive historien og give grafiker Trine Kirketerp omtrent frie hænder i layoutet blev
det en flot og noget anderledes årbog end
sædvanligt, og den blev rigtig godt modtaget af både museumsforeningens medlemmer og læsere med tilknytning til Børnely.
Vi havde også ambitioner om at afhænde
en del eksemplarer til pædagogstuderende
og andre med tilknytning til faget, men det
er indtil videre ikke blevet til så mange.
I forbindelse med musiktribunens restaurering og ikke mindst den digitale formidling
af hele kulturmiljøet i og omkring Caroline Amalielund måtte museet iværksætte
en del undersøgelsesvirksomhed for at
få den historie på plads. Samtidig havde
Therese Stamer Pedersen, der er frivillig
ved Byhistorisk Arkiv, gennem længere
tid arbejdet med Christiansmindes historie. Museumschefen bemærkede, at vi på
den måde pludselig vidste en hel del om
kommunens lystskove, og deraf udsprang
idéen om at lade årbogen for 2012 handle
om Svendborgs lystskove. Foruden Caroline Amalielund og Christiansminde måtte
vi også have Høje Bøge undersøgt, og fra
midten af året gik Byhistorisk arkiv i gang
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med at samle materiale. Det var ambitionen at skrive bogen ved egne kræfter,
bortset fra at vi bad teaterhistoriker Alette
Scavenius, der pt. skriver på et værk om
danske teaterbygningers historie, om at bidrage med et kapitel om musiktribunernes
historie og om traditionerne for musiceren
i det grønne. Bogen er i skrivende stund
sendt til trykning og tegner til at blive et
fint bidrag til Svendborgs historie, for er
der noget der karakteriserer byen og dens
befolkning, så er det evnen til at udnytte
naturen og fritiden.
I efteråret lagde vi op til to industrihistoriske undersøgelser. Dels henvendte vi os til
MacBaren Tobacco for at spørge, om ikke
de kunne tænke sig at udnytte al den viden,
museet havde indsamlet i forbindelse med
sommerens pibeudstilling som udgangspunkt for en beskrivelse af MacBaren
Tobaccos Companys historie, der indtil
videre savner at blive fortalt. Denne gamle
Svendborg-virksomhed er i dag den ene
af to tilbageværende tobaksvirksomheder
i Danmark. Virksomheden var interesseret
og sidst på året blev der indgået en aftale
om foreløbig tre måneders ansættelse af
Adam Wagner til at samle og redigere stof
til en bog. Ved årsskiftet 2012/13 rejste
Adam til det nordlige Norge, hvor hans
kone skulle virke som præst, men aftalen
med MacBaren gennemføres som aftalt
med perioder i foråret 2013 med interviews
og materialeindsamling i Danmark, mens
selve skrivefasen er henlagt til en ø ved
polarcirklen. Herom mere til næste år.
Den anden undersøgelse, vi gerne ville
lave, var at skrive Sydfyenske Dampskibsselskabs historie, som heller ikke
er skrevet. SFDS er en af de vigtigste og
længstlevende virksomheder i Svendborgs
maritime historie, og vi ville få nogle lange
linjer beskrevet set gennem virksomhedens briller. Netop rederiernes historie er

et af de områder, vi har peget på i museets
4-årsplan, vi vil arbejde med. Vi søgte
SFDS’ fond om 30.000 kr. til et forprojekt,
der nærmere skulle beskrive, hvordan man
kunne gribe en sådan opgave an, men fik
desværre ikke tilsagn denne gang. Vi har
dog ikke opgivet projektet og arbejder
videre med ideen i 2013.
Sidst på året modtog vi et tilsagn på
100.000 kr. fra Farumgård-fonden til vores
ansøgning om midler til et forprojekt, der
skulle afdække potentialet i en landsdækkende undersøgelse af kulturarven på de
danske alderdomshjem og plejehjem, som i
de seneste år er lukket over hele landet. Vi
forventer at gå i gang med dette spændende
og væsentlige projekt i efteråret 2013.
Besigtigelser og kapitel 8-undersøgelser
Kapitel 8-arbejde
Museet har foretaget den sædvanlige gennemgang af Svendborg Kommunes byggesagslister for at fange og følge op på
sager af kulturhistorisk betydning. Enkelte
ejendomme indstillet til nedrivning er
blevet fotograferet, og museet har drøftet
sager af principiel betydning med forvaltning. Eksempelvis har museet spurgt ind til
en sag om opsætning af solcelleanlæg på
udhus til fredet hovedbygning. Hvis anlægget ville blive synligt fra offentlig vej, ville
det selvfølgelig reducere den historiske

oplevelse af det fredede.
Sammen med By og Land har vi henvendt
os til Kulturstyrelsen og bedt om deres
redegørelse for planerne med den fredede
Kullinggade 6, der af mangel på penge og
måske også vilje hos ejeren står og forfalder i en grad, så der snart skal gøres noget,
før det hele er omsonst. Vi har modtaget
redegørelsen, der ikke gør os sikre på dette
værdifulde hus’ bevaring. Der er – næst
efter Anne Hvides Gård – tale om det
ældste verdslige hus i Svendborg. Vi vil
derfor forfølge sagen og drøfte forskellige
scenarier med Kulturstyrelsen, når den i
april-maj starter gennemgangen af fredede
bygninger i hele Svendborg Kommune.
Det er en højst principiel sag.
Museet har også haft lejlighed til at glæde
sig over gode tiltag på bevaringsområdet,
idet den gamle banegård bygget 1897 til
Nyborg-Svendborg-banen er ført meget
smukt tilbage i forbindelse med et salg fra
PostDanmark til et lokalt shippingfirma.
Museet har ikke haft lejlighed til at kigge
indenfor endnu, men udenfor er alle nyere
og skæmmende tilbygninger skrællet af, så
det originale og smukke bindingsværkshus
står tilbage.
Museumschefen har som nævnt under
samarbejder arbejdet med kommunens
kulturhistoriske interesser i en række

Kullinggade 6 i 2004 og Kullinggade i 2012 (Foto: Henrik Fog Møller)
ÅRSBERETNING 2012 17

sammenhænge i 2012. Som en afslutning
på udpegningen af de 37 vigtigste kulturmiljøer i kommunen blev han bedt om at
skrive introduktionen med fremlægningen af ”kommunens historie” – en større
opgave, da den ikke er skrevet før.
Forvaltningen i Planafdelingen henvendte
sig også med ønsket om, at han ville redegøre for kulturhistoriske ramme omkring
projektet ”Byens rum og pladser” eller det,
der nu hedder ”Den grønne kile”, og som
rækker fra Krøyers Have, via Ramsherred, torvene og et stykke af Møllergade og
ved et gennembrud i husrækken ned over
kystskrænten til havnen. Museumschefen
kunne bl.a. orientere om, at forbindelsen
var ny i byen. Møllergade har i 800 år
vendt ryggen mod havnen, Ramsherred
rækker som gade kun tilbage til 1938, og
byen stoppede oprindelig ved Anne Hvides
Gård. Men det er en ny tid og et godt
projekt, som ikke mindst arkæologerne har
fulgt med interesse. Ned over kystskrænten
ligger der formodentlig metertykke kulturlag tilbage fra middelalderen.
I foråret deltog han sammen med repræsentanter fra bestyrelsen i foredragsrækken
omkring havnens udvikling – en proces
der førte frem til den politiske beslutning
om at gøre Svendborg havn til en ”Maritim
Byhavn”. Processen er blevet fulgt nøje
af vore kolleger på landets søfartsmuseer,
der er meget bevidst om Svendborg havns
status som Danmarks bedst bevarede
erhvervshavn. Ligesom vi er de meget
bekymrede ved udsigten til, at store arealer
udlægges til boliger. Processen er også af
andre fulgt nøje af museet, fordi vi efter at
have måttet droppe Baagøe & Riber-projektet forsøger at placere os gunstigt i forhold til de kommunale planer for havnen.
I efteråret startede kommunen arbejdet
med ”Kulturstrategi 2030”, og både museumschef og repræsentanter fra bestyrelsen
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har deltaget i borgermøder og de første
”fokusgruppemøder”, hvor vi arbejder
med specifikke kulturtemaer. Dette arbejde
fortsætter i 2013.
Foranlediget af nedrivningssagen på musiktribunen tog kommunen i 2012 initiativ
til at undersøge muligheden for at oprette
en bygningsbevaringsfond, der kunne
træde til i sådanne tilfælde. Museumschefen deltog i et par møder angående tanken,
men tilsyneladende er ideen udskudt, da
man havde svært ved at rejse kommunale
midler til fonden, og da både museet og
By og Land sagde fra over for at skaffe
pengene i form af fondsmidler. Bevaringsfonden ville nemt komme i konkurrence
med museet.
Endelig deltog museumschefen sammen
med to arkæologer i planlægningen af
årsmødet for de danske byplanlæggere, der
i 2012 var henlagt til Svendborg. Sammen
med Klaus Johannesen fra Planafdelingen stod museumschefen for den ene af
i alt 6 udflugter, nemlig med HELGE til
Valdemars Slot, på gåben derfra gennem
Troense, og igen med Helge tilbage til
Svendborg havn, hvor udflugten sluttede af
med et besøg hos Ring Andersen. Det er et
sikkert hit!
Indsamling
De senere års tilbageholdenhed med
indsamling af nye genstande blev fortsat i
2012. Blandt de nye ting, som gik igennem
nåleøjet, kan nævnes en samling ”hippietekstiler” fra Eva Rowley, dækkende
perioden 1964-70. Det har vi længe ønsket
os til vores i øvrigt velassorterede tekstilsamling. Der var tale om en mandsdragt,
en kvindedragt og en barnedragt fra samme
familie, i alt 14 stykker tekstiler, originalt
designet og syet, strikket eller heklet af
Eva Rowley og med umiskendeligt ”flippede” træk. Museet bød derudover i løbet

af året på en række malerier på Lauritz.
com, hvoraf nogle dog gik for højt op i
pris. Vi fik endnu en gouache af marinemaleren R. Chappel til vores i forvejen imponerende samling. Denne gang af skibet
BRITTANIA AF THURØ. Den vigtigste
malerierhvervelse var dog et billede, der
på smukkeste vis illustrerede lystskovenes betydning, temaet for Årbogen 2012,
nemlig et maleri af Christian Berthelsen
1839-1909 forestillende et ”Skovparti fra
Christinedal ved Svendborg”.
Til Forsorgsmuseets samling indkom bl.a.
en del porcelæn fra Svendborg Fattig- og
Arbejdsanstalt med påmalet navn, byvåben
mv. Porcelænet blev givet af Kirsten Skytte
Jensen, født på Fattiggården og datter af
Fattiggårdens forvalter Ove Skytte Christiansen. Hun kunne samtidig berette en
række interessante ting, og afleveringen
blev anledningen til en aftale med Kirsten
om at optage et egentligt interview. Vi har
i øvrigt besluttet at efterspørge oplysninger
om Fattiggården generelt; det er efterhånden sidste udkald, hvis vi skal have fat i de
svendborgensere, der har haft deres gang
på Fattiggården eller på anden måde sidder
inde med oplysninger. Herom måske allerede mere i næste års årsberetning.
Bevaring og arbejdet med samlinger
Musiktribunen
I årsberetningen for 2011 er gjort grundigt
rede for baggrunden for, at museet gik ind i
en redningsaktion for den gamle musiktribune ved Rottefælden. Vi fik en nedrivning
forpurret ved at leje tribunen for en krone
om året og med løftet om at få den sat i
stand. I begyndelsen af januar sendte vi en
ansøgning på 600.000 kr. til A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal – dels til restaureringen
og dels til digital formidling af kulturmiljøet i området. I begyndelsen af marts fik

vi tilsagn om pengene, og derefter gik det
stærkt, for de større, støjende byggearbejder skulle gerne være overstået inden 10.
maj, hvor Rottefælderevyen gik i gang
med at øve i teaterbygningen ved siden af.
Arbejderne blev lagt ud i licitation, som
efterfølgende blev vundet af lokale håndværksfirmaer. Troense Tømrer og Snedkerforretning tog derefter det rådne træværk
i tribunens front ned og kørte det over til
værkstedet på Tåsinge for at genskabe en
kopi af forværkets oprindelige udseende.
Dernæst blev de murede søjler brækket
ned af folk fra murerfirmaet Ask Askholm,
hvorefter de blev genopbygget i gamle
mursten og med kapitæler som i starten.
Også den yderste del af taget var råddent
og måtte udskiftes med nye spær og brædder med ”perlestaf”. Tømrerfirmaet kunne
herefter brænde nyt tagpap på, og som
noget af det sidste blev tribunens kugleformede hvælving malet indvendig, dybblå
med rød staffering, af Gunnar Pedersens
malere. Gulvet blev lagt om, fronten med
rulleskifte muret om og bagvæggen repareret for sætningsskader og malet.
Boksen til digital formidling krævede
strøm, som blev trukket fra Rottefælden,
under vejen og installeret. Og endelig blev
der lagt lys asfalt foran tribunen til markering af området – eller det vil sige: Vi
blev lovet af NCC, at asfalten vil blive lys,
når den tørrede op. Det nåede ikke at ske
i 2012, men vi kigger på det igen i 2013
og tager måske spørgsmålet op med NCC
igen.
Den 10. juni blev færdiggørelsen af byggearbejderne fejret med musik og forskellige
typer af optræden fra scenen. En festlig
dag med mange deltagere – i betragtning af
vejret.
Hen over sommeren fik vi gjort den digitale formidling færdig (se videre i afsnittet
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Musiktribunen efter nedrivning af de murede søjler og de rådne dele af hvælvingen.

