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Tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig, holdt en
stærk tale ved åbningen af udstillingen ”Fattigdom på tværs”
den 28. maj 2014. Foto: Jesper N. Spatzek.
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Årsberetningen 2014

Udstillingssteder

Beretningen om året er skrevet af museumschef Esben Hedegaard med bidrag
fra projektleder Jesper Vazcy Kragh (Det
socialhistoriske projekt), museumsinspektørerne Sarah Smed (Forsorgsmuseet), Jacob Knage Rasmussen (Arkiverne) og Nils
Vallensdorf Jensen (Bevaring, Formidling
nyere tid mm.), kommunikationsmedarbejder Malene Klinksgaard (Kommunikation og markedsføring), sekretær mm. Ellinor Kansberg (personale, besøgstal og
publikumsundersøgelse) samt forvalter
mm. Morten Berg Nielsen (bygninger,
KAIA og haven). Bagest har bestyrelsesformand, Poul Weber redegjort for bestyrelsens arbejde i 2014.

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

I kraft af arkæologisamarbejdet med
Øhavsmuseet vil beretningen om den arkæologiske virksomhed ligesom sidste år
kunne findes i årsberetningen for Øhavsmuseet. Her omtales arkæologien blot
summarisk i afsnittet ”Museets formål og
virkeområde”.

Broholmsvej 32

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

Forsorgsmuseet
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Anne Hvides Gård
Fruestræde 3
5700 Svendborg
Oldsagssamlingen på Broholm
5881 Gudme
Egeskov Mølle
Grønnebjergvej 1
5771 Stenstrup
Lundeborg Pakhus
Havnevej 1
5874 Hesselager.

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

ÅRSBERETNING 2014 5

Året i overskrifter
2014 blev et godt år for Svendborg Museum med høj produktivitet, rekordstort besøgstal og vigtige begivenheder på og omkring museet. Af hovedpunkter kan nævnes:
•

besøgstallet steg med 35%

•

vi afsluttede det socialhistoriske forskningsprojekt til tiden og med et flot resultat

•

vi kom langt med samlingsgennemgangen og fik løst skadedyrsproblemerne på magasinet

•

opløsningen af Øhavsmuseet gav behov for nytænkning af arkæologisk samarbejde,
samt af planerne om fællesmagasin og konservering i Ryslinge

•

et søfartsmuseum på havnen kom på kommunens dagsorden

•

vi fik en stærk bestyrelse

Natfærgen KAIA ligger fortøjet i Troense Havn ved siden af Postbåden HJORTØ i forbindelse med
Æbleræset 2014. Kjeld Søberg (tv.), Kurt Jensen og Torben Poulsen fra HJORTØs bådelaug troner på
fordækket. Foto: Nils Valdersdorf Jensen.
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Nils Valdersdorf Jensen fortæller om latrinets lyksaligheder for en gruppe børn på tur d. 8. juli.
Foto: Marianne Berthing.

Besøgstal
År

2012

2013

2014

15.251

17.469

23.742

Forsorgsmuseet

8.359

9.494

12.067

Anne Hvides Gård

1.081

0

202

86

143

747

Pakhuset i Lundeborg

1.995

3.000

3.000

Egeskov Mølle

1.826

1.636

1.996

Borgerforeningen

1.205

1.012

Svendborg Museum i alt

Oldsagssamlingen på Broholm

Frederiksøen ”Stålmænd” i 2014
Andre arrangementer, foredrag, guidede ture, sejlture, mm.

4.834
699

972

896
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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 inden for dets virkeområde, som siden 1. januar 2007 har været
sammenfaldende med Svendborg Kommune, at undersøge, indsamle, bevare og
udstille genstande fra fortiden, så disse
minder om vore forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og
videnskabens tjeneste.
Museets virksomhed dækker alle aspekter
og epoker af kulturhistorien, idet der for
arkæologiens vedkommende pr. 1. januar
2012 blev dannet en arkæologisk enhed,
Arkæologi Sydfyn, som museumschefen
sidder i styregruppen for, hvor arkæologerne primært sidder fysisk på Svendborg
Museum, og hvor Øhavsmuseet har haft
det faglige, økonomiske og administrative
ansvar. Med beslutningen om at opløse
Øhavsmuseet pr. 1. juli 2015 har Svendborg Museum sammen med repræsentanter for det nye Langeland Museum og
det nye Faaborg-Midtfyn Museum hen
over årsskiftet 2014/15 udarbejdet en ny
samarbejdsaftale, der forventes godkendt
af Kulturstyrelsen og de tre museers bestyrelser i løbet af foråret 2015, så den kan
træde i kraft, når den gamle aftale løber
ud. En nærmere redegørelse for aftalen
følger i næste årsberetning.

Udviklingsplan 2015-2020
Museet fremlagde i efteråret en udviklingsplan for perioden 2015-2020 for bestyrelsen til godkendelse. Planen rummer
vision, handlingsplan og nøgleprojekter
for dels Forsorgsmuseet, dels afdelingen
for Nyere tid/Søfart.
8 ÅRSBERETNING 2014

For Forsorgsmuseet er det visionen, at afdelingen senest i 2020 har opnået statslig
anerkendelse og permanent tilskud til udøvelsen af sin nationale opgave. Blandt
nøgleprojekterne kan nævnes
•

renovering af museets fysiske rammer

•

udstillingen ”Lys og Mørke” som erstatning for børnehjemsudstillingen
fra 2002

•

etablering af et nationalt rådgivningscenter for social udsatte, der skal give
dem nemmere adgang til deres historie

•

udgivelse af rapporten fra forskningsprojektet ”Anbragt” i bogform

•

undersøgelse af kulturarven på alderdoms- og plejehjem

•

et nyt 3-årigt forskningsprojekt ”Velfærdshistorier fra kanten” i samarbejde
med SDU og Fængselsmuseet i Horsens

Det er visionen for Afdelingen for Nyere
tid og Søfart, at ”den skal være et fyrtårn for
Sydfyns kulturarv. I den danske museumsverden skal afdelingen være særligt anerkendt
for vores faglighed og innovative tilgang, og
internationalt kendes vi for arbejdet med lystsejladsens, øhavets og havnens kulturarv.
I 2020 opererer afdelingen fra et nyetableret
maritimt videns- og oplevelsescenter på
Svendborg Havn, hvorfra museets aktiviteter
breder sig som ringe i vandet – ud i øhavet og
ind i oplandet. Centret er dén samlende maritime attraktion og informationsplatform
Svendborg og Sydfyn har manglet, og det tiltrækker i kraft af sin autenticitet og sine aktiviteter minimum 80.000 gæster årligt.
Svendborg og omegns maritime historie er af
national vigtighed, hvorfor dette område har
museets særlige interesse. Det nye maritime
center på Svendborg havn skal fortælle byens

og egnens historie på netop det sted, som i
århundreder har været omdrejningspunkt for
det hele: havnen i Svendborg. Samtidig kan
man her opleve og få viden om lystsejladsens
historie og kulturarv i Danmark. 150 års jubilæet i 2016 for lystsejlads i Danmark blev benyttet til at gøre opmærksom på, at lystsejladsens vugge stod i Svendborg, og at Det
sydfynske Øhav stadigvæk er et mekka for
lystsejlere fra ind- og udland.
Det maritime kulturhus er rammen om forskning og formidling af høj kvalitet, men det er
andet og mere end et klassisk søfartsmuseum. Huset fungerer som et maritimt forsamlingshus, et offentlig tilgængeligt bevaringsværft for historiske fartøjer, en platform for
information og debat, f.eks. om Det blå Danmarks udfordringer, og - ikke mindst – er hu-

set en port til Sydfyn og øhav: Her bliver man
klædt på til selv at drage ud og opleve historien i landskabet.
Trods øget volumen er Svendborg Museum
på havnen fortsat en lokalt forankret og nærværende kulturinstitution. Museet er en integreret del af kommunens kulturliv, og dets
evne til at samarbejde med andre kulturaktører, erhvervsliv, turistorganisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner og ildsjæle
skaber lokalt engagement og ejerskab til museet.” (citat fra Udviklingsplanen)
Udviklingsplanen vil styrke fagligheden
ved fast ansættelse af en museumsinspektør, samt ved gennemførelse af et
ph.d.-forløb 2017-2020, hvor kandidaten
efterfølgende tilknyttes afdelingen. Afdelingen skal særligt forske i og formidle

Det 6 meter høje banner
over indgangen trak folk
til. Frederiksøens haller er
oplagte til
kulturarrangementer.
Foto: Nils Valdersdorf
Jensen.
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Eleverne fra 4. klasse på
Ørkildskolen, Byen, læser
koncentreret i den årbog
2013, som de selv havde
bidraget til med tekst og
portrætter.
Foto: Fagfotografen.

Øhavets og lystsejladsens kulturhistorie,
samt Svendborg havns udvikling fra 1960
til nu. Derudover har afdelingen ambition
om at styrke kulturhistorien i hele kommunen gennem samarbejde med og rådgivning af Svendborg Kommune, lokalhistoriske arkiver, foreninger og private. Indtil vi har et maritimt museum på havnen
vil museet arbejde decentralt i landskabet, i forstæder, landsbyer, på øerne og i
Svendborgs byrum.

over det fag, de skulle til at stifte bekendtskab med. Og det skete med 4. årgang på
Ørkildskolen, der kom med deres unikke
perspektiver på udvalgte genstande fra
museets magasiner (se årbogen fra 2013).
Samarbejdet med 4. klassen var et godt
eksempel på, at der er et stort uudnyttet
potentiale i at samarbejde med folkeskolen om andet end traditionelle museumsbesøg.

Eksternt samarbejde

I kølvandet på nedlæggelsen af Fyns Amt
og dermed af Amtsmuseumsrådet oprettedes KulturarvFyn som de fynske museers, bibliotekers og arkivers samarbejdsorgan. Museumschefen har siden oprettelsen siddet i bestyrelsen med særligt ansvar for bevaring, herunder konservering
og (fælles)magasinering. Som bestyrelsesmedlem har han også virket for et styrket
samarbejde med den fynske kulturregion
og tog i foråret 2014 initiativ til møder både med formanden for kulturregionens
politiske styregruppe, Lene Høsthåb, og
med kultursekretariatet. KulturarvFyn har
ikke følt, at kulturregionen udnyttede
samvirkets store netværk til de fynske arkiver, biblioteker og museer, og vi har an-

Undervisningssektoren
Forsorgsmuseets i forvejen gode samarbejde med undervisningssektoren blev i
2014 yderligere styrket gennem en række
samarbejdsprojekter, der nærmere er beskrevet i afsnittet om Forsorgsmuseets
formidling. Afdelingen for Nyere tid og
Søfart har også intensiveret samarbejdet
med uddannelsessektoren. Det skete i
forbindelse med udstillingen ”STÅLMÆND”, hvor Svendborg Erhvervsskole
udstillede svendestykker fra smedelinjen
og brugte udstillingen til at bibringe nystartede smedeelever historisk stolthed
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KulturarvFyn

ket over, at puljerne med kulturmidler typisk blev udmeldt for sent til, at de iværksatte projekter kunne markedsføres ordentligt, og for specifikke til at KulturarvFyns medlemmer fandt temaerne relevante. Bl.a. i et forsøg på at imødegå kritikken inviterede kulturregionen bredt ud
til et 2-dages seminar i Svendborg den 3.
og 4. juni, hvor ideer til aktiviteterne i
2015 og 2016 skulle fostres og prioriteres.
Svendborg Museum deltog i seminaret
og foreslog at fokusere på centraliseringsproblematikken ved at skabe en ”modstrøm” i form af kulturarrangementer i
hver af Fyns 10 kommuner i ruiner og
værdiforladte miljøer. Projektet med arbejdstitlen ”Forfaldets forvandling” fik
bred opbakning og er siden blevet godkendt af Kulturstyrelse og politikere.
Svendborg Museum har i foråret 2015 fået
til opgave at gøre projektet operationelt.

Svendborg Kommune
Samarbejdet med Svendborg Kommune
er generelt udfordret efter byrådsvalget
2013 med beslutningen om at lægge udvalget for erhverv, beskæftigelse og kultur
sammen. Museet spiller dermed af helt
naturlige grunde en meget lille rolle i
EBK-udvalgets omfangsrige portefølje. I
2014 blev linket til kommunen dog væsentlig styrket gennem en aftale om månedlige møder mellem museumschefen
og afdelingsleder Morten Refskou. En ny
opgave udover de mange gamle opgaver
i kommunalt regi opstod, da museums-

chefen blev bedt om at indgå i et nyoprettet ”Svendborg Arkitekturråd”, der har til
opgave at rådgive Svendborg Kommune i
arkitektur- og bevaringsspørgsmål, samt
bistå ved kåringen af den årlige arkitekturpris. Rådet består af fem medlemmer, hvor
Svendborg Museum, By og Land Sydfyn
og Shopping Svendborg hver udpeger ét
medlem og arkitektforeningen to medlemmer. Rådet har forholdt sig til en række
principielle sager i forbindelse med både
nybyggeri og nedrivning, og det har bl.a.
rådgivet kommunen i forhold til opsætning af solcelleanlæg.