Musiktribunen efter endt renovering (Foto: Geir Haukursson)
Formidling), og fra den officielle indvielse
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d. 1. september og et par måneder frem
kunne besøgende i Caroline Amalielund
klikke sig frem til information og film om
skovens kulturhistoriske elementer – helt
efter den oprindelige hensigt.
Og folk tog den flotte gamle musiktribune
til sig. Revydirektør Jan Schou gik stærkt
ind i samarbejde med museet, og det er
ham, der toner frem på skærmen og lokker
folk til at bruge den, og BaggaardTeatret
brugte tribunen af flere gange, bl.a. til
markering af teaterdirektør Lasse Hanbergs
afgang og Jakob Bjerregaard Engmanns tiltræden. Begge direktører har været meget
engagerede i projektet.
Så indtil videre har museets indgriben
i musiktribunens skæbne været en lang
solskinshistorie.

Innovative fynske folk fra Udvikling Fyn lagde
vejen forbi Forsorgsmuseet, og holdt samtidig
deres netværksmøde i de unikke historiske
omgivelser.

KulturarvFyn
Som medlem af bestyrelsen og formand
for bevaringsudvalget i KulturarvFyn har
museumschefen deltaget i en række møder,
typisk afholdt på Stadsarkivet i Odense.
Vores fynske samvirke af arkiver, biblioteker og museer har beskæftiget sig med

en række ting – jf. KulturarvFyns hjemmeside. Her skal kun nævnes arbejdet
med at oprette et fynsk fællesmagasin med
tilhørende konserveringscenter.
I 2012 lykkedes det at få Langelands og
Faaborg-Midtfyn kommuner til at bakke
op om en midtfynsk løsning, således at der
kunne arbejdes videre med en placering
i nogle nyere fabrikshaller til de tidligere
Fabers Fabrikker i Ryslinge. Der arbejdes
med en lejeløsning, men således at de
nuværende ejere er indstillet på at indrette
hallerne efter vores behov. Der er holdt en
række møder, hvor museernes behov er
defineret, og hvor vi har diskuteret indretning, funktioner og finansiering. Der er
lavet foreløbige skitser til en indretning,
men der er mange hensyn at tage, og
Faaborg-Midtfyn kommune har bevilget
100.000 kr. til en forprojektering – penge,
der skal suppleres med tilskud fra andre
kasser, bl.a. KulturarvFyns.
Et par af udfordringerne i projektet er, at vi
kun lige akkurat er interessenter nok til at
kunne køre fælleskonserveringen, og Middelfart Museum har involveret sig i Bevaringscentret i Vejle, ligesom Museerne på
Vestfyn har placeret en del af samlingerne
og midlerne der. Derudover skal vi have
nogle fattige kommuner med på ideen, for
museerne magter ikke for egne midler at
gennemgå, nedpakke og flytte deres store
samlinger. En del museer betaler ikke for
opbevaringen af deres genstande i dag,
og det er en tredje udfordring for disse
museer, når de skal lægge en betragtelig
kvadratmeterpris i det nye magasin. Svendborg Museum betaler i dag ca. 360.000 kr.
for vores magasin, og vi håber faktisk på
en besparing. Museet er imidlertid helt afhængig af kommunal støtte til overflytningen til et nyt fællesmagasin. Fortsættelse
følger næste år.
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Arbejdet på magasinet
Sidste års indsats på museets magasiner
med at bringe mere orden i genstandssamlingen blev fortsat i 2012. På museets
ansøgning bevilgede Kulturstyrelsen for
anden gang ca. 100.000 kr. til formålet,
hvilket er en kolossal hjælp, fordi vi derved kan sammensætte et team af magasinarbejdere, ledet af en museumsinspektør,
nemlig Jacob Knage Rasmussen.
Bevillingen blev givet til at fortsætte
samlingsgennemgangen og herunder særligt den store samling af håndværksting.
Samtidig valgte vi at gå i gang med en
gennemgang og ompakning af 900 æblekasser indeholdende museumssamlingens
småting. Vi var så heldige, at Mogens
Hansen, der tidligere har været på museet
i løntilskudsjob, igen blev tilknyttet, så
han kan være primus motor i denne del af
magasinarbejdet.
Arbejdet blev påbegyndt omkring 1. okt.,
og som noget af det første valgte vi at
gennemgå museets ca. 500 skomagergenstande, der næsten alle stammede fra
hjemtagningen af 4 skomagerværksteder.
Vi forestillede os, at vi måske havde nok
i et, godt, værksted, og at der ville være
store mængder af dubletter, der nok kunne
udskilles af samlingen (læs: destrueres).
Sådan forholdt det sig imidlertid ikke. Vore
forgængere havde været skarpere end som
så i deres indsamling. De 4 værksteder var
nemlig meget forskellige, og der var så
godt som ingen dubletter. Der var et 1800tals værksted, et som repræsenterede Mellemkrigstiden, et som havde specialiseret
sig i træskostøvler og et som havde specialiseret sig i ortopædisk fodtøj. Det var
fantastisk at se Elise Hansens eller Gustav
Christoffersens fodskavanker synliggjort
ved skolæster, der foruden navnet var påført puder eller læderlapper ud for knyster
eller ligtorne. Vore forfædre eller –mødre
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har sjældent været tættere på.
Kort og godt: Svendborg Museum har en
fabelagtig samling af skomagerværktøj
med ”proviniens” (dvs. oplysninger om
hvor genstanden kommer fra mv.), som
bestemt ikke skal udskilles. Sådan forholder det sig næppe med alle vore håndværk,
men det er bl.a. det gennemgangen skal
vise. Derudover skal de gennemgåede og
bevarede ting ompakkes og lægges på
paller, så de er klar til overflytning til et
fællesmagasin. Denne magasingennemgang fortsætter i 2013 – og formodentlig i
yderligere et par år.
I 2012 fik vi Bevaringsafdelingen i Rudkøbing til at lave en gennemgang af alle
vore magasin- og udstillingsrum mhp. at
dokumentere mindre hensigtsmæssige forhold. Dem viste det sig, at der var mange
af: For meget snavs, sollys eller fugt truede
i mange af Fattiggårdens rum de udstillede
genstande, men hvad værre var kunne konserveringstekniker Simon Schölch meddele
os, at der var angreb af flere slags skadedyr
på genstandsmagasinet. Langt det værste
var et angreb af møl, som vi aldrig tidligere
har haft problemer med på magasinet. Det
viste sig, at møllene var bragt ind på magasinet via et gråt ”hundetæppe”, som havde
været brugt til at emballere en genstand i,
og som åbenbart var lavet til dels af uld.
På nyere tids-magasinet samlede vi genstandene med dele af silke eller uld på én
pallereol, som vi herefter satte støvvægge
op omkring. Så blev der indenfor plastikvæggene, samt på tekstilmagasinet lagt
hundredtusindvis af snyltehvepselarver ud
med det håb, at de, når de klækkede, ville
gå i gang med det, der angiveligt er deres
yndlingsbeskæftigelse, nemlig at æde møl
og – vist især – møllarver. Hvorvidt kuren
har virket i tilstrækkeligt omfang vil vise
sig til foråret, når stigende temperaturer får
møllene på vingerne.

Har den ikke virket, har vi en plan B.
Resultatet af snyltehvepsenes opgør med
møllene må læseren vente med til næste
årsberetning.
Formidling - Nyere tid
I mangel på gode udstillingsfaciliteter
lægger museet af gode grunde vægt på udaf-huset-formidling. Der var derfor også
i 2012 mange foredrag rundt omkring, de
fleste indenfor kommunen, der var mange
havnevandringer og besøg hos Ring-Andersen, der var sejlture med VIKING og
guidede ture i Troense, Gl. Hestehave, eller
midt i købstaden. Størst er guidens fornøjelse næsten, når man får hjemmefødte til
at se velkendte gader og huse med helt nye
øjne.
Igen i år valgte vi at sætte udstillingen
”Drømmen om en by” op i Lundeborg.
Hvert år er der folk, der kontakter os og
anerkender os for netop den udstilling.
Noget nyt skal der selvfølgelig også på ta-

Museumschefen fanget på en af årets mange
guidede havneture.

petet, og i 2012 valgte vi at lave en politisk
ukorrekt udstilling på Anne Hvides Gård
om piberygningens kulturhistorie. ”Piben
har fået en anden lyd” var udstillingens
titel.
Baggrunden for udstillingen var en drøftelse på museet af det tankevækkende i,

Museumschefen var i løbet af året guide på flere sejlture til Troense. I baggrunden Webers villa
”Bella Vista”.
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Der var lakridspiber til børnene i museumsbutikken.

hvor hurtigt visse ting forandrer sig. I dag
er rygning ugleset og rygere et jaget folkefærd, men det er ikke mere end 25-30 år

siden, at rygning – og særligt piberygning
var forbundet med hygge, frigjorthed, begavethed og tolerance. Det er en kulturhi-

Sydfynske piberygere (plus nogle amatører) dystede i langtidsrygning ved udstillingsåbningen.
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storisk udstilling værdig – og ikke mindst
når man som Svendborg Museum har en
af landets største pibesamlinger. Mag.
art. Adam Wagner, der var på museet i
løntilskudsjob, fik opgaven at tilrettelægge udstillingen med museumschefen
som sparringspartner, og det blev en flot
og samtidig informativ udstilling, hvor
endevæggen i udstillingens største rum var
fyldt med en specialsamling på mere end
700 piber – mange af dem skåret af nogle
af Svendborgs kendte pibemagere. Der
var selvfølgelig piber af alle slags, men
derudover kraniet af (en af) Svendborgs
først piberygere, hvilket tandsættet tydeligt
afslørede. Gæsten fik derudover en introduktion til tobakkens historie og ved et par
arrangementer kunne man deltage i en konkurrence i langtidsrygning – udenfor. Det
var populært – navnlig når der blev serveret Bryggeiet Refsvindinges røgede øl til.
Årets andet store formidlingsprojekt var
tilrettelæggelsen af den digitale formidling ved den nyrestaurerede Musiktribune.
Dette arbejde tog museumsinspektør Jacob
Knage Rasmussen sig af, og resultatet
sætter efter vores egen mening nye standarder for den type formidling. Efter at en
række forskellige løsninger havde været
overvejet, valgte vi at basere formidlingen
på 7 korte film, der hver fortalte en historie
om et element i Caroline Amalielundens
kulturmiljø:
- Alette Scavenius fortalte om musiktribunen og skovens musiktraditioner
- Jan Schou fortalte om Rottefælden og
viste bl.a. dens ”Wall of fame”
- Jakob Engman fortalte tilsvarende om
BaggårdTeatret
- Per Thomsen fortalte om Ørkild Voldsted (for så vidt man kunne høre ham for
fårene)
- Esben Hedegaard fortalte om 3 elemen-

Pibeudstillingens tilrettelægger, Adam Wagner
(til højre), i snak med medlemmer fra
Sydfyns Pibelaug ved udstillingsåbningen.

ter: Musiktribunens restaurering, Rottefældens bygninger og Caroline Amalielunds
historie.
Derudover kan skovens besøgende meget simpelt og på hærværkssikrede taster
klikke sig frem til gamle billeder og mere
information i form af tekst.
Vi fik ”filmmanden” Sten Georg, som vi
tidligere har haft et godt samarbejde med,
til at layoute og digitalisere stoffet og
opbygge sidens hierarkiske struktur, så den
blev simpel for folk at betjene. Og endelig
fik vi som tidligere nævnt overtalt revydirektør Jan Schou til at optræde på pauseskærmen, hvor han med mimik og fagter
lokker potentielle brugere hen til skærmen.
Det er tanken, at infoboksen skal være opsat fra april til efterårsferien. Finder vi nyt
stof, er det relativt enkelt at bygge det ind.
I 2013 vil vi undersøge, om boksen virker
ligeså godt, som vi selv tror.
		