Boligsocialt Projekt
Først på året havde museumsinspektør
Jacob Knage Rasmussen og museumschefen en række møder med en tidligere
medarbejder på Forsorgsmuseet, Mette
Østerberg, der nu var ansat af Domea
som projektleder for et stort boligsocialt
projekt i Toftemarken, Jægermarken og

Svendborg Museum samarbejdede med
Naturturisme om kulturhistorisk formidling ved
Egebjerg Mølle – både i form af guidede ture og i
form af en udstilling på svikstillingen. I møllens
nye glaskuppel viser Esben Hedegaard en
mikrolit – en pilespids – fra arkæologernes
udgravninger i Kirkeby frem.
Foto: Gudrun Fussing
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Skovparken i Svendborg. Mette så, ligesom vi, nogle spændende muligheder i at
inddrage beboerne i en registrering og
formidling af boligkarreernes kulturhistorie samtidig med en gennemgribende
modernisering af lejlighederne. I første
omgang har beboerne dog sagt nej til
den boligsociale helhedsplan, og ideen
om museumsvirksomhed i et område, der
måske ikke tidligere har haft museets allerstørste bevågenhed – og omvendt – er
indtil videre udskudt, men bestemt ikke
opgivet.

Scanning af bådtegninger
Midt på året fik museet en henvendelse
fra Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer
(DFÆL). De havde fået en idé om at scanne alle eksisterende tegninger af lystfartøjer og gøre dem tilgængelige på en
brugervenlig hjemmeside. Det ville
Svendborg Museum meget gerne deltage
i. Hovedparten af tegningerne ligger i dag
på museets magasin på Abildvej, hvor
Danmarks Museum for Lystsejlads (DMFL)
har haft deres arkiv i snart 10 år – inklusiv
kortskabe med ca. 400 bådtegninger. Der
blev afholdt et par møder mellem DFÆL
og de to museer, og i første omgang tilbød Svendborg Museum, at scanningen
kunne foretages af DFÆL’s frivillige ved
hjælp af museets nye scanner til storformater. Cand. mag. Martin Friis Hansen fra
Byhistorisk Arkiv afholdt som et led heri
et scannings- og registreringskursus for
en halv snes medlemmer af DFÆL. Brugen
af et stort antal frivillige, hvoraf nogle boede i Københavnsområdet, gav imidlertid
en del ulemper, og i skrivende stund har
projektet udviklet sig mere i retning af, at
der søges penge til, at scanning og opbygning af hjemmeside kan ske ”ude i byen”, hvorefter udvalgte DFÆL-medlemmer
12 ÅRSBERETNING 2014

med ekspertviden om konstruktører og
både kan bidrage med oplysninger til
hjemmesiden.

Bevaring
Bevaringsopgaverne spænder vidt på
Svendborg Museum. Det handler om bevaring, når vi som i februar 2014 inviterede 4. årg. fra Ørkildskolen, Byen, ind på
magasinerne og bad dem vælge den
mest interessante genstand og begrunde
deres valg i sidste års årbog. Det er bevaring, når museumschefen den 10. april tog
til aftenmøde med bestyrelsen for Sydfyns Maskinsamling for at hjælpe dem til
en hensigtsmæssig afvikling af deres store samling. Og det er bevaring, når museet sammen med Land og By-foreningen
den 27. maj tog på nok en bustur med byrådspolitikerne for at kigge på og diskutere kulturmiljøer, nedrivningssager og blokeringen af Skattergade. I det følgende er
bevaringsopgaverne samlet under nogle
hovedpunkter:

Arbejdet med samlingerne
Vi har i 2014 fortsat vores arbejde med et
gennemgå museets samling af genstande. I løbet af året har der været 2-3 medarbejdere i gang i nyere tids samling. Det
har betydet, at vi nu har gennemgået alle
mindre museumsgenstande, affotograferet dem og pakket dem om. Desuden har
vi fået gennemgået hele vores samling af
tekstiler, alt fra knapper til brudekjoler og
hvad der findes derimellem. Det er sket i
samarbejde med Elly Kølln og med Bevaringscenter Fyn. En større bevilling fra
Kulturstyrelsen gør, at vi tør regne med at
afslutte samlingsgennemgangen i 2015.
Det er primært møbler og andre større inventargenstande, håndværksting mv. Til

sammen udgør de måske kun 1/5 af vore
genstande, men de fylder mere end halvdelen af magasinet, så vi vil bestemt vurdere dem kritisk.
Det allerede udførte arbejde på magasinet har betydet, at museet formodentlig
ikke siden før 1. Verdenskrig har haft så
meget styr på dets genstandssamling.
Det viste sig bl.a. ved den årlige samlingsrevision, hvor der var styr på samtlige
genstande udvalgt af revisoren. Det burde være en selvfølge på ethvert museum,
men på Svendborg Museum har det formodentlig ikke været tilfældet i 100 år. En
stor tilfredsstillelse.
Vi har i sidste års årbog beskrevet vores

praksis i forhold til håndteringen af vores
genstandssamling, herunder også vores
håndtering af de genstande vi ikke længere ønsker i samlingen. Som beskrevet,
får nogle af de uønskede genstande måske et nyt liv på andre danske museer,
nogle vender måske hjem til den oprindelige giver, mens andre ender med at blive
destrueret. På landsplan blev der i 2011
kasseret 4.500 genstande. I 2012 var tallet
12.000 genstande, og siden formodes antallet snarere at være steget end faldet. I
de fleste tilfælde har kassation betydet
destruktion. Destruktionen sker ud fra
Kulturstyrelsens retningslinjer, der bygger
på faglige og etiske hensyn – men er det i
virkeligheden uetisk, at museerne destruerer genstande uden at skele til, at de vil

Konserveringstekniker Simon Schölch håndterer én af Svendborg Museums mere end 100 faner. Takket
være Bevaringscenter Fyn bistand fik vi i løbet af 2014 og begyndelsen af 2015 styr på museets tekstiler.
Foto: Ida Hovmand.
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kunne få et nyt liv uden for museet? Det
har vi, ligesom så mange andre, spurgt os
selv om.

velgørende forening, som herefter kan
sælge genstanden til private uden behæftelser.

Svendborg Museum har gennem de seneste tre år brugt mange ressourcer på en
kritisk gennemgang af samlingerne, og
flere hundrede genstande er kasseret – de
fleste til destruktion. Lige nu står en stor
samling udskilte møbler og afventer deres fremtidige skæbne: borde, stole,
standkister, dragkister mv. I 2014 søgte og
fik vi lønmidler af Kulturstyrelsen til i tre
måneder at undersøge alternativer til destruktion. I samarbejde med Odense Bys
Museer og Østfyns Museer vil projektet
”Kassation til nyt liv” eksperimentere med
en ny kassationsmetode, hvor genstandene i stedet for at komme på forbrændingen gives nyt liv på skoler, teatre, biblioteker og andre offentlige institutioner og
foreninger. Projektet skal udvikle principper for overdragelse, der på den ene side
er juridisk holdbare og på den anden side
forekommer mere etiske og tidssvarende
end den nuværende destruktionspraksis.

Bevaringscenter Fyn har i året 2014 været
involveret i flere projekter omkring
Svendborg Museums samlinger. En gennemgang af museets samling af godt 100
faner blev påbegyndt i 2013 og afsluttet i
2014. Alle fanerne er nu rengjorte, fotodokumenterede og pakket om. Ved samme
lejlighed blev deres bevaringstilstand
evalueret og deres registreringsstatus i
REGIN undersøgt. Som nævnt ovenfor
blev også en stor del af museet tekstilsamling gennemgået af konservatorerne.
Tekstilerne blev checket og ompakket,
men af tidsmæssige årsager ikke rengjort
og fotodokumenteret i denne omgang.
Derudover blev en del flasker og dåser fra
et indsamlet malerværksted tømt for kemikalier og renset, så de i fremtiden kan
opbevares og håndteres sikkert. Endelig
blev hele museets tekstilsamling ført til
Rudkøbing for at komme en tur i frysecontaineren. Det løste heldigvis problemet med møl på tekstilmagasinet.

I praksis vil projektet oprette en formidlingsbørs for kassationstruede genstande.
På portalen www.kassationtilnytliv.dk kan
interesserede institutioner se et udvalg af
genstande, der er sat til kassation, og derefter lave en begrundet ansøgning om
overtagelse. Museet vælger mellem ansøgerne, udfærdiger overdragelsesdokumenter og sikrer, at genstandens nye ejere er bekendt med de forpligtelser, der
følger med ejerskabet, herunder at genstanden aldrig må overgå til privat eje, og
at genstanden ikke må kunne kapitaliseres. Ønsker de nye ejere på et tidspunkt at
skille sig af med genstanden, forestiller vi
os på nuværende tidspunkt, at det f.eks.
kan ske til en genbrugsbutik drevet af en
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Byggesager og besigtigelse (Museumslovens kap. 8)
Der sker meget på landet i disse år. Fordelingen mellem land og by forskubbes, og
mange funktionstømte bygninger på landet fraflyttes og forfalder. Dette landsdækkende problem for landdistrikterne
opleves også i Svendborg Kommune. Fra
politisk hold er der via ”Landsbypuljen”
tilgængeliggjort midler, der kan bruges til
både landsbyfornyelse og nedrivning.
Museet har i 2014 gennemgået op mod
600 byggesager og har i høj grad stiftet
bekendtskab med presset på at anvende
landsbypuljen til nedrivning.

Den 5. oktober blev færgen Ærøsund sænket ud for Ballen for at få et nyt liv som dykkerobjekt. Det skal
nok blive en turistsucces, men set fra et bevaringsperspektiv var begivenheden en fiasko. Det var
ærgerligt, at vi, som gennem længere tid havde undersøgt mulighederne for bevare skibet flydende i
Svendborg havn, ikke havde tilstrækkeligt med fantasi og penge. Som formidling af maritim historie er
en skrællet færge på 20 meter vand ikke velegnet. Foto: Annie Juhl.

Museets har i gennemgangen af byggesager i særlig grad interesseret sig for nedrivningssagerne samt for byggesager, der
vedrører udpegede kulturmiljøer. På basis
af byggelisterne foretager museet forespørgsler til kommunen – f.eks. når der
sker udvidelser eller moderniseringer i
Troense, eller mulige nedrivninger i Lundeborg, der begge er interessante kulturmiljøer. I forhold til nedrivningssager foretager museet besigtigelser med henblik
på at dokumentere bygningerne for eftertiden, samt for at sikre at uerstattelige bevaringsværdier ikke bare forsvinder. I 2014
er foretaget ca. 60 besigtigelser af nedrivningstruede bygninger i hele kommunen.
Museets udsendte taler med husejere,
hvis de er hjemme, og forsøger at afklare
status for bygningerne. Mange bygninger
er funktionstømte og ubeboelige, medens
andre nedrives for at nyt kan bygges op.
Herudover forholder museet sig fortsat til
alle mulige andre sager med kulturhisto-