Byhistorisk Arkiv
Det var en stor dag for medarbejderne
på Byhistorisk arkiv, da arkivet den 23.
juni kunne slå dørene op for udstillingen
om Svendborgs skoler på Anne Hvides
Gård. Mange ugers intensivt og engageret
arbejde var gået forud. Det var hårdt, men
sjovt, og belønningen kom i form af mange
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positive tilkendegivelser. I løbet af de 7 eftermiddage, der var åbnet, blev udstillingen
set af 450-500 mennesker. I mellemtiden
havde arkivet fået en aftale med Borgerforeningens bestyrelse om at sætte udstillingen op i Galleriet i september-oktober, her
blev udstillingen set af 1200 mennesker.
For alle de, der ikke fysisk kunne komme
og se udstillingen, blev der lavet 2 digitale
udstillinger på svendborghistorie.dk. Udstillingen om Nordre Skole er indtil videre
blevet læst 910 gange, og udstillingen om
byens andre skoler er blevet set 824 gange.
De artikler, der blev skrevet i anledning
af skoleudstillingen, er blevet læst 7.685
gange; de allerede eksisterende artikler
10.990 gange. Et på alle måder tilfredsstillende resultat.
I forbindelse med genopsætningen i Borgerforeningen forsøgte vi noget nyt, idet en
del af udstillingen blev forsynet med QR
koder, så man på stedet via sin smartphone
kunne læse de mere fyldestgørende artikler
på svendborghistorie.dk.
En anden af årets store opgaver var flytningen af arkivets enorme samlinger fra Fattiggårdens loft til nye lokaler på Abildvej.
Alt blev pakket i flyttekasser og mærket,
men trods al vores omhu, blev det en
besværlig opgave at få alt på rette plads i
de nye omgivelser. Heldigvis var der yngre
kræfter på museet, der tilbød deres hjælp.
Resultatet er et uhyre anvendeligt magasin. Men - trods alt sagde vi:” Aldrig mere
flytte!” Den besværgelse holdt sig ikke
længere end til efteråret. Alle museets
medarbejdere ønskede sig et mere tilgængeligt mødelokale, og biblioteket, der
hidtil havde været brugt, blev også dagligt
anvendt af arkivets frivillige medarbejdere. En opdeling af lokalet ved hjælp af
en foldevæg blev løsningen, og for at det
kunne lade sig gøre var en flytning af dele
af biblioteket uundgåeligt. Den lokalhisto26 ÅRSBERETNING 2012

riske bogsamling blev flyttet ud i arkivets
hovedkontor, hvor andre arkivfonde måtte
rykke videre til magasin og arkivets baglokale. Hele værftssamlingen blev kørt ud
på Abildvej, så det blev til en forholdsvis
stor rokade, som først blev tilendebragt i
begyndelsen af 2013.
Med internettets utallige muligheder for at
søge oplysninger om både slægt og lokalhistorie, kunne man frygte en nedgang
i henvendelser til arkivet, men den frygt
har vist sig ubegrundet. I 2012 modtog
arkivet ca. 300 forespørgsler, hvilket er en
anelse flere end tidligere år. Samtidig kan
vi konstatere, at spørgsmålene ofte er mere
komplicerede og tidskrævende. De fleste
henvendelser modtages i dag pr. mail, og
det er ikke ret tit, at folk kommer uanmeldt
i åbningstiden.
2012 bød ikke på nogen udskiftning i
arkivets frivillige medarbejderstab. De 15
frivillige udgør en homogen og velfungerende gruppe, der ofte finder sammen
i smågrupper med fælles interesser. De
enkeltes arbejdsindsats spænder lige fra
flere hele dage til nogle få timer ugentlig.
Det er deres fortjeneste, at Svendborg
Byhistoriske arkiv er så velanskrevet og
tidssvarende.
Arkivet står altid parat til at give en hånd
med, når museets øvrige afdelinger mangler arbejdskraft. I løbet af året har arkivet
haft én person i arbejdsprøvning i 3 måneder, og fra sommeren 2012 og indtil maj
i indeværende år har arkivet én person i
flexjob. Det giver mulighed for at gå i gang
med større registreringsopgaver.
Arkivets primære arbejde – den digitale
registrering – forløber roligt og stille. Fotogruppen kunne her før jul melde ud, at nu
var man snart nået til vejs ende med digitaliseringen af det topografiske arkiv, så 2 af
medlemmerne er nu gået i gang med fotos
vedr. byens erhvervsliv. Der er i øjeblikket

7.500 fotos og 700 billedserier tilgængelige i databasen Arkibas. Også mængden af
arkivfonde stiger; der er efterhånden 2.264
digitale registreringer. I forbindelse med
flytningerne er der kommet rigtig mange
ting på plads, alle skoler og foreninger
samt en stor mængde person- og virksomshedsregistreringer er færdiggjorte. Via et
link på museets hjemmeside til miniarkibas.dk er alle vore registreringer tilgængelige for interesserede.
Formidling - Forsorgsmuseet
De sidste års formidlingseksperimenter,
vidensindsamling og netværksdannelse
indenfor læring og formidling på Forsorgsmuseet førte i 2012 til en række konkrete
formidlingsprodukter og events, hvor
museumslæring og formidling var i højsæde. Det er tydeligt, at Forsorgsmuseet, i
kraft af stedets unikke kulturhistoriske arv,
genstande og temaer, har potentialet til at
dække et nationalt læringsområde. Samtidig har de mange formidlingseksperimenter medført, at Forsorgsmuseet anerkendes
for den kvalitet, som er at finde i stedets
museumsfaglige didaktik. Med andre ord
er det med slet skjult stolthed, at 2012s
formidlingsprodukter og -tiltag indenfor
museumslæring nu gennemgås.
Museumslæring
I 2011 blev der, som beskrevet nærmere i
sidste års årsberetning, indgået et tæt samarbejde med Rantzausminde Efterskoles
”Verdensborgerhold” og lærere i et formidlingsprojekt støttet af den daværende
Kulturarvsstyrelses formidlingspuljer.
Formidlingsprojektet fik titlen ”100 års
fattigdom”, og målet med projektet var at
skabe et nyt digitalt undervisningstilbud
til udskolingsniveauet. Et tilbud, som tog
sit afsæt i brugerinddragelse, fattigdoms-

historie og etableringen af nye undervisningstemaer. I 2012 udmøntede projektets
praktiske dimension sig i et større projekt
med at få formuleret de endelige undervisningsopgaver, udpeget de endelige temaer
og udformningen af et nationalt website.
Resultatet foreligger nu og kan besøges på
www.100årsfattigdom.dk. Museumsformidler ved Forsorgsmuseet Nils V. Jensen
lagde stor energi, viden og historiefaglig didaktik i at få skabt en klar balance
mellem projektets elevbårne dimension,
Forsorgsmuseets temaer og Folkeskolens
trinmål i historie og samfundsfag. Historiefaglige konsulenter, som har fulgt med
i arbejdet med websitet fra sidelinjen,
har især understreget, at store styrker ved
undervisningssitet er, at der er en høj grad
af nutidsrelevans, elevinddragelse, og det
er ganske enkelt for både lærere og elever
at gå i gang med at bruge. De første udskolingsklasser benytter sig allerede nu af
sitet, og det bliver spændende at følge og
videreudvikle det i 2013.
I slutningen af 2012 blev endnu et nyt
formidlingsprojekt søsat, som er støttet af
Kulturstyrelsens Formidlingspuljer. Denne
gang er Forsorgsmuseet indgået i et fagligt
samarbejde med Ret- og Strafmuseet, under Øhavsmuseet, og Psykiatrisk Samling,
under Middelfart Museum, mhp. at skabe
et undervisningstilbud til gymnasieniveauet. Da alle tre specialmuseer med afsæt i
hvert deres tema varetager socialhistorien
for de mennesker, som har levet en del af
livet på kanten af det normale samfund, er
samarbejdet blevet navngivet ”Museerne
på kanten”. Museums- og tværinstitutionelt
samarbejde er i særdeles høj kurs for tiden,
da man jo ”løfter stærkest i flok”, og alle
tre museer har høstet roser for samarbejdet.
Formidlingsprojektet tager afsæt i de tre
museers ”huse” (Fattiggården i Svendborg,
Arresten i Faaborg og Sindssygehospitalet
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i Middelfart) og beskriver institutionernes
kulturhistorie. Der udvælges tre repræsentative skæbner fra hver institution,
sammen med tre genstande fra hvert sted.
Alt sammen understøttet af relevant og
grundigt kildemateriale. En stor styrke
ved dette projekt er desforuden, at de tre
byers gymnasier har indvilliget i et nært
samarbejde, og der er tilknyttet en gymnasielærer fra hvert gymnasium som undervisningskonsulent. Det har nemlig før vist
sig, at museer kan lave nok så spændende
undervisningsmateriale, men inddrages
brugerne (her lærere og elever fra gymnasierne) ikke i tilstrækkelig grad, vil selv det
mest tankevækkende materiale være spildt,
da materialet skal være let tilgængeligt og
passe i f.eks. lære- og årsplaner. Formidler
Nils V. Jensen er blevet tilknyttet projektet,
og samler i dette regi trådene mellem de
tre museer og gymnasierne og har fået det
hverv at binde dem sammen til et konkret
digitalt undervisningsmateriale.
Et andet eksempel på at trådene i det
forgangne år på fin vis er blevet bundet
sammen er i samarbejdet mellem Syddansk
Universitets Center for Velfærdsstatsforskning og Forsorgsmuseet. Ph.d. studerende
Inge Mønster-Kjær bidrager i sin forskning
om fattiggårde stadig til museets daglige
formidling med ny viden, nye tal og nye
pudsige eller tankevækkende historier om
livet på Fattiggården i Svendborg. Samtidig bliver Forsorgsmuseets unikke historier
og rammer via Inge Mønster-Kjærs arbejde
synliggjort på universitetet ved bl.a. undervisning og foredrag. Et meget konkret
eksempel på dette samarbejde var, da
Forsorgsmuseet tog del i det stort anlagte
nationale Forskningens Døgn. Museet
flyttede simpelthen historier, genstande
og medarbejdere til Flakhaven i Odense i
to dage i april. Her kunne besøgende børn
smage en fedtemad, prøve at væve måt28 ÅRSBERETNING 2012

ter og få en snak med en ”rigtig forsker”
om det at forske. Forskningens Døgn var
en stor succes, og Forsorgsmuseet havde
en stand for enden af det, som Syddansk
Universitet havde kaldt ”Velfærdstunnelen”, og der var hundredvis af mennesker
igennem tunnelen på de to dage.
Endnu et eksempel på at museer kan
tilbyde noget helt særligt i læringsøjemed
var, da Svendborg Gymnasium, Per O.
Thomsen fra Arkæologi Sydfyn og Sarah
Smed Vestergaard fra Forsorgsmuseet indgik et samarbejde om at formidle det meget
komplicerede begreb ”Dansk identitet” ud
fra et lokalt perspektiv. I nogle intense og
spændende dage for eleverne bød forløbet
på diskussioner om identitetsdannelse. De
kom på en byvandring med museet, hvor
Per O. Thomsen fortalte indlevende om
tidlige tiders etablering af en dansk identitet i Svendborg, mens Sarah Smed Vestergaard trak trådene helt op til velfærdsstatens spæde begyndelse og opblomstring
med en rundtur på Fattiggården. Derudover
fik eleverne, som noget ganske særligt,
adgang til med egne øjne at se og endda
røre ved museumsgenstande i museets
magasiner. Under kyndig vejledning blev
eleverne vist kranier, knogler, effekter
fra 2. Verdenskrig, og der sneg sig endda
et kærestebrev fra Riber-slægten i 1800tallet ind. Både lærere, elever og museets
repræsentanter fik meget ud af den helt
særlige oplevelse, og det blev i elevernes
efterfølgende projektopgaver tydeligt, at
dét at have historien under fødderne, foran
øjnene og endda mellem hænderne (med
hvide bomuldshandsker på) giver en ekstra
dimension til undervisningen.
Året blev sluttet af med juleaktiviteter for
kommunens indskolingsbørn. De mere
end 400 indskolingsbørn, som lagde vejen
forbi, fik i 2012 lov til at gå på nissejagt i
Opsynsmandens lejlighed. De skulle lave

”Håbets guirlande” var en af museets juleaktiviteter, og som det ses her, deltog rigtig mange af
Svendborgs indskolingsbørn i arbejdet med den.

deres helt egen ønskepind, og de lavede i
fællesskab med alle de besøgende børn en
mere end 60 meter lang guirlande. Guirlanden blev kaldt ”Håbets Guirlande”, da
alle børn skulle skrive et håb på hver ring,
de lavede. Ikke et ønske om en bestemt
julegave, men derimod et håb for fremtiden. Denne aktivitet kom der mange fine
samtaler ud af. Den største succes var dog
nok Nissejagten, eftersom den udløste en

præmie til den skoleklasse, som fandt flest.
Formidlingsprojekter
Årets helt store satsning på området for de
mere eksperimentelle formidlingsprojekter blev den internationale ungelejr Beat
Poverty. Som beskrevet i sidste års årsberetning blev Beat Poverty idéudviklet og
skabt i et nært samarbejde med Svendborg
Ungdomsskole. Midlerne kom hovedsageligt fra EU-programmet ”Youth in Action”,
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42 unge, 6 nationaliteter og en masse venskaber og begejstring for at Svendborg Ungdomsskole og
Forsorgsmuseet skabte rammer til formidlingseksperimenter ”Beat Poverty”

hvorigennem man kan søge midler til
projekter, som er nyskabende, og som engagerer europæiske unge ift. at skabe øget
social bevidsthed, medborgerskab, kreativitet og viden. I alt 42 unge fra Danmark,
Sverige, Portugal, Italien, England og Rumænien overtog scenen i juli måned i den
ugelange lejr, hvor de unge lavede masser
af projekter på Forsorgsmuseet, Ungdomsskolen og i Svendborg. Indlogeret på
Musikskolen var de i umiddelbar nærhed
af Forsorgsmuseet, og det var en bærende
del af eksperimentet af de unge skulle blive
fortrolige med at komme på og bruge museet. En stor del af de tilrejsende unge kom
selv fra socialt belastede miljøer; mange
fik for første gang et pas, og en del havde
aldrig før sat deres ben på et museum. Derfor var social inklusion i højsædet i løbet
af ugen, og ugens program var sat sammen
således, at aktiviteterne i samspil med hinanden skulle styrke de unges medborgerskab, viden og lyst til at engagere sig. Beat
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Poverty var som projekt toneangivende ift.
at afsøge grænserne for, hvad et museum
kan bruges til. I ugens intense program
lavede de unge bl.a. film på Ipads, deres
egne udstilling på museet, street art, og så
lavede de deres egen velgørenhed for at
bekæmpe fattigdom (Beat Poverty) lokalt
i Svendborg. Ugens aktiviteter kulminerede i en indsamling i Svendborg en lørdag
formiddag, hvor de unge modtog bidrag fra
forbipasserende, som efter de unges valg
skulle gå til Kirkens Korshærs Varmestue i
Ørkildsgade. De unge indsamlede på knapt
3 timer næsten 7000 kr. En indsats som
med rette gjorde dem stolte, og desuden tydeliggjorde for dem, at de selv kan gøre en
forskel. Vibeke Bjørk og Hervé Lognonné
fra Kirkens Korshær i Svendborg modtog
med stor taknemmelighed det indsamlede
beløb, og der nedsættes nu et brugerråd i Varmestuen, som selv får til opgave
at administrere det fine beløb til fælles
oplevelser for brugerne. Forsorgsmuseet

De unge lavede også velgørenhed til ”Beat Poverty”. Efter eget valg indsamlede de penge til
Kirkens Korshærs Varmestue. Her ses de på indsamlingsdagen, hvor de også personligt mødte
en af Varmestuens brugere.

afsøgte med projektet bestemt grænserne
for, hvad et museum kan bruges til. Med
en anerkendende udtalelse til de unge fra
daværende Kulturminister Uffe Elbæk, var
det tydeligt, at det vækker anerkendelse,
når museer tør gå nye veje, og i kraft af
den kulturhistorie, som vi varetager, samtidig kan gøre en forskel i nutiden. Desuden
skabte Beat Poverty stærke venskaber på
tværs af landegrænser, og flere af de unge
har efterfølgende besøgt hinanden. Ugen
blev af en af de engelske unge kaldt ”Best
week of my life”. Ikke så ringe endda, når
en gammel Fattiggårds rammer, historier
og temaer kan afstedkomme en sådan kommentar.
Hvis Beat Poverty var et internationalt
tilløbsstykke, så var årets samarbejde med
Haahrs Skole i projektet 1912 et tilløbs-

stykke, når det gjaldt glade og engagerede
elever, lærere,besøgende forældre og
søskende. 1912 var et formidlingsprojekt,
hvor elever fra 7. klasse fra Haahrs Skole
i en hel skoleuge lavede rundvisninger for
andre besøgende skoleklasser, hvor det var
Haahrs Skoles egne elever, som dramatiserede livet på Fattiggården i Svendborg for
100 år siden. Eleverne havde sammen med
deres lærere lagt stor energi, videbegærlighed og gejst i at lære Fattiggården og dens
historier så godt at kende, at de faktisk selv
kunne vise indskolingsklasser fra andre af
kommunens skoler rundt. De besøgende
elever fik sig noget af en oplevelse, når de
opdagede, at det faktisk var andre børn,
der skulle vise dem rundt og fortælle dem
historierne. Ugen sluttede af med sjov og
uhygge, da 7. klasserne fra Haahrs Skole
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Til Haahrs skoles store skolefest i september blev Fattiggården til en skræmmende oplevelse, da
7. klasserne lavede spøgelseshus.

inviterede ind til et spøgelseshus i stueetagen i Sydfløjen som en aktivitet til den
traditionsrige skolefest på Haarhs Skole.
Mere end 700 lærere, elever, forældre og
søskende gik turen igennem historien og
uhyggen, og der var efterfølgende lutter
positive tilbagemeldinger fra de deltagende. Hvem ved om der monstro er skabt
grundlaget for en tradition?
Et projekt, som har vist sig at være af en så
høj formidlingsmæssig kvalitet, at det i en
ny form blev gentaget i 2012, er Mini Kulturel Rygsæk. Projektstyret af Børnekulturelt Netværk er det lykkedes en stor del af
kommunens kulturinstitutioner at indgå i et
tæt samarbejde, hvor kunst og kultur møder Svendborg Kommunes skoleelever fra
1.-7. klassetrin. I 2012 lykkedes det For32 ÅRSBERETNING 2012

sorgsmuseet at skaffe Kulturregions Fyns
Kulturprisnominerede fortæller Anette
Jahn fra Måle Fortælleteater til Mini Kulturel Rygsæk. Hun blev dybt inspireret af
Fattiggårdens skæbner, den særlige stemning på stedet, og de mange hemmeligheder som de fleste igennem tiden må have
båret på, og hun skabte den helt unikke fortælling om ”Torben fra Thurø”. Via et miks
af fortælling, udklædning og sang åbnede
hun en særlig verden op for de mere end
200 besøgende børn, og forskellige øvelser
bragte børnene tilbage i tid. De fik alle et
”skæbnekort” med informationer om en af
Fattiggårdens beboere fra omkring 1900.
De blev udklædte, fik en genstand mellem
hænderne og skulle derefter ”finde” denne
skæbnes hemmelighed. Som afslutning på

6. klasse fra Ørkildsskolen var blot en af de mange 6. klasser, som tog Fattiggårdens skæbner helt
på sig til årets Mini Kulturel Rygsæk.

dagens opgaver fremviste eleverne gennem
sætninger og kropsskulpturer hemmelighederne for hinanden. Det blev dage med meget stærke forløb, hvor både Fattiggårdens
historier og elevernes egne refleksioner og
erfaringer blev forenet i fortællingen som
kunstnerisk udtryk. Eleverne var vældig
engagerede, og lærerne understregede
deres tilfredshed med forløbet, som var
af en sjælden høj kvalitet. At kombinere
kulturhistorie og kreative kunstoplevelser
styrker ofte i særlig grad formidlingen
overfor børn.
Filmmediet fandt også sit indpas på
Forsorgsmuseet i 2012. Den sidste opsynsmands lejlighed blev brugt både til
en scene i ”Far til fire – til søs”, og til en
mere eksperimentel filmfestival for unge
FRAME 2012, hvor elever fra Rantzausminde Efterskole brugte lejligheden

til en stærk lille film om en dreng, som
skal træffe et svært valg. Filmen nåede
ret langt i konkurrencen men vandt dog
ikke. Filmen om ”Far til fire – til søs” førte
en række aktiviteter med sig i efterårsferien, hvor FilmFyn havde lavet en samlet
oplevelsespakke, hvor forskellige locations fra filmen kunne besøges. Heraf bl.a.
opsynsmandens lejlighed og museets skib
VIKING, der lå fortøjet ved sejlskibsbroen
til lejligheden.
Forsorgsmuseets studentermedhjælper
Jeppe W. Rasmussen sørgede desuden også
for et pilotprojekt, hvor der blev lavet en
række mindre film med både dansk og engelsk tale om Fattiggårdens historier. Idéen
var at undersøge, om besøgende på museet
ville finde det interessant at scanne de
såkaldte QR-koder på deres rundtur. Hver
kode, som blev sat op, giver adgang til en
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lille film. På den måde kan man bl.a. høre
om og se måttevævning. Man kan se et
fordrukkent fattiglem i fuldebrummen, eller høre mere om aflusning og indretningen
af Fattiggården. QR-koderne blev scannet
ivrigt på både ipads og smartphones, og i
2013 inddrages de indsamledes erfaringer
og nye film bliver skabt, som både kan ses
på museet og for interesserede på Youtube.
Tydeligt blev det i al fald i 2012, at film og
fortællinger kan noget helt særligt, når det
gælder Forsorgsmuseets stærke historier.
Det formidlingsprojekt, som nok repræsenterede nogle af de følelsesmæssigt
allerstærkeste oplevelser i løbet af 2012 er
dog nok det projekt omkring erindringsformidling, som museumsinspektør Jacob
K. Rasmussen søsatte. Inspireret af Den
Gamle By i Århus og deres arbejde med
reminiscens, har Jacob udviklet et forløb,
som primært henvender sig til kommunens
ældre borgere med demenssygdomme,
plejepersonale og pårørende. Målet med
denne form for erindringsformidling er at
få aktiveret de ældre fysisk, og at deres
sanser udfordres på en helt ny måde.
Derfor arbejdedes der især med at skabe
genkendelighed hos de ældre via deres
sanseindtryk. Rent praktisk ankom grupper
af demente ældre med deres plejere efter
aftale med museet. De blev taget imod af
Jacob, som efter meget arbejde havde iscenesat Opsynsmandens lejlighed, således
at den ved besøget fremstod med duft af
kaffe og piberøg. Der var dækket op med
kiksekage, og avisen lå klar. På den måde
var illusionen skabt om, at de ældre var på
kaffevisit i en lejlighed fra 1950’erne, hvor
de selv var unge, og havde stærke minder
fra. Besøgene var stærke oplevelser for alle
involverede. Det var tydeligt, at de demente ældre alle fik en flig af deres levede liv
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Arbejdet med reminiscens og erindringsformidling bød på stærke oplevelser for alle involverede.