risk indhold. F.eks. har museet måttet
overveje, hvordan det forholdt sig til etableringen af yderligere en bådebro ud for
en parcel ved Pilekrogen, hvor provenuet
fra udlejningen af bådepladserne langs
den nye bro skulle bruges til at renovere
Jacobsens Plads, der ligger 800 m mod
øst. Jacobsens Plads er Danmarks sidste
strandværft og er ligeledes ejet af Fonden
Jacobsens Plads. At det kunne være fint
og særdeles tiltrængt at få renoveret bolværk mm. på værftsgrunden, skal der ikke
herske tvivl om, men måden, man ville
forsøge at skaffe midlerne på, gav både
museet og kommunen seriøse overvejelser. Foreløbig har et par møder været afholdt for at afklare, hvilken sikkerhed man
har for at få Jacobsens Plads renoveret i
kraft af projektet.
En anden lokal bevaringssag, hvor museet
har lagt en del kræfter, drejer sig om intet
mindre end Svendborgs vartegn: Christiansmøllen. I forlængelse af stormen Bodil i
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dec. 2013 blev der konstateret råd i møllevingerne, og ved en senere gennemgang
af bygningen, hvori museet deltog, konstateredes en række andre rådskader i den
fredede mølle, der kaldte på en stor og
snarlig restaurering. Museet gjorde gældende, klog af forløbet på Egeskov Mølle,
at der forud for restaureringen måtte foretages en registrering og nummerering af
møllens rige og velbevarede inventar. Byrådet har efterfølgende bedt et lokalt arkitektfirma om at udarbejde tre overslag
over scenarier, afhængig af om man – som
billigste model - blot ville bygningsmæssigt sikre møllen, eller om man – som den
dyreste – ville gøre møllen offentlig tilgængelig, i stand til at male mel igen og
formidle dens historie. Samtidig har museet været inddraget i overvejelserne om at
overdrage den fremtidige drift til en forening eller et laug – i lighed med Egeskov
Møllelaug. Museet har meddelt, at vi er
glade ved ejerskabet af Egeskov Mølle, og
at det er mølle nok for os! Vi har samtidig
foreslået, at kommunen istandsatte møllen nødtørftigt og udlagde de 2-3 mill. kr.
sparet ved at tage den billigste model i en
offentlig konkurrence, hvor det mest
spændende og bæredygtige forslag kunne få pengene, realisere deres projekt og
drive møllen fremadrettet med et fast årligt kommunalt tilskud. Kommunen støtter pt. en anden idé om at bruge møllen
som et element i etableringen af et center
for bevarelse af gamle danske håndværk.
Det er et ædelt formål, men erfaringerne
fra en række tidligere projekter af den art
(projekter med flere penge, med bedre
bygninger, en central beliggenhed og
med en bevaringsinstitution i ryggen) viser, at initiativet i Svendborg nok desværre
er spild af gode kræfter.
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Vandmiljøplaner
Svendborg Kommune er som resten af
Danmark i gang med at implementere
EU’s vandmiljødirektiv. Loven har som formål at forbedre vandløbsmiljøet over hele
Europa og f.eks. sørge for at fiskeyngel og
vandinsekter kan vandre og gyde i samtlige vandløb. Selvom formålet er nobelt,
betyder det i mange tilfælde, at ”spærringer” i vandløbene skal fjernes – og det
rammer bl.a. gamle vandmøller, industrianlæg og stenkister.. Danske vandløb har
været udnyttet til omfattende kraftproduktion siden 1300-tallet, og der er grund
til bekymring, når store dele af vores kulturarv på den måde kommer i farezonen.
Kulturarv Fyn og Organisationen Danske
Museer har derfor flere gange råbt vagt i
gevær.
I Svendborg kommune har Hundstrup Å
og Syltemade Å været genstand for kommunale forundersøgelser. Svendborg Museum udtalte sig i 2013 om de rige kulturhistoriske elementer langs åløbene – Gundestrup Mølle, Vester Mølle og Elleskov
Mølle - som i vandmiljøplanerne kaldes
for ”spærringer”. I 2014 har arbejdet med
vandmiljøplanerne især haft form af opfølgning på arbejdet fra 2013. Svendborg
Kommune har i 2014 ladet udfærdige et
forslag til, hvordan situationen omkring
Vester Mølle i Vester Skerninge kunne udformes med stryg og ændring af bækkens
forløb. Svendborg Museum har i arbejdet
med vandmøllerne det udgangspunkt, at
det historiske landskab og elementerne
fra mølleriets så vidt muligt skal vedblive
at være synlige. I tilfældet med Vester
Mølle betyder det, at mølledammens volde stadig skal være synlige, og at bagåens
løb ind under hovedbygningen vedligeholdes. I 2015 arbejdes videre med vand-

løb i kommunens østlige del, herunder
Vejstrup å med den fredede Vejstrup
vandmølle.
Fredningsgennemgang
Som deltagerne ved årsmødet i 2014 vil
vide, er Kulturstyrelsen i disse år i gang
med en fredningsgennemgang af Danmarks 9000 fredede bygninger, og i løbet
af 2013 og 2014 blev også de relativt mange fredede bygninger i Svendborg Kommune besigtiget og fik deres bevaringsværdi vurderet. I forlængelse heraf modtog Svendborg Museum i december 2014
styrelsens forslag om affredning af fire
huse i Troense. Alle fire huse har tidligere
tilhørt den fredningskategori, der lød under navnet B-fredning – populært kaldet
facadefredning. Da skellet mellem A- og
B-fredninger blev ophævet, skal mange af
de tidligere B-fredningshuse nu leve op til
fredningsbetingelser, de ikke er blevet administreret efter før. I 2015 vil Svendborg
Museum besigtige og udtale sig om husene. Allerede nu kan det bemærkes, at museet er bekymret for det generelle kulturmiljøs bevaring, hvis flere af Troenses
gamle huse affredes. Det har før vist sig
svært at sikre bevaringsværdier, når bygningerne ikke længere er beskyttede af
fredningerne.

Lokalplaner
Svendborg Museum deltager i Svendborg
Kommunes arbejde med udarbejdelse af
lokalplaner. I 2014 har museet gennemset
en række lokalplaner, og udtalt sig om de
kulturhistoriske værdier til disse både
skriftligt og ved mødeaktiviteter. Svendborg Museum har bl.a. deltaget i udviklingsarbejdet af lokalplaner for Frederiksøen og Svendborg Havn, og i den sam-

menhæng advokeret for at fremtidige udviklingsplaner skal bevare de elementer,
der gør Svendborg Havn til Danmarks
bedst bevarede – f.eks. zoneringen, industribygninger, pullerter og de bygninger
der ligger som perler på en snor, især på
Jessens Mole.

Indsamling
Den 12. september 2013 bekendtgjorde
den finske virksomhed Altair, at de ville
lukke deres produktionsenhed i Svendborg. Fabrikken gik tidligere under navnet
Svendborg Vinkompagni og var i sin tid
opstået som appendiks til Svendborg
Konservesfabrik. Senere igen blev virksomheden gjort selvstændig af ejeren
FDB og beskæftigede flere hundrede
mennesker. I forbindelse med lukningen
foretog museet i 2014 en rekognoscering
på fabrikken for at afklare, hvorvidt fabrikken rummer bevaringsværdige effekter.
Da fabrikken lukkes i flere trin, er genstandene endnu ikke frigjort, men museet vil
besøge fabrikken igen, når den tid kommer.
I efteråret 2014 modtog museet en større
samling genstande, der dokumenterede
den thurinske kaptajn Lars Andersens
(1874-1948) familie- og sejlerliv. Der er bevaret et skibsportræt af VENUS (malet af
Chappel), sømandssouvenirs (f.eks. sydeuropæiske porcelænsbuster) og flere af
de breve, han sendte hjem til familien.
Lars’ kone og søster overtalte ham i 1912
til at gå i land og prøve lykken som brugsuddeler, men søen trak igen i 1917. Under
verdenskrigen steg fragtraterne, risikoen
og dermed også lønningerne, så det har
nok været medvirkende til dén beslutning. Genstandene er skænket af Lars’
barnebarn, Anny Fribo.
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Blandt årets indsamlede
genstande var dette bord
fra ca. 1680, som gennem
århundreder havde
fungeret som de
svendborgensiske
kobbersmedes
laugsbord.
Foto: Finn Buch.

I forbindelse med STÅLMÆND-udstillingen indkom yderligere et par lappede
Svendborg Værft- kedeldragter, og det vil
være vigtige genstande, den dag museet
skal etablere en større udstilling om værftets historie. Derudover kan nævnes to
malerier til museets i forvejen store samling, og som noget ganske usædvanligt:
Kobbersmedenes laugsbord fra ca. 1680.
Bordet har i generationer været i efterkommerne af kobbersmed Haugsteds eje,
men er nu efter nogle årtier i København
vendt hjem til Svendborg tilligemed en
del fotos og arkivalier om familien. Kobbersmed Haugsted sad i en lang årrække
før og efter 1920 i byrådet, tog initiativ til
badeanstalten ved Krøyers Have (som byrådet i øvrigt i 2014 overvejede at give tilladelse til at nedrive), men burde måske
først og fremmest være kendt i Svendborg for at være ham, der indførte det
vandskyllende kloset i byen.
Der har i årets løb været bud fra museer
og andre, som ville låne genstande til udstillingsformål: I forbindelse med DM i
starbåd i Troense i begyndelsen af september udlånte vi en række halvmodeller,
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Odense Bys Museer lånte udvalgte genstande fra Gudme og Lundeborg til udstillingen ”Den romerske forbindelse”, men
mest ombejlet var dog museets lille figur
af den slaviske gud, Svantevit, med de fire
ansigter vendt mod hver sit verdenshjørne: Originalen udlåntes til en udstilling på
Museum Vestsjælland, mens Archäologische Museum i Hamborg måtte nøjes med
kopien til deres ”Mythos Hammaburg”-udstilling, da tyskerne var senere ude
med en låneanmodning.
Museets registrator, Morten Jacobsen, er
helt på omgangshøjde med sin registrering i REGIN af nytilkomne genstande. REGIN er imidlertid snart en saga blot, idet
Kulturstyrelsen i efteråret inviterede til
orienteringsmøder om et nyt registreringssystem, ”Sara”, der angiveligt udbredes til alle landets kunst-, naturhistoriske
og kulturhistoriske museer i løbet af 2015.
Sara skulle være noget nemmere at bruge
for museerne og give offentligheden noget bedre muligheder for at se, hvad museerne har i deres gemmer. Forhåbentlig
mere nyt om Sara i næste årsberetning.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen
optræder her på et ”screendump” fra en af
de 27 film, som er blevet lavet i forbindelse
med samarbejdsprojektet mellem Marstal
Søfartsmuseum og Svendborg Museum:
”Søkortsfortællinger”.
Foto: Henning Therkildsen.

Forskning – Nyere tid og Søfart
På initiativ fra Marstal Søfartsmuseum og
med inddragelse af de tidligere inspektører, Ole Mortensøn, Langelands Museum,
og Anders Rehde Nielsen, Faaborg Kulturhistoriske Museum, lykkedes det i 2014 at
få skrevet manuskriptet til bogen ”Søkortsfortællinger” – om kulturhistorien i
Det sydfynske Øhav, set fra søsiden. Arbejdet er støttet med 100.000 kr. fra Naturturisme Sydfyn, og til trykning mv. modtog
vi i efteråret et tilskud på 85.000 kr. fra Friluftsrådet. Nils Valdersdorf Jensen udarbejdede Svendborgs afsnit om øhavet fra
Lundeborg til Fjellebroen, og udover at
samle litteratur- og arkivalsk stof foretog
han en ”sørejse” med HJORTØBOEN til
Hjortø og med Højestene til Drejø og Skarø for at få skibsførernes kommentarer om
det at sejle i øhavet i dag.
En gruppe under søfartspuljen har i et par
år barslet med idéen om at gøre noget

mere ved de danske lodsers historie. I
2014 tog Svendborg Museum i samarbejde med Amager Museum, der bl.a. huser
Lodsmuseet, initiativ til afholdelse af et
lods-seminar i Svendborg den 4. juni. En
række kolleger fra hele landet mødte op
til drøftelse af formålet med og organiseringen af vores lodsgruppe og til at lytte
til nogle foreløbige undersøgelser af lodshistorien. Efter frokosten blev seminaret
afviklet på Dan Pilots hovedsæde i Svendborg med deltagelse af lodsvæsenets direktør, Lars S. Ahrendtsen, der fortalte om
Dan Pilots aktuelle udfordringer med ophævelse af deres hidtidige monopol. Dagen sluttede af med en sejlads på sundet
med KAIA.

Forskning – Forsorg
Anbragt i historien
En forskergruppe, bestående af Jesper
Vaczy Kragh, Jacob Knage Rasmussen og
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Stine Grønbæk Jensen har siden 2013 arbejdet på det socialhistoriske forskningsprojekt Anbragt i historien – det er nu afsluttet. Den afsluttende rapport på ca.
500 sider blev før jul afleveret til Socialstyrelsen og bliver senere offentliggjort på
deres hjemmeside, i februar 2015. Rapporten udkommer desuden som bog, på Syddansk Universitetsforlag, sommeren 2015.
Rapporten kan også læses på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk, som Forsorgsmuseet har valgt at videreføre efter
projektperiodens ophør, således at vi kan
fortsætte med at indsamle og videreformide de mange øjenvidneberetninger.
Der er i et samarbejde med Susanne
Lindow fra det kongelige bibliotek og Peter Frandsen fra Statens Arkiver desuden
udarbejdet tre separate publikationer, der
også vil blive tilgængelige på hjemmesiden. Det drejer sig om en arkivfortegnel-

se, en litteraturfortegnelse og en oversigt
over socialhistoriske museer og samlinger.
Dertil kommer hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk, hvor i alt 139 fortællinger er blevet offentliggjort i løbet af projektet. Under arbejdet med arkiver og
samlinger om udsatte grupper valgte vi at
lave tre separate publikationer, som omfatter 1) en vejledning om og oversigt
over de statslige og kommunale arkiver,
2) en publikation om materialer hos museer og private samlinger og 3) en fortegnelse over de enkelte institutioner med
referencer til litteratur om disse og link til
arkivalier og andet materiale om den pågældende institution. For tidligere anbragte, der skulle ønske at undersøge deres egen historie, vil fortegnelserne gøre
det muligt at finde den relevante institution og se, hvad der evt. opbevares af journaler og andre kilder.
Undervejs i projektperioden har vi haft
det store privilegium at kunne tale med
tidligere anbragte, ansatte og pårørende.
De har bidraget med spændende og nye
vinkler på socialhistorien.
Center for forskning & udvikling VIA Socialpædagogik og Socialt arbejde skal på
baggrund af forskningsprojektets resultater udvikle og fremstille materiale til historieundervisningen i folkeskolens 4/5
klasser og 8/9 klasser. Desuden skal der laves materiale til studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelserne, samt
en hjemmeside, hvor interesserede kan få
viden om dansk socialhistorie. Undervisningsmaterialet skal være færdig sommeForsiden af rapporten. Billedet forestiller
tidligere børnehjemsdreng, Rene Hald, foran
indgangen til børnehjemmet Betlehem, hvor
han boede i perioden 1954-1966.
Foto: Forsorgsmuseet
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ren 2015, og det bliver udarbejdet med
sparring og bidrag fra Forsorgsmuseet.
Materialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk .
Det blev således ikke Svendborg Museum, der kom til at udvikle formidlingen af
det store og spændende forskningsprojekt, hvad der ellers havde været oplagt,
eftersom vi sad inde med både viden og
materiale. Og det var ikke, fordi vi ikke
havde prøvet at få opgaven; sammenlagt
investerede vi vel 5 ugers arbejde i ansøgningen. Socialstyrelsen valgte i foråret
2014 at halvere de afsatte midler til for-

midlingen af forskningsresultaterne – i
stedet de for oprindelige 2 mill. kr. var der
pludselig kun 1 mill. incl. moms. ”Puljekontoret har vurderet, at formidlingen af
Projekt Anbragt (det ovenfor beskrevne
undervisningsmateriale på tre niveauer
med tilhørende hjemmeside) godt kunne
ske for det halve beløb”, forlød det. Reduktionen skete som en administrativ
spareøvelse uden at orientere de politikere, der oprindeligt havde besluttet at bruge 2 mill. kr. på en bred formidling af de
socialt anbragtes historie. Efter vores opfattelse en udemokratisk og fagligt forkert beslutning, der først og fremmest

I maj havde vi besøg af den tidligere
kvartermester fra Sundholm i København, Gert
Luthmann. Han havde hørt om Anbragt i
historien og ville give sin version, set fra et
medarbejderperspektiv.
Han ankom til Sundholm i 1968 og arbejdede
der i de næste 45 år.
I 1999 modtog Svendborg Museum hans gamle
bukser, kasket og uniformsjakke og i maj 2014 –
15 år senere – blev han, for en kort stund,
genforenet med sin gamle uniform.
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I 2014 afsluttede
Svendborg Museum
vores pilotundersøgelsen af
kulturarven på danske
alderdoms- og
plejehjem, der
nedlægges i stort tal
landet over i disse år.
Caroline Amalie
Plejecenter i
Svendborg var en af de
4 institutioner, der
indgik i undersøgelsen.
Foto: Sarah Smed.

ramte den gruppe af socialt udsatte borgere, Folketingets Socialudvalg oprindelig
ønskede at gøre noget godt for!
Vi valgte at indlevere et gedigent formidlingsprojekt med et budget tæt på det
oprindelige beløb – i et begrundet håb
om at et pres fra de interesseorganisationer, der havde fulgt forskningsprojektet
hele vejen, ville få Socialstyrelsen til at
omgøre deres beslutning. Socialstyrelsen
ændrede imidlertid ikke på noget, og vores ansøgning blev derfor fravalgt pga.
beløbsstørrelsen. At Socialstyrelsen siden
har fået hård offentlig kritik for sin forvaltningsskik generelt, har vi noteret os med
en vis tilfredshed.
Kulturarven på aldersdoms- og plejehjem
I de første måneder af 2014 rejste museumsinspektør Sarah Smed rundt til en
række udvalgte plejehjem for at lave en
stikprøve af tilstanden for alderdoms- og
plejehjemmenes kulturarv. Som beskrevet
i sidste årsberetning nedlægges og lukkes
de gamle institutioner med lynets hast i
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disse år, mens nye mere tidssvarende opføres. Men hvad sker der egentligt med
alderdomsforsorgens fysiske kulturarv?
Forsvinder historierne? Og er der overhovedet noget tilbage? Og hvis ja, bliver de
historiske genstande fra dette velfærdshistoriske prestigeprojekt indsamlet og bevaret for eftertiden? For at besvare
spørgsmål som disse og en masse andre
har Forsorgsmuseet igangsat et feltstudium via en bevilling fra Farumgaard Fonden. Med arbejdstitlen ”Inden det er for
sent!” er 4 plejehjem med hver deres særlige historie besøgt rundt omkring i Danmark. Som ved museets tidligere undersøgelser af f.eks. børnehjemmenes og forsorgshjemmenes kulturarv gås der på opdagelse i kælder- og loftsrum. Tidligere
og nuværende medarbejdere og beboere
interviewes og sporene efter de forgangne årtiers forsorg identificeres. En foreløbig konklusion er, at det lader til, at kulturarven efter alderdomsforsorgen netop nu
forsvinder med rivende fart. Effekter kasseres f.eks. på grund af pladsmangel. Arkivalier destrueres eller spredes. Vidnesbyrd
fra de mennesker, som igennem årtier har

arbejdet på eller ledet disse institutioner
og besidder unik viden, sikres ikke. Fremtidens ældreforsorg risikerer at stå historieløs og løsrevet tilbage, når det gælder
historisk viden om f.eks. institutionernes
fysiske rammer, genstande og erindringer.
På baggrund af feltstudiets resultater udarbejdes en rapport, og det er museets
forhåbning, at der bl.a. via denne kan skabes et nationalt projekt forankret på museet, som vil sikre, at alderdomsforsorgens kulturarv ikke forsvinder.
At det er en opgave med national interesse og betydning blev understreget i oktober, da feltstudiet blev præsenteret og
debatteret på forskningsseminaret ”Velfærdsstatens Kulturarv. Ældre, materialitet
og aktiv aldring” i Arbejdermuseets festsal. Seminaret var tilrettelagt af styregruppen ”Velfærd på museum” ved bl.a. Arbejdermuseet, Forsorgsmuseet, SDU og Nationalmuseet. På seminaret blev flere projekter knyttet til dette forskningsfelt præsenteret, men ”Inden det er for sent!” var
det eneste i Norden, hvor fokus var på, at
alderdomsforsorgens fysiske kulturarv sikres. En bekræftelse af vigtigheden af at
der på sigt etableres et større nationalt
projekt. Styregruppen ”Velfærd på museum” er de forgangne år blevet organiseret
af især Nationalmuseet og SDU. Nationalmuseet måtte dog desværre ved årets udgang melde ud, at de var nødsaget til at
trække sig fra samarbejdet. Dette medfører, at det nationalt koordinerende arbejde med at sikre og udbrede velfærdsstatens kulturarv sættes i bero. Forsorgsmuseets position som national medspiller indenfor indsamling, bevaring, forskning,
formidling og registrering af velfærdsstatens socialforsorg bliver af samme grund
desto mere central.

Formidling – Nyere tid/Søfart
Svendborg Marineforening 100 år
Årets første formidlingsopgave var at bistå Marineforeningen med at fortælle om
foreningens virke gennem 100 år ved en
lille udstilling på Svendborg Bibliotek.
Konkret blev cand. mag. Jeppe Hørsholm
sat på opgaven, og det klarede han og de
udpegede hjælpere fra foreningen udmærket. Det er ikke nogen nem opgave at
udstille på den begrænsede plads i bibliotekets mellemgang og over for et publikum, der ikke som udgangspunkt kommer for at se på udstilling.
Video om NFB Sehesteds oldsagssamling
De senere år har arkæologer gennemført
2-4 årlige rundvisninger i Sehesteds oldsagssamling på Broholm, hvilket er ganske utilstrækkeligt i forhold til slottets
mange gæster, der næsten dagligt ytrer
ønske om at få forevist samlingen. I 2014
fik vi taget et skridt til at råde bod på
manglen, idet vi fik Per Thomsen til at
præsentere samlingen på video. Via en
QR-kode kan den besøgende uploade filmen, der på 5 minutter giver den savnede
information.
Stålmænd
Svendborg Museums sommerudstilling i
2014 havde titlen ”STÅLMÆND”, og i de
gamle værftshaller viste museet udvalgte
billeder fra museets dokumentation af
Svendborg Værft i 1997, hvor værftet var
under rekonstruktion og antallet af medarbejdere på få år var reduceret fra knap
700 til omkring de 100. I duften af motorolie og til lyden af baskende duer så
knap 5000 besøgende billeder af værftsÅRSBERETNING 2014 23

Specielt udstillingens 400
øgenavne vakte
begejstring. Besøgende
kunne dele deres eget
øgenavn og skrive sig ind i
historien.
Foto: Nils Valdersdorf
Jensen

arbejdere i færd med nybygning, reparation og værftsliv.
Et tilbageblik kan dog nemt blive nostalgisk, hvorfor Svendborg Museum havde
allieret sig med Svendborg Erhvervsskoles
smedelinje og udstillede 5 større svendestykker i rundbuehallerne – side om side
med fortidens stålmænd. På den måde
ønskede vi, at udstillingen også skulle pege fremad og fejre smede- og skibsbyggerfaget.
Der var rundvisninger i STÅLMÆND hver
torsdag i udstillingsperioden, der løb fra
1. august til 7. september. På rundvisningerne mødte museet adskillige tidligere
værftsarbejdere, der kunne fortælle et og
andet om deres tid på værftet – om dovenskab, effektiviseringer og kammeratskab. Flere gange blev rundvisningerne til
samtaler, hvor værftsarbejderne delte historier med museet, hinanden og de andre fremmødte. At udstillingen blev et tilløbsstykke skyldes nok især placeringen
på Frederiksøen med stort banner vendt
mod Svendborg, svejsede plakatstandere
i bybilledet og effektiv markedsføring og
omtale, men også at emnet ligger mange
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svendborgensere stærkt på sinde.
Den 2. september, kort før STÅLMÆNDs
lukning, afholdt museet et velbesøgt debatarrangement, hvor Esben Hedegaard
fortalte om Frederiksøens værfter og
post. doc. Thomas Roslyng Olesen fra CBS
fortalte om de danske værftslukningers
historie. Thomas har sin forskning dokumenteret, at værftslukningerne ikke kun
var af det onde – værftsarbejderne startede flere virksomheder op og brugte deres
kompetencer i nye sammenhænge. Om
det også gør sig gældende i Svendborg er
en undersøgelse værd.
Det tidlige efterår indeholdt udgivelsen af
hele to flotte bøger. Først kunne vi den
29. august fejre udgivelsen af Kaj Nykjær
Jensens ”Stålsat” – om tilblivelsen af og
de første turbulente år for Svendborg
Værft. For museet var det herligt med
denne bog, der i kraft af Kaj Nykjær
grundlige research bringer en masse ny
viden om - og nye billeder af – en vigtig
tid for Svendborg. Vi har allerede fået
mange forespørgsler på bind to og tre,
der kan bringe værftshistorien inden for
mands minde.

re. ”Spøgelserne” taler til eleven undervejs, og eleven kan stille dem spørgsmål.
App’en fungerer som en pædagogisk ”dåseåbner” for de nogle gange komplicerede skæbnehistorier, og til app’en har skolelærer Kim Linnet udviklet et spændende
læringsmateriale til udskolingen. Materialet tager både udgangspunkt i fattigdom
før og nu og er tilrettet både trinmål og
skolereform.

Den 10. oktober kom så udgivelse af
Adam Wagners ”Tobak til tiden” – om Halberg Tobaksfabriks lange virksomhed i
Svendborg. Igen en meget væsentlig bog
for museet at have stået fadder til, og i
kraft af Adams faglige dygtighed og sans
for sproget en spændende bog at læse –
dog nok mest for piberygere og svendborgensere.