tilbage. Ved at få f.eks. en telefonbog eller
et kendt redskab i hænderne faciliteredes
erindringer hos de ældre, og på den måde
opstod der samtaler og stemninger, som
de ældre og plejerne ellers ikke ville have
kunnet opnå. Trods lutter positive tilbagemeldinger fra alle involverede og et stærkt
ønske både fra plejere og museum om at
fortsætte arbejdet, ligger det lige nu stille
pga. manglende økonomi fra især de økonomisk pressede dagcentre og andre presserende arbejdsopgaver på museet. Håbet
og viljen er dog til snarest muligt at optage
arbejdet igen og give endnu flere demente
ældre, plejere og på sigt pårørende muligheden for at skabe et lille ”frirum” og
adgang til ellers tabte minder på museet.
Rundvisninger
Året bød igen på mange rundvisninger.
Hele 142 af slagsen. Rundvisninger er og

En kold februardag bød på masser af grin og varme møder mellem kvinder af forskellige nationaliteter, da et medborgerhus fra Odense lagde vejen forbi Fattiggården.

bliver et af Forsorgsmuseets allerbedste
”formidlingskort”. Der var mange nye ansigter, men også mange kom på gen-visit,
da de ikke fik det hele med på første besøg.
Social- og sundhedsskolerne er trofaste besøgende. Menighedsråd og pensionistgrupper kommer også ofte, sammen med folkeog gymnasieskolernes historielærere og
deres klasser. Fælles for rundvisningerne
er blevet, at de besøgende inddrages aktivt
på turen rundt på Fattiggården. Der bliver
talt, diskuteret og tænkt på turen. Museets
formidlere stiller spørgsmål og inddrager
de besøgendes egne livsverdener. På den
måde bliver turen langt mere vedkommende og interessant for de besøgende,
og museets formidlere slår aldrig over på
”autopilot” men skaber nye oplevelser for
alle involverede hver gang.
Tydeligt er det dog også blevet, at For-

sorgsmuseet evner at tiltrække nogle andre
grupper af besøgende end mange andre
museer. Derfor tæller årets besøg f.eks.
også besøg fra en kvindegruppe bestående
af somaliske og palæstinensiske kvinder
fra Dianavængets Medborgercenter, et
matematikhold fra skoletrætte unge fra
Sydfyn, anbragte børn fra adskillige institutioner og flygtningefamilier og frivillige
fra Røde Kors. Sidstnævnte gruppe sluttede endda deres besøg af med smagsprøver
på gule ærter – uden flæsk. Det egentlig
relativt store antal af mere utraditionelle
besøgsgrupper understreger endnu engang,
at Forsorgsmuseets rammer skaber forum
for tanke og diskussion af livet før og nu i
den danske velfærdsstat.
Arrangementer
Der blev igen i år lagt store indsatser i at
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søgende børnefamilier og bedsteforældre
med børn i skolernes ferier. Nu er formen
efterhånden blevet kendt og fasttømret, at
Forsorgsmuseet tilbyder gratis oplevelser
for børn og voksne, når der er skolefri.
Især vinterferien, sommerferien og efterårsferien er perioder med masser af
aktiviteter.
I vinterferien var der børnerundvisninger,
hvor børnene fik en taktil og sansemættet
tur på Fattiggården. De lugtede sprit, mærkede det hårde kokosgarn og kunne endda
mærke kulden i fuldebrummen. En sikker
vinder var dog at få lov til at smage på
Fattiggårdens mad. Et nyt tiltag var en udklædningskonkurrence, hvor der blev taget
fotos af de udklædte. Overraskende var det
især at se, at hele familier tog udfordringen
op og klædte sig ud som fattige voksne og
børn fra 1920’erne. Sommerferien forløb

efter nogenlunde samme oplæg, dog krydret af to aftenarrangementer med ”Gys på
Fattiggården”. I år var der skruet ekstra op
for uhyggen. Hanne Jensen havde forinden
lavet et større efterforskningsarbejde, hvor
hun havde fundet nye ”glemte kilder”, som
fortalt mere om Fattiggårdens Skræk Peter
Jørgensen, som huserede på Fattiggården i
begyndelse af 1900-tallet. Gennem hendes
store arbejde kunne museet dramatisere de
voldsomme begivenheder, da Fattiggårdens
Skræk flygtede fra Fattiggården, og da han,
efter at være blevet pågrebet, stak øjet ud
på Havnebetjent Jaegher. Med teaterblod,
falske knive og fingeret håndgemæng var
der virkelig tale om ”living history”. Alle
deltagende og besøgende var opslugte af
forløbet, og enkelte børn drømmer nok
stadig om det. Aftenen afsluttedes med at
Hanne Jensen kunne fortælle de begejstre-

Gys på Fattiggården var i 2012 en drabelig og voldsom affære med håndgemæng, blod og engagement. Heldigvis blev Fattiggårdens Skræk tilsidst pågrebet af Opsynsmænd og Fattiginspektør.
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Billedkunstner Kim Hedemann gav til efterårsferiens aktivitet ”Jagten på Fattiggårdens Skræk” liv
til de drabelige begivenheder med pen og papir.

de fremmødte om hendes arbejde med at
finde de rigtige kilder. Om held og ihærdighed, men også om fascinationen ved at
finde ny historisk viden. Alt i alt særdeles
indlevende historieformidling.
Da Fattiggårdens Skræk tydeligvis virker
dragende på børn med al sin væmmelighed
og voldsomhed, blev en version af ham
også brugt i efterårsferien. Museet var så
heldig at få tilknyttet underviser og billedkunster Kim Hedemann i en periode, og
han gik begejstret til opgaven med at tegne
en karikeret version af Peter Jørgensen.
Kims illustrationer blev brugt til opgaver,
hvor de besøgende børn skulle deltage i
”Jagten på Fattiggården Skræk” og afsløre
hans grumme forbrydelse.

Ingen af årets børneformidlingsaktiviteter
havde dog opnået den succes og begejstring, som de har gjort, hvis det ikke
havde været for den store indsats, som de
frivillige, der er tilknyttet Forsorgsmuseet,
har ydet. Med stor glæde, lyst og iver er
der blevet lavet fattiggårdskost, vævet
måtter, stoppet strømper og vasket tøj,
og museets gæster har mødt lutter glade
og imødekommende frivillige, som altid
er klar på en snak om livet på Fattiggården
i gamle dage. Vi kunne på ingen måde
holde det høje niveau og det store antal af
aktiviteter, hvis det ikke netop var for dette
frivillige ”guld”, som har bidraget med
praktisk hjælp og idéudvikling. Vi håber, at
der i 2013 venter endnu flere oplevelser.
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Nye samarbejder og netværk
I april lagde en international gruppe
bestående af folk, som har arbejdet med
de nationale børnehjemsundersøgelser i
hhv. Sverige, Norge, Canada og Australien
vejen forbi Svendborg. Anledningen var
workshoppen ”Rethinking Representations
of the History of Children’s Homes and
Foster Homes”. Kontakten var blevet skabt
via Maria Rytters deltagelse i en konference i New York i 2011, hvor hun præsenterede Godhavnsrapporten.
Midlerne til workshoppen blev rejst via
primært de svenske forskere, og målet
var at skabe et internationalt netværk til
idé- og erfaringsudveksling. Alle deltagere præsenterede oplæg om de enkelte
landes respektive undersøgelser, og der
blev ivrigt diskuteret og udvekslet synspunkter og erfaringer. Selvfølgelig blev
udstillingen besøgt og gennemgået, og
især det banebrydende arbejde på websitet
www.børnehjem.dk blev et samtaleemne.
Fælles for alle lande har jo været at nå ud
og komme i kontakt med de involverede
tidligere anbragte. Netværket lever i bedste
velgående, og der kommunikeres fremadrettet via mails, men tanken er, at der skal
skaffes midler til flere frugtbare møder.
Forsorgsmuseet har desuden placeret sig
selv som en sparringspartner, når det gælder inddragelse af de historiske erfaringer i
nutidige anbringelser. Et eksempel på dette
er TABUKA - en forening støttet af Socialministeriet, hvor tidligere og nuværende
anbragte diskuterer og kommer med anbefalinger for at sikre kvaliteten i anbringelser fremadrettet. I efteråret holdt Sarah
Smed Vestergaard foredrag for foreningen
om Godhavnsrapporten sammen med Arne
Roel Jørgensen fra Foreningen af Godhavnsdrengene. Efterfølgende har museet
og TABUKA været i vedvarende kontakt,
som bl.a. er mundet ud i, at foreningens
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sidste bestyrelsesmøde blev afholdt på Fattiggården.
På formidlingsfronten har Forsorgsmuseet
markeret sig ved sin deltagelse i især to
steder: Kulturarv Fyn og Kulturregion Fyn.
Ved førstnævnte er Sarah Smed Vestergaard indtrådt i Formidlingsudvalget, hvor
hun skal deltage i arbejdet med at skabe
opmærksomhed om den fynske kulturarv
vha. forskellige formidlingstemaer. Derudover har Sarah Smed Vestergaard deltaget
i arbejdet med at afdække behovene for
og udformningen af digitale kunst- og
kulturformidlingstilbud til fynske skoleelever. I 2013 fordeles de regionale midler
til udviklingen af disse tilbud, og her vil
Forsorgsmuseet være at finde blandt ansøgerne.
Besøg
Forsorgsmuseet har haft en række af vigtige, tankevækkende og pudsige besøg i året
der er gået. Udvikling Fyn lagde igen vejen
forbi museet, og valgte endda at lægge et
af sine netværksmøder i den gamle Fattiggård. En af de førende amerikanske
forskere David Wagner, blev inviteret til
Danmark af ph.d. Inge Mønster-Kjær.
David Wagner har flere publikationer om
amerikanske fattiggårde bag sig og har indsamlet en meget stor mængde spændende
kildemateriale, så der var grobund for en
masse interessante diskussioner om forskelle og ligheder mellem den amerikanske
og danske fattigforsorg på turen rundt på
Fattiggården i Svendborg.
I den mere kulørte afdeling skal det her
kort nævnes, at også TV3 lagde vejen
forbi. Sammen med vært Camilla Ottesen
optog de et afsnit af ”Åndernes nat” en
sommernat på museet. Med sig havde de
lokket Frederik Fetterlein og komtesserne
Camilla og Josefine af Rosenborg. Nattens
opgave var at undersøge, om Fattiggården

var hjemsøgt eller ej. Det historiefaglige
indhold var nok ikke det største, men til
gengæld kommer Fattiggårdens historier
og skæbner ud til at ganske andet og mere
atypisk segment.
Udstillinger
I forbindelse med både afsløringen af Sys
Hindsbos marmorridsning og Svend WiigHansens bronzeskulptur kunne Forsorgsmuseet åbne to kammerudstillinger med
værker af de respektive kunstnere. I første
omgang en fin lille udstilling med både
malerier, grafiske tryk og gipsskulpturer af
Sys Hindsbo placeret i Klistersalen. Som
en ekstra deltalje blev der til denne udstilling også lavet en film med kunstneren,
hvor hun indlevende fortalte om kunstens
muligheder på et kulturhistorisk museum
som Forsorgsmuseet. Den anden udstilling blev skabt via et udlån fra Tønder
Kunstmuseum, som både talte oliemalerier, flere bronzeskulpturer og tegninger
af den verdensberømte danske kunstner.
Dystre, stærke og hudløst ærlige værker
af Svend Wiig-Hansen, som gav nuancer
og yderligere dybde til den stærke bronzeskulptur placeret ved indgangen til museet.
Også denne udstillingen blev ledsaget af
en film. Her dog en langt ældre perle af
en film, som både gav stemme til Svend
Wiig-Hansen, men hvor man også ser ham
i fuld vigør med en pensel i hånden, da han
udsmykkede Nikolaj Kirke i København i
1976.
Til efterårsferien blev der åbnet en meget
anderledes udstilling i stueetagen i den
gamle nordfløj på Fattiggården. 8 ”perspektivkasser” sat op på væggen. Kronologisk bygget op med forskellige eksempler
på regelbrud på fattiggårde eller forsorgshjem. Udstillingen har titlen ”Regelbrud”,
og er tænkt som et diskussionsoplæg til
besøgende. Straffeprotokol, beslaglagte