Formidling – Forsorg
Museumslæring, rundvisninger og formidling
2014 blev præget af en opgradering af
Forsorgsmuseets læringstilbud og af deres synlighed for kunderne. Bl.a. blev vores samarbejdsprojekt med Kulturregion
Fyn, ”Spor i tiden”, lanceret i overværelse
af kulturminister Marianne Jelved ved et
større anlagt arrangement på Risingskolen i Odense i august. ”Spor i tiden” er en
app, som nu kan bruges, når f.eks. en klasse på mellemtrinnet eller i udskolingen
besøger museet. App’en kan alle besøgende downloade uden beregning på egne devices, og med hjælp af app’en går
man på opdagelse på Fattiggården; undervejs møder man ”spøgelser”, som er
baseret på Fattiggårdens virkelige beboe-

Udover de digitale læringslag har museet
også styrket de analoge og visuelle læringstilbud. Især Klistersalens genindretning som formidlingsrum har betydet en
forskel for mange besøgende skoleklasser.
Nils Valdersdorf Jensen udarbejdede en
tidslinje, som nu er ophængt på Klistersalens ene væg. Tidslinjen gør Fattiggårdens
lange historie langt mere overskuelig. Nils
drog desuden til Christiansborg og stillede
i to filmede interviews de samme spørgsmål om fattigdom til hhv. Pernille Skipper
(EL) og Joachim B. Olsen (LA). Disse interviews kan nu ses på en interaktiv skærm i
Klistersalen og anvendes i undervisningen. Derudover er der et større læringsmateriale rettet henholdsvis mod udskolingens og gymnasieskolens lærere udviklet i samarbejde med skolelærer Ulrik Vestergaard fra Rantzausminde skole. Klistersalen kan nu bookes ganske uden beregning af besøgende skoleklasser. Et tilbud
som flere lærere allerede benytter sig af,
og som det forventes endnu større søgning på i de kommende år i forbindelse
med skolereformens ”Åben skole”.
I de forgangne år er antallet af besøgende,
som benytter museet i læringsøjemed steget betydeligt - bl.a. i kraft af at museet
kan tilbyde meget forskelligartede forløb
til især grundskolen. Nogle skoler har flere
midler til rådighed end andre til læring
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Ved lanceringen af ICEprojektet fik kulturminister
Marianne Jelved – her
flankeret af Jane Jegind,
kulturrådmand i Odense
og museumsinspektør
Sarah Smed – både en
introduktion til app’en
samt historien om Alma fra
Fattiggården.
Foto: Malene Klinksgaard

uden for skolen. I og med at skolerne nu i
forbindelse med skolereformen er forpligtiget til at ”bringe skolen ud af skolen”, har
Forsorgsmuseet valgt at skabe ekstra national synlighed omkring museets læringstilbud. Jeppe Wichmann Rasmussen og
Sarah Smed udarbejdede derfor i slutningen af året en løsning, hvor de primære tilbud til de grundskolens tre niveauer, indskoling – mellemtrin – udskoling, er enkelt
og overskueligt præsenteret på det nationale skoletjenestenetværk www.skoletjenesten.dk. Her kan lærere nu vælge 3 tilbud alt efter pengepungens størrelse. Tilbuddene er alle forankret i museets kerneydelse – nemlig den unikke oplevelse i at
gå rundt i de historiske bygninger. Men alt
efter om klassen går på opdagelse på
egen hånd, om der skal tilknyttes en formidler, eller om klassen skal tilbringe en
helt undervisningsdag på museet med
f.eks. rollespil, så eksisterer der nu et tilbud
til hver klasse og klasselærers behov.
Forsorgsmuseet har dog, trods årets store
indsats med at skabe synlighed omkring
museets formaliserede forløb, stadig stor
succes med de enkeltstående formidlingstiltag, hvor der er fokus på læring. I
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denne forbindelse skal især nævnes to.
For fjerde år i træk kunne Forsorgsmuseet
sammen med nogle af kommunens andre
kulturinstitutioner tilbyde et ganske gratis
undervisningsforløb i forbindelse med
årets ”Minikulturel Rygsæk”, hvor præmissen som tidligere er, at der tilknyttes en
kunstner til udviklingen og udførelsen af
et særligt tilrettelagt kulturtilbud til
grundskolens 1.-7. klasser. I år havde Forsorgsmuseet taget kontakt til forfatter
Christel Wiinblad, og i fællesskab med
hende blev der udviklet et tilbud til kommunens 6. klasser. Eleverne hørte historien om 4 autentiske børneskæbner, men
dén dag da børnene forlod børnehjemmene, sluttede fortællingen. Herefter
skulle eleverne, faciliteret af Christel Wiinblad, komme med deres bud på, hvad der
videre skete børnene. Det kom der mange spændende og skæve idéer ud af. Især
viste den afsluttende gruppepræsentation at have en helt særlig værdi, og børnene diskuterede på kryds og på tværs. Et
stærkt moment var desuden, da museets
egen ihærdige frivillige Ellen Karecki kunne fortælle om sine mange år som ansat
på et børnehjem, og om nogle af de man-

De udklædte og spændte
guider fra Ryslinge Friskole
går i gang med at formidle
Fattiggårdens historie.
Foto: Jesper N. Spatzek

ge børneskæbner, som gennem årene har
krydset Ellens vej. Her var eleverne fuldt
optaget af at kunne lytte til den ”ægte vare”.
Et andet særligt tilrettelagt undervisningsforløb var ”Fattigdom – før og nu”, som
lærer og formidler Anne Marie Hybschmann fra Ryslinge Friskole havde udviklet
i samarbejde med museet. Efter tre intense dage på skolen i uge 41, hvor hele skolen var involveret i at arbejde med fattigdom både i et historisk og nutidigt perspektiv, og hvor masser af fag var involverede, kulminerede forløbet om torsdagen.
Her kunne Anne Maries 6. klasse i løbet af
dagen selv vise deres skolekammerater
rundt på Fattiggården. F.eks. som udklædte guides, der havde nærstuderet særlige
dele af stedets historie, eller i arbejdende
værksteder, hvor der bl.a. blev vævet måtter og serveret fedtemadder. Om aftenen
blev hele museet lukket op med gratis adgang for alle, og det var især forældre og
bedsteforældre, som lagde vejen forbi, og
fik en museumsoplevelse ud over det
sædvanlige. Der kunne bl.a. købes hjemmelavede småkager til kaffen, Frelsens
Hær spillede og samlede ind, der var

kunstudstilling i Klistersalen, og børneguiderne havde hele aftenen meget travlt
med at vise rundt. Aftenen sluttede af
med ”officiel” overrækkelse af diplomer til
de mange guides, og der blev samlet mere end 3000 kr. ind til velgørenhed. I en
efterfølgende evaluering skrev to af eleverne: ”Jeg syntes at det var megafedt at
rundvise, men det var en udfordring i
starten, men så var det bare megafedt,
når man havde det hele i hovedet” - Sarah
Emilie Pedersen, 12 år. Mens Andreas Rønne Askholm på 13 år skrev: ”Jeg er blevet
mere modig og det er sjovt at lave måtter.
Det var dejligt at jeg måtte komme.”

Udstillinger og arrangementer
Sæson 2014 begyndte for fuld kraft med
forskningsbaseret formidling, da museet i
februar kunne åbne porten op til den nye
udstilling ”Klienter til Nazi-Tyskland”. Udstillingen var baseret på Jeppe Wichmann
Rasmussens arbejde med Fattiggårdens
kilder, hvor han havde fundet helt nye informationer om, at mange af klienterne
rejste til Tyskland under krigen for at arbejde for Værnemagten. Flere skæbnehistorier blev foldet ud i udstillingen. Bl.a.
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historien om Albert Kræfting, som rejste
til Tyskland fra Fattiggården hele 5 gange
under krigen – hver gang i forsøget på at
finde nye muligheder for et liv væk fra
Fattiggårdens rammer. At have arbejdet
for tyskerne under krigen var og er ofte
stadigvæk et tabu, og hos mange familier
var det ugleset. Derfor var det et særdeles
bevægende øjeblik, da nogle af Kræftings
børnebørn kunne åbne udstillingen og få
ny viden og forståelse for deres bedstefars valg. I forbindelse med udstillingen
kunne museet derudover, med stor hjælp
fra de frivillige, byde på formidling om besættelsen for børn og voksne, og der var
bl.a. smagsprøver på Rich’s kaffe og ’krigsmakroner’ samt en mindre udstilling med
genstande fra 2. Verdenskrig. Museet arEsben Hedegaard holder tale ved åbningen af
Jeppe Wichmann Rasmussens udstilling
”Klienter til Nazityskland”.
Foto: Jesper N. Spatzek.
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bejder fremadrettet på at kunne formidle
Jeppes banebrydende fund på nye måder.
I maj måned kunne museet atter invitere
til udstillingsåbning. Denne gang var det
debatudstillingen ”Fattigdom på tværs”,
som Nils Valdersdorf Jensen og museets
tekniske afdeling i de forløbne måneder
havde knoklet med. I udstillingen, som er
skabt via støtte fra Kulturstyrelsen og
Bikubenfonden, bliver de besøgende
budt indenfor til en debat om fattigdom
før og nu, og som et særligt taktilt formidlingsgreb kan museumsgæsten både prøve at sidde bag henholdsvis fattiginspektørens og socialrådgiverens skrivebord.
Formålet med udstillingen er at skabe debat om og blive klogere på forholdene for
udsatte og arbejdsløse før og nu. Derfor
var det et scoop, at udstillingen kunne åbnes af Lisbeth Zornig, som i en meget rørende og personlig tale satte ord på det

at leve livet på kanten af samfundet. Forsorgscenter Sydfyn, Mødrehjælpen og Kirkens Korshær har alle i særlige workshops
bidraget til udstillingens tekster og indhold, hvilket gør udstillingens budskab
særlig tydelig for museets gæster, som på
kryds og tværs debatterer fattigdom og
arbejdsløshed. At der er tale om en museumsoplevelse, som sætter sig spor, viser
sig tydeligt i de udsagn, som deles i udstillingen. Knyttet til udstillingen blev der
derudover udviklet en app: ”Flugten fra
fattigdommen”, et analogt dilemmaspil
og 4 digitale læringsspil. I app’en skal man
hjælpe f.eks. den højgravide Cathrine
med aflusning, mens man i dilemmaspillet selv skal prøve kræfter med at skønne
mellem de værdige og uværdige fattiglemmer. I de 4 læringsspil er det bl.a.
ispindesortering og afmåling af kostportioner, som gæsterne skal forsøge sig med.
Udstillingen har i samspil i med app og
læringsspil højnet og aktualiseret museumsoplevelsen uden at forstyrre de stærke interiørudstillinger.
At det i 2014 var (kun) 40 år siden, at Fattiggården blev lukket, skulle ikke gå ubemærket hen. Derfor inviterede museet og

Byhistorisk Arkiv til markering af mærkedagen i juni, mens Svendborg Seniorscene og Fritidsteater samtidig ivrigt øvede
sig på den planlagte jubilæumsforestilling. Til jubilæet inviterede arkivet også
indenfor, hvor de frivillige f.eks. fortalte
om arbejde med Fattiggårdens unikke arkiv. Det restaurerede byvåben over døren
i administrationsbygningen blev højtideligt afsløret af Søren Peder Mogensen, der
i 1960’erne arbejdede som diakon selv
samme sted. Der blev holdt taler, fortalt
om museets forskning og formidling og
budt indenfor til en dag, hvor især de
mange frivillige sørgede for, at det hele
gik op i en højere enhed. En stor dag med
mange gæster og meget historie. I august
var der så premiere på jubilæumsteaterforestillingen. Med et manuskript skrevet
af Marianne Kjær på baggrund af originalt
kildemateriale gjorde de mange dygtige
amatørskuespillere Fattiggårdens skæbner levende for en stund. Alle forestillinger blev udsolgt, og selv en enkelt dag
med regn kunne ikke ødelægge den meget fine og hyggelige teater- og museumsoplevelse. Især portrætteringen af Alma, som boede på Fattiggården i 45 år,
vandt mange hjerter, og øjeblikket hvor

Stort fremmøde til
markeringen af 40-året for
Fattiggårdens lukning og
Svendborg Museums
indflytning.
Foto: Gudrun Fussing.
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Tove Dam fra Svendborg
Seniorscene gav en meget
stærk og medrivende
portrættering af Alma,
som boede 45 år på
Fattiggården.
Foto: Jesper N. Spatzek.

Søren Peder, som havde passet Alma,
uventet kunne blive præsenteret for både
skuespillere og publikum, var særdeles
bevægende.
Fattiggårdens skæbner blev dog også
vakt til live på en anden og langt mere
hårrejsende måde, da museet sammen
med SPEKTRA – en lokal gruppe rollespillere med speciale i at skræmme, bød gæster indenfor til den mere uhyggelige oplevelse, Ghostwalks. Med økonomisk støtte fra Kulturregion Fyn havde Jeppe Wichmann Rasmussen udviklet et nyskabende
koncept, hvor gæsterne på en rundtur i
mørket på Fattiggården kunne opleve et
sammenkog af stedets dramatiske begivenheder. Guidet rundt af en af museets
formidlere stiftede de besøgende undervejs kendskab med ”spøgelser” og dramatiske begivenheder, og besøget sluttede
af med, at formidleren koblede det dramatiserede med den autentiske historie.
Mange gæster gik fra museet med kuldegysninger og ytrede ønske om, at dét
måtte vi meget gerne lave igen.
En kende mindre dramatisk, men nøjagtigt lige som medrivende, var det i okto30 ÅRSBERETNING 2014

ber, da museet lagde Fattiggård til lancering af det sidste bind i det omfangsrige
værk ”Dansk Velfærdshistorie” publiceret
af Center for Velfærdsstatsforskning ved
SDU. I dagens anledning var der inviteret
til debat om de seneste årtiers velfærdspolitiske udvikling, og professor Jørn Henrik Petersen og professor Klaus Petersen
havde i dagens anledning inviteret Claus
Hjort Frederiksen og den tidligere formand for Socialrådgiverforeningen Bettina Post til debat. Det blev til en ganske
særlig eftermiddag med mange spændende socialpolitiske debatter, stor tilslutning og mange smurte fedtemadder i
pausen. Oplægsholderne var bestemt ikke enige om de forgangne års udvikling,
men det til trods endte debatten med et
venskabeligt kram de to debattører imellem – selvfølgelig foranlediget af Jørn
Henrik Petersen.

Rundvisninger og besøg
Et af museets stærkeste og mest succesfulde formidlingsoplevelser er stadig de
dialogbaserede rundvisninger, hvor der
bliver sat fokus på de tankevækkende og
nære fortællinger målrettet den besøgen-

Anette Jahn evner som få at motivere nye fortællere.
Foto: Fagfotografen.

de målgruppe. I sidste årsberetning kunne vi fortælle om en stigning på 21% i antallet af forudbestilte rundvisninger, og
2014 vidner om tilsvarende fremgang.
Derudover har museets kunne tilbyde 40
grupper uden forudbestilling velkommen,
mens der er blevet tilbudt 30 rundvisninger for familier i ferier og til familiesøndagene. Et nærmere studie af de bestilte
rundvisninger viser desuden, at antallet af
besøgende gymnasieskoler er steget kraftigt – et resultat af det store arbejde, som
Nils Valdersdorf Jensen udførte i 2013 i
projektet ”Museerne på kanten”, hvor der
blev udarbejdet undervisningsmateriale
målrettet gymnasierne. Udover de mange
besøg fra gymnasierne kunne der i 2014
også ses en øgning af besøg fra f.eks. spe-

cialklasser, produktions- og erhvervsskoler samt brugere fra forskellige typer af
forsorgsinstitutioner. Museet vil de kommende år fremadrettet arbejde med at tiltrække endnu flere af disse grupper og give dem tilbuddet om nærværende museumsformidling.
Udover de mange rundvisninger har Forsorgsmuseet også i 2014 dannet ramme
om meget forskelligartede gruppebesøg,
og at museets rammer kan bruges til vidt
forskellige faglige formål vidner følgende
om. I april inviterede Børnekulturelt Netværk Svendborg Kommunes pædagoger
og generelt interesserede til en fortælle-workshop. Fortæller Anette Jahn fra
Måle Fortælleteater underviste deltagerne på sin egen medrivende facon, hvorefÅRSBERETNING 2014 31

ter deltagerne på baggrund af en rundvisning på museet selv skulle skabe deres
egen fortællinger. Knap en måned senere
kunne en del af deltagerne selv indtage
hovedrollen som fortællere, da Forsorgsmuseet dannede ramme om den årlige
Fortællefestival for børn på dagtilbudsområdet. Fynsk Historielærerforening
valgte at placere den årlige temadag på
museet, hvor der både var plads til rundvisninger, debat og et oplæg fra Nils Valdersdorf Jensen og lektor Lars Andersen
ud fra temaet ”Velfærdshistorie fra kanten”. 25 lærere fra Fyn og trekantsområdet brugte dagen på museet, hvor de ved
selvsyn fik set, hvad man kan bruge Forsorgsmuseet til i undervisningen og fik

præsenteret undervisningsmaterialet ”På
Kanten”. Derudover valgte også Kulturregion Fyns politiske styregruppe at placere
et møde på Forsorgsmuseet og koble det
med en dosis socialhistorie, ligesom Fonden for Entreprenørskab og Center for Frivilligt socialt arbejde begge lagde vejen
forbi museet i forbindelse med personaledage. Deltagerne var meget optagede af
de nyskabende måder, som Forsorgsmuseet som kulturinstitution bliver bragt i
spil på. Især måden, hvorpå museet anvendes til at styrke socialt inklusion og
medborgerskab, var særlige fokus- og debatpunkter. For eksempel når museets
rammer kan bruges af Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe, hvor især Grete Jo-

Claus Hjort Frederiksen, Bettina Post og Jørn Henrik Petersen skabte i fællesskab en medrivende debat
ved lanceringen af 6. bind af ”Dansk Velfærdshistorie”.
Foto: Marianne Berthing
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hansen har gjort brug af museet flere
gange i det forgangne år. Rundvisninger
for nytilkomne flygtninge koblet med
smagsprøver på (selvfølgelig vegetariske)
gule ærter eller til jul risengrød har nemlig vist sig succesfulde. Rådet for Socialt
Udsatte og Fængselshistorisk Selskab
valgte også i det forgangne år at henlægge deres sekretariatsmøde bag Fattiggårdens mure. Et af årets mest interessante
besøg i museumsfaglig sammenhæng var
dog nok, at professor Bernadette Lynch
lagde vejen forbi museet i marts. Inviteret
til Danmark af ODM (Organisationen danske Museer) skulle Bernadette Lynch på

en længere besøgstur til mange af de
større danske museer, men da hun ved
tidligere lejlighed havde hørt om Forsorgsmuseet, lagde hun også vejen forbi
her. Hensigten med de mange besøg var
en ”temperatur-måling” af det danske
museumslandskab med henblik på en
gennemgang ved ODM’s nationale formidlingsseminar. Her gennemgik hun sine
iagttagelser og overvejelser og understregede, at Forsorgsmuseet efter hendes opfattelse var ”the only campaigning museum with a clear mission in Denmark”. Ikke
så ringe endda at få sådanne ord med på
vejen.

Museologerne dr. Alex Burch og prof. Bernadette Lynch med Sarah Smed og Nils Valdersdorf Jensen
ved englændernes besøg på museet. Foto: Susanne Kirkeby.
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Jørgen E. Andersen med sin fars, økonom
Andersens unikke album fra 1930’erne, hvori
billedet til højre findes - et tidsspænd på 78 år.
Foto: Sarah Smed.

Forvalter Larsen og økonom Andersen
fotograferet inden for Fattiggårdens port i 1936.
Foto: Jørgen E. Andersen, nu kopi i Svendborg
Byhistoriske Arkiv.

Nye fund fra Fattiggården

dukket frem. For eksempel viste det sig
under et interview af pigernes aldrende
mor Inger, at en række hidtil ukendte og
ganske unikke fotos fra 1960’erne lå gemt
i et album. Disse fotos er selvportrætter
taget for sjov af klienterne på udgang og
efterfølgende givet i gave til Inger. De er
meget værdifulde for Fattiggårdens sene
historie.

Indsamlingen af viden og genstande fra
Fattiggårdens historie var også i 2014 tillagt stor opmærksomhed, og bedst som
museets ansatte var overbeviste om, at nu
kunne der ikke graves mere frem, dukkede der endnu mere værdifuld viden frem.
For eksempel har Lisa og Kirsten (den sidste opsynsmands døtre) gentagne gange
besøgt Fattiggården samt deltaget i arrangementer i museumshaven for at afdække stedets historie. De har sammen
med museets ansatte gennemgået rummene i det fredede bygningskompleks og
været i gemmerne og fundet for museet
ukendte genstande og fotos. På den måde er flere værdifulde historier, genstande
og fotos fra pigernes tid på Fattiggården
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I indsamlingen af erindringer og fotos fra
Fattiggården har også frivillige fra Byhistorisk Arkiv trådt til. Karen Lagoni har
samlet et meget kompliceret puslespil af
erindringer fra folk, som har haft nærmere
kendskab til stedet. Som en anden sporhund har Karen fundet frem til ellers
glemte fortællinger, og hun har desuden
transskriberet timevis af interviews med

tidligere ansatte, pårørende eller f.eks.
håndværkere. På den måde er den værdifulde viden sikret for eftertiden, og det
har været særdeles spændende at følge,
hvorledes historier bare er blevet ved med
at dukke frem i kraft af Karens søgen. Det
er dog ikke blot erindringerne, som har fået særlig opmærksomhed, for Gudrun
Fussing fra Byhistorisk Arkiv gik uforknyt
til værks, da hun tidligt på året gav sig i
kast med at digitalisere og registrere i
hundredevis af fotografier fra Fattiggården. Opgaven har været enorm, men det
er på fineste vis lykkes Gudrun at samle
trådene, således at de enestående fotos
nu er sikret for fremtiden. Nogle af de sidste fotos, Gudrun har registeret, repræsenterer samtidig et af årets mest spændende fund. For i sommeren kom en ganske særlig gæst forbi med sin familie: Jørgen Eiche Andersen. Jørgen er født på
Fattiggården i 1936. Hans far Frederik var
opsynsmand, og hans mor Elisabeth gjorde rent, men ikke nok med det: Jørgens
far tog billeder. Derfor kunne Jørgen medbringe et album fyldt med ukendte fotos
fra midten af 1930’erne. Fotos af navngivne klienter, af dagligdagen og af familielivet bag murene. Fundet af disse fotos er
ganske enkelt fantastisk og understreger,
at der bare bliver ved med at dukke fund
og fortællinger op fra Fattiggården.

Møder, kurser og seminarer
Nils Valdersdorf Jensen
10-03 Internationalt formidlingsseminar i
Kolding.
01-04 Temadag i samarbejde med Fyns
Historielærerforening.
04-06 Deltagelse i lodsseminar i Svendborg.

Stine Grønbæk Jensen
05-11 ”Historier du aldrig glemmer”, oplæg på seminaret ”Etik fortælling og
handling” afholdt af Dansk Netværk for
Handicapforskning NNDR, den 5. november på Kulturhus Svendborg.
18-06 ”Erindringer og livshistorier”. Tværfagligt seminar om brugen af mundtlige
kilder i velfærdshistorien afholdt af Syddansk Universitet og Forsorgsmuseet på
Svendborg Museum.
21-11 ”Kender du typen?” Konference afholdt af Historisk Selskab for Handicap og
Samfund i Handicaporganisationernes
Hus.
Jacob Knage Rasmussen
18-06 ”Erindringer og livshistorier”. Tværfagligt seminar om brugen af mundtlige
kilder i velfærdshistorien afholdt af Syddansk Universitet og Forsorgsmuseet på
Svendborg Museum.
29-09 til 01-10 Idé-udviklingstur vedr. Forsorgsmuseets fremtid og udarbejdelse af
et visionspapir.
Sarah Smed
25-02 NICE (Odense)
24-02 MID-temadag + generalforsamling
(Spinderihallerne – Vejle).
17-03 Velfærdssymposium (Carlsbjerg –
København).
26-05 MUSEUMS – Knowledge, Democracy and Transformation (ODM - Kronborg).
28-08 ”Få gang i medierne” (ODM - Vartov).
29-09 til 01-10 Idé-udviklingstur vedr. ForÅRSBERETNING 2014 35

sorgsmuseets fremtid og udarbejdelse af
et visionspapir.

04-09 Guidet tur på havnen for Søfartens
ledere.

07-10 ”Ældreseminar” (Arbejdermuseet København).

18-09 Omvisning på magasinet for Seniorklubben i Tved.

19 og 20-11 Tog Nils Valdersdorf Jensen,
Morten B. Nielsen og Esben Hedegaard
på ekskursion til Bremen og Hamborg for
at studere museer – især de maritime. På
Hafenmuseum var vi så heldige at træffe
Achim Quaas, tidligere leder af Arbejdermuseet i Hamborg og primus motor bag
indsamlingen af museets imponerende
samling af havneting – heriblandt adskillige 1. generations containerkraner.

18-09 Guidet tur på havnen for SIMACs
ansatte og studerende.

Foredrag og guidede ture

38 rundvisninger på Forsorgsmuseet, 6
rundvisninger i STÅLMÆND, og 5 sejlende
havnerundvisninger.