lightere, en hjemmelavet hashpibe eller
skjulte erotiske magasiner er nogle af de
genstande, som får de besøgende til at
reflektere over hvorfor og hvordan regler
gennem tiden er blevet brugt inden for
forsorgssystemet. Som en lille afslutning i
udstillingen kan de besøgende selv vælge
at berette om deres egne regelbrud, for
tydeligt er det, at mange museumsgæster
efterhånden også gerne selv vil tage aktivt
del i museumsoplevelsen.
Foredrag og guidede ture
Esben Hedegaard
6 rundvisninger på Fattiggården og derudover
10.01.12: Svendborg og de østersøiske
forbindelser. Debataften om Østersøsamarbejde på SAK
25.01.12: Guidet tur på Svendborg havn.
13.03.12: Guidet tur på Svendborg havn.
27.04.12: Foredrag. Udvikling og kulturarv
på Svendborg havn siden værftets lukning.
Industripuljens seminar 27. og 28. april
26.05.12: Guidet tur i Svendborg for Rotary Svendborgs norske gæster.
06.06.12: Guidet tur i Gl. Hestehauge (med
Per O. Thomsen)
13.06.12: Guidet tur på Svendborg havn.
13.06.12: Æbler og pæreskude. Guidet
sejltur med VIKING og byvandring i
Troense
14.08.12: Guidet tur til Ollerups højskolemiljø.
16.08.12: Guidet tur hos Ring Andersen
20.08.12: Guidet tur på Svendborg havn
for japanske elever på SIMAC.
22.08.12: Guidet tur på Svendborg havn.
17.09.12: Rundvisning i Christiansmøllen
for Egeskov Møllelaug.
05.10.12: Guidet tur på Frederiksøen og til
Tåsinge med Dansk Byplanlaboratorium.
10.10.12: Guidet tur til Troense, Valdemars
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Slot, Lundeborg og Broholm. Internationalt lærerseminar.
24.10.12: Foredrag om Svendborg havn for
seniorspejderne, Svendborg Museum
10.11.12: Foredrag om madkultur mm. i
Egense Forsamlingshus
14.11.12: Foredrag om Svendborg havn. På
Hotel Svendborg for Rotary Svendborg
15.11.12: Byvandring for jobcentret Danmarksvej.
26.11.12: Oplæg på Fattiggården for Kulturregion Fyns politiske styregruppe.
12.12.12: Rundvisning på Christiansmøllen for Fyns Amts Avis
Inge Mønster-Kjær
03.03.12: Foredrag om Fattiggårde på Fyn
i Historiens Hus, Odense
10.-14.04.12: Oplæg om sammenhængen
mellem modernitet og fattiggårde ,ved
European Social Science History Conferene, Glasgow
21.05.2012: Paper præsentation på NordWel seminar
24.05.2012: Paper præsentation på EINO
seminar
14.-17.06.12: Oplæg om internationale
ideer om fattigdom i 1800-tallet ved NordWell Conference, SDU
24.10.12: Paper præsentation ved seminarrække for Forskeruddannelsesprogrammet
på Institut for Historie
Jacob Knage Rasmussen
9 rundvisninger på Fattiggården og derudover
26.01.12: Foredrag i Odd Fellow logen om
Baagøe og Riber.
09.03.12: Rundvisning. Abildvej.
14.03.12: Foredrag i Folkeuniversitetet om
Baagøe og Riber. Afholdt i AOF, Svendborg.
26.04.12: Foredrag om Baagøe og Riber
for Postbåden Hjortø´s venner
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04.07.12: Erindringsformidling, Caroline
Amalielund
04.07.12: Erindringsformidling, Caroline
Amalielund
10.07.12: Erindringsformidling, Caroline
Amalielund
Sarah Smed Vestergaard
03.03.12 Foredrag om Godhavnsrapporten
for foreningen for anbragte, TABUKA
29.02.12 Foredrag, ”Da Fattiggården
brændte” på Fattiggården
03.09.12 Foredrag, ”Forsorgsmuseum og
Fattiggård” på Svendborg Handelsgymnasium
Radio, TV og anden væsentlig presseomtale
Optagelse januar DR P4 Om Svendborgs
hippietid (Esben Hedegaard)
TV2 Fyn, På Sporet af Historien,
(Inge Mønster-Kjær)
Interview juli P4 Fyn Om stednavne på
Sydfyn (Esben Hedegaard)
TV2 Bornholm Optagelse med Maria Rytter på Fattiggården om børnehjem
Interview til Radio Diablo om Det socialhistoriske projekt (Esben Hedegaard)
Artikel i Weekendavisen om Inge Mønster
Kjærs ph.d.-projekt
Debatindlægget ”Museum for unge – af
unge” i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende d. 8.7.12 (Sarah Smed Vestergaard)

Møder, kurser og seminarer:
Malene Klinksgaard Glenstrup
27.-28.09 og 25.10.12 Kurset ”Museums
as Brands”, ODM.

Esben Hedegaard
02.02.12: Lederseminar ”Strategisk, relationel ledelse”. MacMann Berg, København
14.-15.03: Søfartspuljemøde i Marstal
04.09.12: ”Museernes forskning”. ODM, i
Odense
09.10.12: Søfartspuljemøde i Helsingør
08.-09.11: Fagligt orienteringsmøde. ODM
i Kolding
Ellinor Kansberg
21.-22.05.12: ODM kursus på Vartov
”Brug museumsbutikken”
12.06.12: Workshop på Naturama ”Den
nationale brugerundersøgelse”
Inge Mønster-Kjær
19.01.12: Velfærdsseminar på Historie,
SDU
22.02.12: Deltagelse i EINO seminar på
Department of History and World Culture,
Helsinki
20.03.12 og 27.03.12: ”Governmentality –
Weber og Foucault”, Københavns Universitet
24.10.12 og 31.10.12 Advanced Office,
SDU
Morten Berg Nielsen
09.02.12 Lovpligtigt brugerkursus i drift
og betjening af brandalarmer
25.10.12 Kursus i beredskab ved ulykker
og katastrofe, ODM-regi
17.12.12 Grundkursus i brandbekæmpelse
Jacob Knage Rasmussen
14.03.12: Arkibas kursus på biblioteket
26.-28.03.12: ODMs formidlingsseminar
12.04.12: Udvidet Arkibas kursus på biblioteket.
15-16.04.12: Internationalt seminar på Viebæltegaard om forskning i børnehjem
11.12.12: Kursus i genstandshåndtering
ved konserveringstekniker Simon Schölch

Sarah Smed Vestergaard
14.03.2012 Temamøde på RUC om museernes samlinger
26.-28.03.12 ODMs formidlingsseminar
27.-28.09 og 25.10.12 Kurset ”Museums
as Brands”, ODM.
08.-09.11.12 ODMs faglige orienteringsmøde i Kolding
Publikationer
Hedegaard, Esben, artikel om Sagittaværftet i Folk og Glasfiberfartøjer i det
sydfynske øhav. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum 2012
Hedegaard, Esben, Årsberetningen 2011
og redaktion af Årbog for Svendborg Museum 2011
Holmgaard, Anna Pia, Børnely. Børn, liv
og arbejde i 170 år. Årbog for Svendborg
Museum 2011
Rasmussen, Jacob Knage: ”Plejehjemmenes kulturhistorie skal sikres og bevares”
Kronik i Kristelig Dagblad d. 8. aug. 2012
Rasmussen, Jacob Knage: ”Herregud, det
er jo bare et seminarium!” Kronik i Fyns
Amts Avis d.19. aug. 2012
Vestergaard, Sarah Smed (sammen med
Nils V. Jensen): ”Beat Poverty” Artikel i
Danske Museer nr. 6 november 2012
Wagner, Adam, Piben har fået en anden
lyd. Piberygningens kulturhistorie. Katalog
til særudstilling i Anne Hvides gård
Wagner, Adam, artikler om Jeros Marine
og en række mindre producenter i Folk
og Glasfiberfartøjer i det sydfynske øhav.
Udgivet af Marstal Søfartsmuseum 2012.
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Bygninger, inventar og it
Udsmykning af Fattiggården
I 2012 kom donationen fra Ny Carlsberg
Fondet endelig på plads – af to omgange.
I februar kunne vi invitere til afsløringen
af Sys Hindsbos smukke marmorridsning
”Mand leger med mår” i museets nyrestaurerede butiksbygning. Kunstværket blev
afsløret af ven og kunstnerkollega Steffan
Herrik. Den 3. april var det Svend WiigHansens skulptur ”Mennesket det ensomme dyr”, som blev afsløret af Borgmester
Curt Sørensen. Ved denne fernisering var
gadepræst Peter Thyssen inviteret til at
sige et par ord. Dette blev gjort med så stor
tyngde, at de tilhørende fik meget stof til
eftertanke.
Vi har nu haft værkerne et års tid, og vi er
utrolig glade for dem. Kunst på det niveau
løfter hele institutionen, og samtidig er selve værkerne med til at fortolke og formidle
de temaer, som er i spil på Fattiggården.

Overinspektør Ove Mogensen, Tønder Kunstmuseum holdt tale ved indvielsen af Forsorgsmuseets udstilling af Svend Wiig Hansen.
Værkerne kom også fra Tønder. Til venstre i
billedet gadepræst i Odense, Peter Thyssen og
i midten medlem af museets bestyrelse Ole Visti
Petersen
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Svend Wiig Hansens ”Mennesket – det ensomme dyr” gør sig smukt ved museet indgang
(Foto: Geir Haukursson)

Bygningerne
På Fattiggården er der i 2012 lavet en vedligeholdelses- og renoveringsplan.
Blandt de større opgaver er der planlagt
en gennemgang af alle vinduer og udvendige døre over de næste 3 år. Indenfor de
næste to år skal der ske en gennemgang af
varmeanlæg med henblik på energibesparelser, gennemgang af alle rum indvendig
for småskader og mangler.
Vi regner med ved egne midler at have
istandsat bygningerne til en fornuftig
standard i løbet af 3 år med 2 undtagelser:
elinstallationerne skal gennemgås og delvis
fornyes (der er bl.a. stadig stofledninger i
brug enkelte steder), og så skal alle bygninger fuges om, ligesom en del frostsprængte mursten skal skiftes. Tilsammen
koster de 2 opgaver over 2 mill. kr., som vi
ikke kan finde på driften, men som der må
søge fondsmidler til.