Esben Hedegaard
13-02 ”Historien i landskabet” Foredrag i
Ringe for Ringe lokalhistoriske forening.
14-02, 18-02 og 27-05 Guidede ture fra
Egebjerg Mølle.
03-04 Guidet tur på Magasinet.
11-04 ”Danske dyrlæger og husdyrvelfærden. Fra Abildgaard til Dan Jørgensen”
Foredrag for Veterinærhistorisk Selskab
på Hotel Svendborg.

04-11 Oplæg om Svendborg Museum for
Skt. Jørgens Rotary på Hotel Christiansminde.
13-12 ”Om stedsidentitet”. Tale ved genindvielsen af Egense Forsamlingshus.
Nils Valdersdorf Jensen

30-01 : ”Hvad er god formidling?” – for
AMU FYN.
04-02 : ”På Kanten – Fynsk socialhistorie”Svendborg VUC.
03-06: ”Hver by sin tid” – Om byplanlægningens historie for N11, Odense.
Jesper Vaczy Kragh

21-05 Guidet tur på Svendborg Havn for
Magistrenes Seniorklub .

31-01 “Psykiatriens historie. Psykiatriens
organisation og udvikling”, Speciallæge-kursus, Bispebjerg Hospital.

24-05 Rundvisning på VBG og havnen for
Historiske forening for Midt og Sydvestsjælland.

23-06 ”Drug addiction in psychiatry”, Oulu University.

16-06 ”Ej blot til lyst. Om Svendborgs lystskove” Foredrag i Vor Frue Menighedshus.

23-09 “Psykiatriens historie. Psykiatriens
organization og udvikling”, Speciallægekursus, Bispebjerg Hospital.

25-08 Guidet tur i Svendborg sammen
med Tommy Christensen i anledning af
fejringen af 1864.
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20-11 ”Anbragtes historier gennem tiderne”, Lokalarkivet i Korsør.

Jacob Knage Rasmussen
25-02 Landsarkivet for Fyn. Fortalte om
arbejdet med ”Anbragt i historien”.

stitutioner under åndssvageforsorgen i
1950’erne og 1960’erne, Handicaphistorisk
tidsskrift, Nr. 31, 2014.

Sarah Smed

Jesper Vaczy Kragh

18-02 ”Historier du aldrig glemmer” for
Socialpædagogernes seniorsektion Odense.

”Danish Spiritualism”, in Henrik Bogdan &
Olav Hammer (eds), History of Esotericism
in the Nordic Countries, London: Brill (forventet 2015/16).

26-02 ”Historier du aldrig glemmer” for
Sct. Georgsgilderne – Svendborg.
21-03 Slægtsforskningskursus - Brandbjerg Højskole.
23-04 ”Om Forsorgsmuseet” - Korsløkke
menighedsråd – Odense.

“Women, men, and the morphine problem, 1870-1955” in: Maria Santamates &
Teresa Ortiz Gómez (eds.), Gendered Drug
Standards, Historical and Socio-antropological Perspectives, London: Ashgate
2014, pp. 177-198.

22-08 ”Om Forsorgsmuseet” - Kompetenceudviklingskursus for social- og sundhedsskolerne – Odense.

Publikationer i aviser, tv

Publikationer

“Krig uden samtalens lindrende terapi”
(interview), Kristeligt Dagblad, 3.3.2014.

Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen, Jacob Knage Rasmussen og Klaus Petersen.

Galskab. Soldaten fra vestfronten. Journal
nr. 3072. DRK 16.8.2014.

Jesper Vaczy Kragh

Anbragt i historien. Et socialhistorisk projekt om anbragte og indlagte i perioden
1933-1980. 497 sider. Afleveret dec. 2014.
Offentliggjort af Socialstyrelsen februar
2015.

Galskab. Jongløren. Journal nr. 8841. DRK
23.8.2014.

Nils Valdersdorf Jensen

Svendborg Byhistoriske Arkiv

Passion for patriarkalisme: Modstanden
mod landboreformerne 1786-1790. TEMP
Historisk tidsskrift. December 2014.

Svendborg Byhistoriske Arkiv har igen i år
oplevet en stor tilgang af nye frivillige. 27
frivillige arkivmedarbejdere kommer nu
fast på forskellige dage i løbet af ugen og
lægger tilsammen imponerende 5.430 timers arbejde årligt. De registrerer, systematiserer, researcher og har hjulpet med
at besvare de ca. 300 forespørgsler, vi har
modtaget i løbet af 2014. Internt i huset
indtager de mange frivillige også en vigtig rolle i museets daglige arbejdet med

Velfærd på museum i Historie og Samfundsfag, s. 27-31 (sammen med Ulrik Vestergaard). Maj, 2014.
Stine Grønbæk Jensen
”… det var de fandeme strenge med”. Anbragtes fortællinger om seksualitet på in-

Galskab. Sofie. Journal nr. 29.264. DRK,
30.8.2014.
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Martin Friis Hansen er,
trods sin unge alder, en af
arkivets mest rutinerede
kræfter. Her instruerer han
én af arkivets nyeste
medarbejdere, Bodil Wulff
Christensen, i at registrere
portrætter.
Foto: Marianne Berthing

kulturhistorien. Mangler Svendborg Museum, Forsorgsmuseet eller den arkæologiske afdeling oplysninger om en bestemt
matrikel, et foto eller et gammel avisudklip, ved alle, hvor de skal henvende sig,
og det er en uvurderlig hjælp.
Arkivets arbejde har i det forgangne år i
nogen grad været præget af overgangen
fra registreringsprogrammet Arkibas 4 til
version 5, der som noget nyt er netbaseret. Alle lokalhistoriske arkiver har på
landsplan skulle forholde og forberede
sig til denne overgang. Her på arkivet har
overgangen dog gået uden større problemer og via internt afholdte kurser, i eksempelvis billedregistrering og oprettelse
af arkivfonde, er alle frivillige blevet klædt
på til opgaven.
Vi har også afholdt tre læsearrangementer i gotisk tekst, hvor de mere rutinerede
frivillige lærer de mindre rutinerede at tyde gammel gotisk skrift. Syv gange har vi
desuden afholdt kurser i lokalhistorie og
slægtshistorie, hvor udefrakommende har
fået et indblik i de muligheder, der eksisterer, når man ønsker at dykke ned i lokal- eller slægtshistorie.
38 ÅRSBERETNING 2014

Året 2014 blev også året, hvor arkivet fik et
formelt samarbejde med Svendborg Ugeavis op at køre. I den ugentlige tilbagevendende serie ”Sydfyn i gamle dage” leverede arkivet fotos fra byen og en forklarende
tekst. Samtidig fik vi lidt reklame i avisen,
hvor vi bl.a. gjorde opmærksom på åbningstider mv. Samarbejdet kører videre i
2015.
Det skal også nævnes, at vi næsten hver
uge producerer en ny spændende historisk artikel til hjemmesiden www.svendborghistorie.dk , og at siden efterhånden
rummer tæt på 1.000 artikler.
På Arkivernes dag den 9. november er der
tradition for, at landets lokalhistoriske arkiver åbner dørene for interesserede og viser nogle af de mange facetter i deres arbejde. Den tradition er vi én del af. For at
gøre dagen vedkommende og for at trække folk til, havde vi valgt at lave en udstilling om et emne, alle kunne forholde sig
til: tilflyttere. Vi ville med udstillingen
”Svendborg og mennesker på dens vej”
forsøge at sætte kød og blod på statistikkens ofte tørre tal. Udstillingen blev økonomisk støttet af Fonden for Fynske Bank

og fungerede efterfølgende som en vandreudstilling, hvor den kom ud og stå på
Svendborg Bibliotek og på Borgerservice.

Kommunikation og markedsføring
Rekordår for museet
Kommunikations- og markedsføringsafdelingen for Svendborg Museum og Forsorgsmuseet har som mål at sikre et positivt, mere synligt og bredere kendskab til
museet. I 2014 har Forsorgsmuseet lanceret nye udstillinger, frembragt nye forskningsresultater og opdaget ny viden om
Fattiggårdens indlagte, bl.a. har museet
været så heldige at modtage og opdage
en lang række fotos af de indlagte og af livet på fattiggården. Nyere tid/søfartsafdelingen har været særdeles aktivt med
bogudgivelser og mange maritime arrangementer. Det er alt sammen en god samling historier, som kommunikationsmedarbejderne Malene Klingstrup og Marianne Berthing arbejder på at dele med offentligheden via forskellige kanaler. Det
kan være gennem pressen eller – i stigende grad - gennem museets Facebookside
eller via annoncer, pressemeddelelser eller f.eks. infostanderen, der står ved indfaldsvejen til Svendborg. At det lykkedes i
2014 tyder besøgsfremgangen på omkring 50% på!

Tilflyttere
Svendborg

Peter Mærsk Møller, skibsreder (1836-1927)
Født: Rømø
Tilflyttet Svendborg i 1884
Årsag: Erhverv
Peter Mærsk Møller var skibsfører og havde indset,
at fremtiden lå i dampskibe af stål frem for sejlskibe
af træ. To år efter sin ankomst til byen i 1886 købte
han sit første stålskib. Sammen med sin søn Arnold
Peter Mærsk og byens spidsborgere stiftede han
A/S Dampskibsselskabet Svendborg i 1904.
Senere grundlagdes A/S Dampskibsselskabet 1912.
De to selskaber blev grundstammen i virksomheden
A.P. Møller-Mærsk A/S, som i dag har aktiviteter over
hele jordkloden.

Edin Hasan Begovic, købmand (f. 1980)
Født: Bosnien
Tilflyttet Svendborg i 1995
Årsag: Flygtning fra Bosnien
Edin Hasan Begovic flygtede med sin mor og
lillebror til Danmark i forbindelse med borgerkrigen
i Jugoslavien. De undslap, men hans far og bror
blev myrdet af serberne. Familien endte på et
asylcenter i Gudme.
I dag er han foruden at være selvstændig
købmand i Rema 1000 i Ørkildsgade også
formand for integrationsrådet i Svendborg.

Ivan Höger, basketballspiller (f. 1982)
Født: Tjekkiet
Tilflyttet Svendborg første gang i 2006
Årsag: Arbejde
Kom fra en basketball-klub i Sofia i Bulgarien, men
ønskede et sted, hvor der var trygge forhold for ham
og hans familie. Ivan er en stor mand, der allerede som
14-årig målte to meter. Med sine 2,25 m. er han let at
genkende i bybilledet. Han spillede for Svendborg
Rabbits frem til 2010, hvor han var med til at vinde DM.
Herefter var han bortrejst fra byen i nogle år for at
spille i andre lande, sidst på Malta. I september 2014
vendte han tilbage til Svendborg, og har altid
befundet sig godt her. Han er vellidt i klubben,
hvor han også træner nogle af de unge spillere.

BannerTil1.indd 1

Planche fra udstillingen i forbindelse med
Arkivernes Dag.

Aktivitetsfolder

31-10-2014 12:12:08

2014 var sidste år for en aktivitetsfolder
fælles for både Forsorgsmuseet og Nyere
tid/Søfart/Arkiverne. Forsorgsmuseet har
dels behov for at profilere sig selvstændigt i forhold til potentielle gæster, dels et
stort pladsbehov til de mange aktiviteter
på Fattiggården. Udover at dele årets aktivitetsfolder ud til museets gæster bliver
folderen sendt ud til lokale hoteller, Bed &
Breakfast-steder, campingpladser m.v.
Herudover uddeles folderen relevante
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steder i Svendborgs byliv som på Borgerforeningen, rådhuset, caféerne, lokale
skoler og uddannelsessteder. Folderen
sendes også til Visit-bureauer på hele Fyn
og relevante museer i hele landet.
Presse og annoncer
I 2014 skrev Forsorgsmuseets museumsinspektør Sarah Smed hver sjette uge en
fast klumme til Fyns Amts Avis og Fyens
Stiftstidendes tillæg ”Kultur”. Herudover
sendte museet fast oplysninger om arrangementer, aktiviteter og udstillinger til flere lokale avisers arrangements-kalendere.
En annonce i bladet ”Mit Svendborg” (ca.
seks gange om året) har ligeledes været
en fast del af både Svendborg Museum
og Forsorgsmuseets annoncering. Herudover har museet hver måned indrykket en
annonce i Fyns Amtsavis samt Ugeavisen
Svendborg; en annonce, der dels reklamerer for de månedlige ”Familiesøndage” og
samtidig har til formål at vedligeholde
genkendelsen af museet hos de lokale
gæster. Svendborg Museum og Forsorgsmuseet annoncer ligeledes i forskellige ferietillæg, der når ud til en bredere del af
Danmarks befolkning end blot den fynske/sydfynske. Derudover har Forsorgsmuseet i 2014 satset lidt anderledes og
annonceret i andre magasiner som f.eks.
Menighedsrådsbladet.
De sociale medier
Især Facebook har i 2014 været en frugtbar profileringskanal for både Svendborg
Museum og Forsorgsmuseet. Forsorgsmuseet rundede i 2014 1000 likes på Facebook. De 1000 likes er i skrivende stund
allerede nået op på 1333 likes, og vi forventer yderligere stigning for 2015. Svendborg Museums Facebook-side har lige nu
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godt 380 likes. Facebooksiderne for
Svendborg Museum og Forsorgsmuseet
bliver brugt til profilering, reklame for arrangementer og aktiviteter samt konkurrencer og spørgsmål til brugerne om fortidens genstande og lokale steder og begivenheder m.v. Ligesom Facebookgruppernes følgere deler museets opslag, deler museet også andre relevante siders
opslag. Forsorgsmuseet oplevede, at et
enkelt opslag nåede helt ud til hele 4500
Facebook-brugere. Udover Facebook er
Forsorgsmuseet også at finde på Instagram under navnet @forsorgsmuseet.