Sidste del af Sys Hindsbo kunstværk, ”Mand leger med mår”, hænges op

I foråret 2012 besluttede bestyrelsen – med
fondstilsynets velsignelse – over nogle
år at benytte midlerne i Jølvers fond til
bygningsmæssige forbedringer på Fattiggården. For de penge er der indtil videre
foretaget følgende forbedringer:
Tagkonstruktionen over vaskehuset er
rettet og stabiliseret. Træporte og -vinduer bliver over de næste 3 år repareret
for rådskader og efterfølgende malet, og
støbejernsvinduerne, der næppe har været
malet i museets ejertid, dvs. over 40 år, bliver renset i bund, rustbehandlet og malet.
De gamle udluftningsriste af støbejern var
efterhånden rustet væk mange steder, så
kvarterets katte holdt til inde i hulmuren.
Der blev i 2012 støbt nye riste, og de bliver
sat i efterhånden, som vi får tid. Der er
opsat lyddæmpende plader i kantinen og i
Klistersalen. Og så er pumperne i varmeanlægget samt alle varmtvandsbeholdere
udskiftet til mere energieffektive. Endelig

er der købt et godt rullestillads, så vi kan
lave flere reparationer selv – sikkert og
lovligt.
De mange installationer, der blev lavet
i forbindelse med det store renoveringsprojekt i 2009 (lifte, elektriske døråbnere
osv.), har vist sig at være noget dyrere i
drift end forventet, hvad der tærer hårdt på

Ved afsløringen af Sys Hindsbo relief talte
kunstneren Stefan Herrik.
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museets eget vedligeholdelsesbudget. For
de resterende penge i kassen har vi i 2012
renoveret vores 2 celler, murene i gårdene
er repareret og kalket, og et større stykke
ødelagt murværk ved porten er repareret.
På Anne Hvides Gård er taget understrøget; det trængte kraftigt. Her forestår en
større udvendig renoveringsopgave i de
kommende år.
Museet er i 2012 i videst mulige omfang
overgået til IP-telefoni, hvilket muliggør
besparelser på telefonkontoen. Der har ingen større IT-projekter eller –omlægninger
været i 2012.
VIKING og HJORTØ
De to bådelaug har – som sædvanligt –
arbejdet støt og engageret med museets
to klenodier, krydstoldjagten VIKING
og post- og passagerbåden HJORTØ, så
museet har to særdeles velholdte og aktive
skibe. Som et af sæsonens første aktiviteter
deltog begge fartøjer og næsten alle fra
bådelaugene i den spektakulære søsætning
af skonnerten BONAVISTA i Marstal i
pinsen 2012.
For VIKINGs vedkommende blev det igen
til en aktiv sæson med mange sejladser,
hvor vi dog – til manges fortrydelse - måtte
melde fra til Fyn Rundt pga. mangel på
besætningsmedlemmer. Der skulle nu være
truffet forholdsregler, så skibet deltager i
denne årets vigtigste sejlads fremover. I
september måned deltog VIKING igen i
Limfjorden Rundt. Det var en stor oplevelse for de medsejlende bådelaugsmedlemmer. VIKING blev imidlertid stadig mere
læk under turen og måtte på bedding til et
eftersyn og en mindre reparation på Fur
værft, før vi fandt det forsvarligt at lade
den tage den lange tur over Kattegat hjem.
Der blev ved årets bådelaugsmøde i foråret
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vedtaget en sikkerhedsmanual for sejlads med skibet. Manualen lægger op til,
at medlemmerne gradvist erhverver sig
(dokumenterede) færdigheder, således at
vi om et par år har en ”bedstemand”, der i
nødstilfælde kan erstatte skipper, med på
alle ture. I øvrigt er der så stor opbakning
omkring lauget som aldrig før; ved laugets
efterårsmøde blev der optaget 9 aspiranter
i lauget – heraf flere yngre. Det tegner godt
for fremtiden. Ved dette møde blev der
også udtrykt ønske om at få genoptrykt og
måske ajourført den gamle pjece om skibet; det ser vi på muligheden for i 2013.
HJORTØ sejler jo bare – for nu at bruge
et gammelt udsagn om den lille postbåd.
Formand Kjeld Søberg samler gruppen af
seniorer onsdag efter onsdag omkring arbejdet med fartøjet og ikke mindst omkring
den efterfølgende frokost i laugslokalet i
Maritimt Center. Det sociale er vigtigt, når
frivilligt arbejde skal lykkes.
Udover VIKING og HJORTØ blev Svendborg Museum i 2012 formel ejer af yderligere to fartøjer, nemlig natfærgen fra
Vindebyoverfarten KAIA fra 1924 og en
næsten nybygget Ålborgjolle. Overdragelsen af fartøjerne fra Maritimt Center
til museet skete i forbindelse med centrets
overgang til organisationen UdviklingFyn,
som skønnedes uegnet til at varetage vedligeholdelse og daglig drift af småskibe.
Maritimt Center vil fortsat stå for drift og
vedligeholdelse af fartøjerne, mens museet
bl.a. har påtaget sig forsikringsbyrden.
KAIA, der gennem de seneste år er restaureret på Maritimt Center, blev i 2012 forsynet med en elmotor, der (når den ellers
bliver driftssikker) gør KAIA langt mere
velegnet til rundture i havnen med museets
gæster eller til andre småture. Ålborgjollen
har de seneste år været udlånt til søspejderne i en sommerperiode.

Egeskov Mølle
Det er et stærkt og engageret team fra
Egeskov Møllelaug, der i disse år driver
møllen. I det daglige indgår en stor håndfuld mænd i melproduktionen, og den
kreds bliver udvidet til 12-15 mennesker
på store aktivitetsdage, bl.a. op til jul. Også
i 2012 formåede disse midtfynboer faktisk
at gøre driften og bevaringen af den gamle,
fredede vindmølle til en overskudsforretning gennem produktion og salg af betydelige mængder fuldkornsmel. Der er stor
efterspørgsel på melet fra især de sydfynske bagere, og i perioder kan møllen ikke
følge med. Så spejder møllerne efter vind,
og kommer den er det bare af sted, om det
så er helligdag.
Møllelaugets arbejde med Egeskov Mølle
er ret unikt, og det blev heldigvis foreviget

i 2012 og udbredt til en meget stor kreds,
da cand. mag. Ole Jeppesen, VUC Odense,
og videoproducent Marianne Enevold
henvendte sig med ønsket om at lave en
film om korn og kornmøller. Egeskov
Mølle lagde den bygningsmæssige og tekniske ramme til, og vores ”møller” Svend
Andersen demonstrerer på filmen, hvordan
formalingsprocessen foregik. Filmen bliver
anvendt til undervisningsformål i bl.a.
VUC og blev derudover sendt på TV2Fyn i
begyndelsen af 2013. Den kan ses via link
på museets hjemmeside.
Den 20. april blev det årlige bygningssyn gennemført på møllen. Vi prioriterede
en række vedligeholdelsesopgaver, som
primært blev museets opgave. Blandt flere
ting blev møllen afrenset og kalket i 2012,

Egeskov Mølle lagde rammer og mandskab til en ny film om kornmøller og melproduktion. Her er
møller Svend Andersen in action.
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mens den planlagte maling af vinduer og
døre er skudt til 2013. Møllelauget fik bl.a.
repareret nogle tyndslidte gulve.
Den 17. sept. mødtes museumschefen med
møllelauget ved Christiansmøllen i Svendborg, hvor han fortalte om Svendborgs
mange vind- og vandmøller. Der blev
derefter åbnet op til møllen, hvis 6 etager
og mange stykker mølleriinventar blev
studeret i detaljer. Lauget var helt enige
om, at svendborgenserne burde se at få
etableret deres laug og komme i gang med
vedligeholdelsen og evt. også melproduktionen på Christiansmøllen, dette vartegn
for Svendborg. Museumschefen var lige så
sikker på, at Svendborg Museum ikke skulle påtage sig ansvaret for endnu en mølle –
med mindre byrådet lægger en meget stor
gulerod på bordet.
Personale
Pr. 1. marts 2012 kunne museet byde velkommen til cand. mag Malene Klinksgaard
Glenstrup i en fast flexjob-stilling som museets kommunikationsmedarbejder. Malene
har et skånehensyn, der betyder, at hendes
arbejdstid er 16 timer ugentligt. Museet har
gennem mange år haft skiftende – dygtige
– medarbejdere på kommunikationsposten.

Sarahs og Adams gruppe kørte ”fransk tema”
ved årets trivselsdag.
46 ÅRSBERETNING 2012

Får er grundlaget for Manchesters udvikling.
Kreative mennesker er grundlaget for vores.

Sigtet med den nye, faste stilling er at opnå
større kontinuitet på dette vigtige område.
Tilsvarende tilbød vi sidst på året Susanne
Kirkeby en fast flexjobstilling på Fattiggården som museumsvært. Med Susanne har
vi sikret Forsorgsmuseets gæster en venlig
og kompetent modtagelse.
I maj rejste 5 af museets faste medarbejdere, Ellinor Kansberg, Sarah Smed
Vestergaard, Morten Berg Nielsen, Jacob
Knage Rasmussen og Esben Hedegaard
på en inspirationstur til Manchester og
Liverpool for at studere museerne i disse
gamle arbejderbyer. Det blev tre lange og
udbytterige dage med mange indtryk fra
gode museer og med mange diskussioner i
gruppen. Efter hjemkomsten blev udbyttet
videregivet til hele medarbejderstaben ved
et fællesarrangement.
Som vanligt var museet – ud over de fast
tilknyttede - også i 2012 hjulpet af dygtige og engagerede folk i praktik- eller
løntilskudsforløb af 3, 6 eller 12 måneders
varighed, af studentermedhjælpere og af
ca. 90 frivillige. Det er klart, at ikke mindst
sidstnævnte gruppe er en væsentlig forudsætning bag museets aktivitetsniveau på en
række området.

Museets personale i 2012

Sekretariat og teknisk afdeling.

Esben Hedegaard, museumschef

Fastansat personale
Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og
forvalter, (33 timer)
Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder
(30 timer)
Malene Klinksgaard Glenstrup, kommunikationsmedarbejder, fleksjob, 01.03 -

Nyere tid/Søfart/Arkiverne.
Fastansat personale
Hanne Jensen, arkivar (8 timer)
Morten Jacobsen, museumsassistent, fleksjob – delvis på SAK
Projektansat personale
Jacob Knage Rasmussen, videnskabelig
assistent, 1.1 – 21.09, 1.11 – 31.12.
Martin Friis Hansen, akademisk vikar for
arkivlederen, 18.06 – 02.09
Adam Wagner, videnskabelig assistent,
01.06 – 06.08
Inge Jul Christensen, timelønnet museumsvært, 10.03 – 23.10
Tidsbegrænset ansat personale
Karen Lagoni, arkivmedarbejder, fleksjob,
28.06.12 – 01.05.13
Forsorgsmuseet.
Projektansat personale
Sarah Smed Vestergaard, museumsinspektør
Inge Mønster-Kjær, ph.d.stipendiat
Susanne Kirkeby, museumsvært, 15.02 –
31.10, 27.12 Nils Valdersdorf Jensen, timelønnet formidler
Jeppe Wichmann Rasmussen, timelønnet
formidler, 25.06 Mads Ortving Lindholmer, timerlønnet
formider, 13.04 – 31.08
Sofie Skov Mortensen, ungdomsambassadør
Asmund Juel Brask, teknisk medhjælp,
01.07 – 31.12

Tidsbegrænset ansat personale
Susanne Bülow Johansen, byggetekniker,
fleksjob, 22.08.12 -20.06.13
Kurt Mortensen, grafisk medarbejder,
fleksjob, 27.09.12 – 31.07.13
Leif Clausen, pedelmedhjælper, fleksjob,
01.11.12 – 31.08.13
Øvrigt personale
Daniel Eiby, ejendomsfunktionær, i et
revalideringsforløb
Ansatte i løntilskudsjob
Karl M. Munkholm, museumsvært, – 16.02
Herle Keiser, museumsvært, 13,04 – 31.08
Palle Bo Larsen, museumsvært, 01.10 Ernst Verner Madsen, håndværker, - 03.04
Søren Mouritsen, håndværker, 03.12 Marianne Berthing, kommunikationsmedarbejder, - 29.01
Mogens Hansen, museumsass. 01.10 Følgende har været i virksomhedspraktik
Herle Keiser
Tommy Bækmand
Sanne Pilegaard Lorentzen
Erik Heine Andersen
Kim Hedemann
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Bestyrelsesarbejdet 2012
Ved bestyrelsesformand Poul Weber
Bestyrelsen bestod pr. 1. januar 2013 af:
Poul Weber, formand (foreningsvalgt)
Per Abildskov, næstformand (foreningsvalgt)
Peter Bang Nielsen (udpeget af Svendborg
Kommune)
Ove Engstrøm (udpeget af Svendborg
Kommune)
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 sekretær Ellinor Kansberg.
Årsmøde 2012.
Årsmødet blev igen afholdt i Borgerforeningens Guldsal, og der var et meget fint
fremmøde af museumsforeningens medlemmer. Det tager vi i bestyrelsen som udtryk for, at interessen for museets arbejde
er fuldt intakt, og at vi i dag er næsten 500
medlemmer har en god base for Svendborg
Museums aktiviteter og synlighed.
En trofast medlemsskare er meget værdifuldt for museet, og derfor er vi i bestyrelsen også meget optaget af, hvordan vi kan
skabe nogle aktiviteter, der ikke kun kan
fastholde interessen for nuværende medlemmer, men som også kan være indgangen til nye medlemmer.
Efter årsmødet havde vi inviteret filosof
Henrik Gade Jensen fra den liberale tænketank CEPOS og professor Jørn Henrik Pedersen fra Center for Velfærdshistorie SDU
til at debattere over emnet, ”Velfærdssta48 ÅRSBERETNING 2012

tens krise? Hattedamernes genkomst”
En spændende debat, som kommunaldirektør Erik Melgaard Bendorf styrede med en
kombination af en fast hånd og et glimt i
øjet.
Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering
Som omtalt i sidste årsberetning har Kulturstyrelsen foretaget en kvalitetsvurdering
af museet, der endte ud med en rapport,
som er tilgængelig på museets hjemmeside.
Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering tager
udgangspunkt i museets indberetninger til styrelsen bl.a. museets vedtægter,
regnskab, årsberetninger, arbejdsplaner,
forskningsresultater og bevaringsforhold
dvs. museets samlinger på Viebæltegård og
Abildvej samt udstillingerne på Egeskov
Mølle, Viebæltegård og Anne Hvides Gård.
Kulturstyrelsen peger på følgende områder,
hvor de ønsker forbedringer eller planer,
som kan sikre, at vi på sigt vil kunne leve
op til betingelserne for et statsanerkendt
museum:
- forskningen skal styrkes i museets samlede ansvarsområde
- udstillinger og formidling skal moderniseres, og der skal anvises en måde at
formidle søfarthistorien på, indtil et maritimt museum er etableret.
- magasineringen af museumsgenstandene
skal forbedres.
- samlingen skal gennemgås kritisk
- markedsføringen skal professionaliseres.
Bestyrelsen er ikke uenig med Kulturstyrelsen, men har den økonomiske udfordring, at det kræver nogle ressourcer, der
pt. ikke er tilstede i nødvendigt omfang.
Der er aftalt møde med Kulturstyrelsen her
i foråret, hvor vi skal fremlægge en plan
for hvorledes vi vil leve op til styrelsens
forventninger.

Samarbejdsaftale med kommunen
Museet har indgået en 4-årig samarbejdsaftale (2011-14) med Svendborg Kommune,
hvor 2 væsentlige ben i museets arbejde er
indeholdt, dels Forsorgsmuseets udvikling,
og dels etablering af et søfartsmuseum.
Det Socialhistoriske Projekt
I efteråret fik vi en opringning fra Socialstyrelsen, at de ville gøre brug af vores
tilbud om at udføre en socialhistorisk
udredning af vilkårene for anbragte børn,
sindslidende og evnesvage (m.fl. handicapgrupper) fra 1945 til 1976. En stor opgave,
som er med til at udbygge den viden, vi
allerede i dag besidder indenfor forsorgsområdet.
Udover at det bliver spændende at gennemføre projektet, vil det også samtidig
promovere og konsolidere museet, og
forsorgsmuseet vil stå endnu stærkere i
offentlighedens bevidsthed.
Vores faste samarbejdspartner Center for
velfærdshistorie SDU ved prof. Klaus Petersen har bidraget med at give ansøgningen både faglig og administrativ tyngde,
som jeg her gerne vil kvittere for.
Arkæologi Sydfyn
Samarbejdet med Øhavsmuseet omkring
arkæologien har nu kørt i et år. Samarbejdet er en konstruktion, hvor vi både
vil leve op til Kulturstyrelsens krav, men
samtidig fastholde den lokale forankring.
Det er for tidligt med kun et års erfaring at
drage nogen konklusion, men ved at pulje
de medarbejdere vi har, er der skabt bedre
betingelser for at kunne leve op til de krav
til ikke mindst forskningen, som Kulturstyrelsen stiller, og at vi samtidig kan bevare
den nærhed til de kommunale forvaltninger
og borgerne i de tre sydfynske kommuner
Langeland, Ærø og Svendborg. Projektet
skal kort sagt sikre, at den faglige tyngde,

lokale forankring og folkelige opbakning
er til stede i de tre kommuner.
Med baggrund i Kulturstyrelsens krav om
bedre magasiner til opbevaring undersøges
også muligheden for at etablere et fællesmagasin for de to museer – i øvrigt sammen med en række andre fynske museer.
Rottefælden
Friluftscenen overfor Rottefælden var
dømt til nedrivning, men Svendborg
Museum tog over og fik ved hjælp af en
donation på 600.000 fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal mulighed for at renovere
og dermed bevare en kulturhistorisk perle i
Caroline Amalielund. Det bliver spændende at følge med i, hvad scenens genopståen
kan bidrage med af nye kulturelle aktiviteter i Svendborg.
Formidling
Som statsanerkendt museum er vi forpligtet til at indsamle – registrere – bevare
– forske og formidle, men for at museet
kan komme ud til en bredere kreds bliver
formidlingen altafgørende i fremtiden. Vi
lever i et informationssamfund, hvor viden
og formidling foregår på digitale medier og
i en hastighed, der stiller helt nye standarder for, hvordan vi henvender os til det
omgivende samfund.
Det fysiske fremmøde på enten museet
eller magasinerne vil fortsat være en vigtig
brik i formidlingen, men forskellige indgange til den lille bærbare computer, som
mobiltelefonen efterhånden har udviklet
sig til, vil komme til at fylde mere og mere
med årene.
Museet er meget opmærksom på det medie
og benytter sig allerede af det, men det er
en udvikling, som vil fortsætte, og der skal
vi være med helt fremme.
Et andet eksempel er den lille skærm, der
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står ved den nye scene i Rottefælden, hvor
brugeren kan vælge mellem flere historier
fra området.
Arrangementer på Forsorgsmuseet , byvandringer og sejlture med museets skibe er
også vigtige arrangementer for at skabe og
fastholde interessen for den kulturarv, vi er
så rige på, både til lands og til vands.
Det maritime projekt
Som det fremgik af sidste årsberetning
blev vi sendt tilbage til startblokken, da vi
måtte opgive Baagøe & Ribers Plads på
grund af afslag på fondsmidler.
Bestyrelsen har efterfølgende bl.a. deltaget i Svendborg Kommunes borgermøder
omkring udviklingsplanen for Svendborg
Havn, idet et spændende projekt kunne
være et fælles hus sammen med Svendborg
Bibliotek. Vi deltager også i kommunens
arbejde med en ny kulturstrategi.
Bestyrelsen og Svendborg Kommune er
enige om, at et maritimt oplevelsescenter
fortsat har en høj prioritet, da hele Svendborgs og Sydfyns udvikling bygger på en
stærk forankret maritim baggrund.
Som noget nyt har vi i samarbejde med
Borgerforeningen fået stillet Guldsalen
til rådighed i juli måned i år til en udstilling, hvilket vi er meget glade for, idet det
samtidig er et lille step på vejen i forhold
til Kulturarvstyrelsens ønske om en bedre
formidling af søfartshistorien.
I bestyrelsens løbende drøftelser af det
maritime projekt har vi udvidet begrebet
”et søfartsmuseum”. Ved at inddrage hele
havnen og det sydfynske område, hvor hele
kyststrækningen og øerne hver i sær og
samlet rummer en maritim historie, kan vi
i samarbejde med andre maritime aktører
skabe en unik palet af historie og oplevel50 ÅRSBERETNING 2012

ser. Projektet kunne give et væsentligt bidrag til den sydfynske historie og samtidig
være en attraktion for oplevelsesturismen
og trække flere gæster til området.
Da det sydfynske øhav set med en gæsts
øjne opfattes som et samlet område, ville
det være optimalt ikke kun at begrænse
området til Svendborg Kommune, men at
indgå et samarbejde med de øvrige museer,
som har deres virke omkring øhavet.
Et sådant samarbejdsprojekt ville samtidig
være et stærkt signal i forhold til kravene
i den nye museumslov, som klart peger på
større og mere professionelle enheder. Her
puljer vi vores viden, men fastholder den
lokale forankring og frivillige arbejde, som
er helt afgørende for et museums virke
med den økonomi, der er til rådighed.
Det er nogle tanker, bestyrelsen vil forsøge
at konkretisere i det kommende år, men vi
vil gerne bringe tankerne til debat i medlemskredsen som et led i at kvalificere en
beslutning om hvilken vej, vi skal gå for at
nå vores mål: at få Svendborgs maritime
historie gjort synlig.
Afslutning
Jeg vil afslutte bestyrelsens årsberetning
for 2012 med en stor tak til alle på og omkring museet.
Tak til alle vore samarbejdspartnere og
museumsforeningens medlemmer, som
hver især gennem jeres interesse og deltagelse medvirker til udviklingen af museet
- ud over at være gode ambassadører.
Tak til de over 90 frivillige i museets
forskellige afdelinger. Jeres indsats ville
museet ikke kunne undvære. Det gælder
de trofaste frivillige ved Byhistorisk Arkiv
og på Fattiggården. Det gælder vores 2 bådelaug for HJORTØ og VIKING. At holde
sådan et par ældre damer flydende kræver
både hårdt arbejde og omsorg. Bådene er

så velvedligeholdte, at de påkalder sig en
særlig opmærksomhed blandt de mange
gæster på havnen.
Også de frivillige i Egeskov Møllelaug
skal også have en stor tak for deres arbejde. Det er jo et job, hvor medlemmerne
nærmest skal sove med støvlerne på. For
når det blæser skal der gang i melproduktionen, og når det er godt vejr, kommer
turisterne på besøg.
Der er også frivillige, der tager sig af Kaia,
natfærgen til Vindeby, og der er også ven-

ner til friluftsscenen ved Rottefælden.
Med den store opbakning og interesse ser
bestyrelsen frem til arbejdet og samarbedet
i 2013.

Efter endnu et år med stor iver og engagement fra de frivillige på Forsorgsmuseet blev der tid til en
dejlig, omend blæsende, tur med VIKING. Her Hanne Jørgensen og Niels Holluf Nielsen
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Mindeord over Henning Thalund
(1929-2013)
I begyndelsen af januar 2013 døde Henning Thalund – en trofast støtte til Svendborg Museum. Thalund – det hed han
altid på museet – var medlem af eller
suppleant til museets bestyrelse fra 1986
og helt indtil 2003. Thalund var uddannet
navigatør og fra 1976-1992 forstander på
Svendborg Søfartsskole, og det var også
på grund af søfartshistorien, at Thalund
bakkede op om museets arbejde. Han var
en flittig gæst på Søfartsarkivet, og hans
studier blev omsat til artikler i museets
årbøger eller til en række populære bøger
om skibe fra Svendborgsund og (helst)
på langfart. Henning var romantiker; det
erhvervsmæssige i søfartshistorien interesserede ham ikke.
Udover skribentvirksomheden var Henning
Thalund en dygtig restaurator af kirkeskibe, hvoraf han altid havde mindst et på
bedding i villaen på Strandvej.
Thalund bidrog også med en hjælpende
hånd eller med ekspertviden, når der skulle
opbygges maritime udstillinger. Han var
med på Søfartsmuseet i Troense, eller da
museet i midten af 1990’erne troede, vi
skulle have et nyt søfartsmuseum i den
smukke toldbod på havnen og af den grund
lavede en stor maritim udstilling der. Sidst
var han i 2005 primus motor på udstillingen om Svendborg-skibe i Grønlandsfarten
til museet i Asiaat, Svendborgs grønlandske venskabsby. Samme år modtog Henning Thalund ”Barselspotten” af museets
formand som en anerkendelse af hans
mangeårige virke for museet.
Thalund blev ved med at komme på museet til det sidste – og altid med en venlig og
opmuntrende bemærkning til de folk, han
mødte. Nogle gange kom han for at gå på
arkivet; andre gange ville han lige se, ”om
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chefen var hjemme”. Var chefen det, fik vi
som regel en snak, som ofte blev indledt
med ”Nå, Esben. Får vi snart et nyt søfartsmuseum?” Desværre nåede Thalund ikke
at opleve det, men når det lykkes, vil jeg
ved åbningen tænke på Henning Thalund.

Henning Thalund (til venstre) fotograferet i
2005 sammen med sin hustru, Elna, og museets
formand Claus Askegaard med sin hustru,
Ruth, foran Sømandshjemmet i Asiaat