Museets personale i 2014
Esben Hedegaard, museumschef.
Nyere tid/Søfart/Arkiverne
Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, fra 1. juni.
Jacob Knage Rasmussen, museumsinspektør (8 timer).
Morten Jacobsen, museumsassistent,
fleksjob.
Forsorgsmuseet
Sarah Smed, museumsinspektør.
Malene Klinksgaard, kommunikationsmedarbejder, fleksjob.
Susanne Kirkeby, museumsvært, fleksjob.
Projektansat personale ”Anbragt i historien”.
Jesper Vaczy Kragh, forsker og projektleder.
Stine Grønbæk Jensen, forsker.
Jakob Knage Rasmussen, museumsinspektør, (29 timer).

Magnus Sinding-Jensen, timelønnet studentermedhjælp, til og med 31. maj.

Øvrigt projektansat og timelønnet personale

Mike Povlsen, timelønnet studentermedhjælp, til og med 31. januar.

Nils Valdersdorf Jensen, videnskabelig assistent, projektleder ”Fattigdommens
stemmer”. Til og med 31. maj.

Julian M. Svejgaard Jørgensen, timelønnet studentermedhjælp, 5. december –
Ida Bøgh, timelønnet studentermedhjælp,
10. februar til og med 1. december.
Thorbjørn Bornhøft, timelønnet studentermedhjælp, 1. juni til og med 31. december.
Martin Friis Hansen, timelønnet cand.
mag.
Thrine Beyer, kontorelev i kommunen,
færdiggjorde sin uddannelse her.

Jeppe Wichmann Rasmussen, bachelor, timelønnet formidler. Samt 1 måneds ansættelse til at forberede og opsætte udstillingen: ”Klienter til Nazityskland”. 1. maj
til og med 15. juni: Samarbejde med
Spektra og Kulturregion Fyn planlægge
og gennemføre eventet ”Ghostwalks”. 1.
oktober til og med 19. december: Cand.
mag. ansat til udvikling og markedsføring
af museumslæringstilbud.

Den 15. september var museets personale, frivillige og en enkelt fra bestyrelsen på et spændende
besøg på Fængselsmuseet i Horsens. Afdelingsleder Marie Berg Briese introducerer.
Foto: Preben Lau Sørensen.
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Signe Vinding Myrthu, timelønnet formidler.

Følgende har været i virksomhedspraktik

Sofie Skov Mortensen, ungdomsambassadør.

Benny Drøjsbjerg

Anna Kristensen, timelønnet formidler, 21.
august Maria Friis Schmidt, timelønnet formidler,
1. november -

Kirse Kristensen
Morten Müller
Joanna Rose
Henriette Hoecks

Edith Aurbo, 1. februar - 31. marts.

Oana Andrada Florescu

Jeppe Jøhn Hørsholm, akademisk medarbejder, 22. april - 19. december.

Museets personale holder hvert år en
”Trivselsdag” arrangeret af Lokalsamarbejdsudvalget, hvor vi tager temperaturen på vores fælles arbejdsmiljø. I 2014 var
det den 21. januar, hvor vi konstaterede,
at folk synes ganske godt tilfredse med
deres arbejdsplads. Efterfølgende arbejdede vi med visioner for museets afdelinger frem mod 2020, som indledning til
formuleringen af en egentlig udviklingsplan.

Flemming Jørgensen, stenslager og formidler, 28. maj til og med 27. juli.
Sekretariat og teknisk afdeling
Fastansat personale
Morten Berg Nielsen, regnskabsfører og
forvalter, (33 timer).
Ellinor Kansberg, sekretær og butiksleder
(30 timer).
Ansatte i seniorjob i Svendborg Kommune
med arbejdssted på Svendborg Museum.
Marianne Berthing, kommunikationsmedarbejder.
Søren Mouritsen, håndværker.
Henrik Toft, museumsvært, 1. april Ansatte i løntilskudsjob
Finn Buch, museumsmedarbejder 1. januar – 31. december.
Svend Rusch, museumsvært, til og med
21. februar.
Preben Lau Sørensen, servicemedarbejder, 12. maj til og med 8. juni.
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I løbet af efteråret blev der gennemført
medarbejderudviklingssamtaler med alle,
hvad der absolut er en god ting i en tid
med store forandringer og knappe ressourcer.

Bygninger, it mv
Bil
Efter et mislykket tyveriforsøg blev vores i
øvrigt velkørende museumsbil erklæret
totalskadet. Vi blev derfor nødt til at købe
ny, en udgift vi gerne ville have ventet et
par år med.
IT
Museet har en stor samling af skibstegninger, blandt andet fra Svendborg Værft.

Museet fik i 2014 omlagt to
gamle utætte tage på
Fattiggården med tagpap.
Her er Søren Mouritsen i
gang med latrinerne i
Forsørgelsesgården.
Foto: Marianne Berthing.

Det har længe været et behov at scanne
en del af disse tegninger, og det er dyrt at
få gjort hos ekstern leverandør. Museet
har derfor investeret i en 42” scanner, så
de frivillige i Søfartsarkivet selv kan klare
dette. Det er meningen, at bl.a. Museet
for Lystsejlads også skal kunne bruge
scanneren til deres tegninger.
Med scanneren fulgte en printer, der også
kan printe i 42” – ca. 102 cm bredde. Vi
kan nu selv producere plancher og plakater billigere, end vi tidligere har fået lavet
på trykkeri. Vi lavede f.eks. selv billederne
til udstillingen ”Stålmænd”.
Vi har udskiftet de 5 ældste computere på
museet, da vedligeholdelsen af styresystemet Microsoft XP stoppede. De pågældende pc’er var ikke kraftige nok til at køre med afløseren Windows 8.
Museets edb-back-up er blevet opgraderet, så det nu kører uden daglig pasning.
Museets edb-system med ca. 20 pc’ere,
server, scannere og printer kører tilfredsstillende uden større problemer end forventeligt.

Bygninger
Den løbende renovering af Viebæltegaard fortsætter. I 2014 er der skiftet tag
på 2 af udhusene i gårdene. Maling af vinduer og udskiftning af tætningslister i forsatsvinduerne fortsætter. 2 rum i nordfløjens stueetage er istandsat til ny udstilling, i denne forbindelse blev det gamle
nålefilt fjernet og de ferniserede gulve
kom frem i lyset igen. Bagtrappen i nordfløjen er renoveret med pudsreparationer
og maling af vægge. I administrationsbygningen er der lagt varme ind på det
gamle tørreloft, så Arkæologi Sydfyn får
et hårdt tiltrængt møderum.
Alle halogenspots i udstillingerne er udskiftet til LED spots. Dette reducerer elforbruget til en femtedel, og så holder de
nye LED-spots meget længere, hvilket
sparer en del arbejdstid til udskiftning.
Besparelsen på alene på strøm er så stor,
at investeringen er tjent hjem på ca. 1 år.
Haven
En anden måde, hvorpå museumsoplevelsen i 2014 blev udvidet, var den store indsats, som blev igangsat i den gamle fattigÅRSBERETNING 2014 43

I februar blev haven besigtiget første
gang, og allerede i april var arbejdet i fuld
gang. Resultaterne fra de frivilliges store
indsats viste sig i en lind strøm: Afgrøderne og gruppen af frivillige vokser støt,
samtidig med at museets rammer bliver
fysisk og socialt udvidet, for nu inkluderer
museumsbesøget også en tur i den historiske have, og afgrøderne doneres især til
de lokale varmestuer.

stor økonomisk og praktisk støtte fra lokale virksomheder og fonde. De har lavet
foldere og hjemmeside om haven. De har
lagt deres fælles arbejdsdage, hvor der var
aftenåbent eller familiesøndage på museet. Og ikke mindst er der lagt et stort antal
timer i haven med lugning og såning, klipning af hæk, opretning af stenkanterne
langs med havegangene og retablering af
den gamle vandhane midt i køkkenhaven.
I det første år er ca. halvdelen af køkkenhaven renset for ukrudt. Sideløbende
med arbejdet med planterne har mange i
arbejdsgruppen demonstreret deres evner til at bage brød og kager, der nydes
sammen kaffen i haven i pauserne.

De ca. 20 frivillige i arbejdsgruppen har arbejdet engageret med alle opgaver omkring projektet: de har søgt – og fået –

I forbindelsen med arbejdet i haven har
der desuden været en række særarrangementer som f.eks. ”Hvem husker haven?”,

gårdshave. I mange år har haven desværre
kun kunne blive nødtørftigt passet, og
derfor blev Lene Hansens initiativ til at opstarte en frivillig arbejdsgruppe som del af
Svendborg Havekreds hilst meget velkommen.

Der køres og nedgraves møg af Museumshavens Venner på ”Møgdagen” den 14. november. Der skulle
være basis for en stor grøntsagsavl i 2015. Foto: Marianne Berthing.
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hvor alle med minder om livet i og driften
af haven blev inviteret indenfor. Her skal
det i særdeles nævnes, at Lisa og Kirsten,
som begge blev født og voksede op på
fattiggården, da deres forældre var ansatte, deltog i dagen. Ved besøget kom der
megen ny viden fra om haven. En viden
som fremadrettet vil blive anvendt i genetableringen af haven. Et andet arrangement var ”MØG-dagen”, hvor det donerede hestemøg skulle spredes. De knapt 20
deltagere afsluttede dagens hårde slid
med varm suppe kogt på de dyrkede
grøntsager fra haven.
Achim Quaas, der i 1980’erne tog initiativet til
Hafenmuseum i Hamborg, viser rundt på
museets udearealer på Morten Berg Nielsens,
Nils Valdersdorf Jensens og Esben Hedegaards
ekskursion til Bremerhaven og Hamborg i
november 2014. Foto: Esben Hedegaard.

Havens sæson kulminerede på fineste vis,
da direktør i Haveselskabet Charlotte Garby kom til Svendborg i slutningen af november for at overrække en check på
52.200 kr. Pengene var i månederne samlet ind hos bl.a. Haveselskabets egne
medlemmer og doblet op af Haveselskabet. Penge som skal gå til den fortsatte
reetablering af haveanlægget.
Flåden
Svendborg Museum har en af Danmarks
største sejlende museumsflåder. Med i alt
7 fartøjer er det bl.a. afgørende, at pasningen af hver enkelt sker uden unødvendige udgifter og bekymringer for museet.
Bådelaugene for VIKING og HJORTØ har
et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. HJORTØ har gennem sæsonen
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sejlet ugentligt i sundet, og den tøffende
lyd af ”Hundested”-motoren er et velkendt element i havnen. I 2014 kunne den
lille færge fejre 60 års fødselsdag og takket være flokken af entusiastiske mænd
omkring skibet, har det vel ikke været
flottere, siden det var nyt.
VIKING har ligeledes været aktiv på museumsture og på kapsejladser. I 2014 gjorde
den en længere rejse ad Kieler-kanalen og
Elben til Hamborg for at deltage i Altonas
350 års købstadsjubilæum. Udgifterne til
turen var betalt af arrangørerne, der sørgede for spændende oplevelser for de
deltagende fartøjer. Ledelsen af bådelauget har i en del år hvilet sikkert i Kurt Kaysens hænder; ved bådelaugsmødet i foråret afgav han koordinatorjobbet til Aage
Nykjær Jensen, og alt tyder på at den go-
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de drift og opbakningen fra bådelaugsmedlemmerne fortsætter. Natfærgen
KAIA har ikke samme forankring i et veletableret bådelaug, men er qua sin størrelse meget velegnet til sejladser i det nære
sund. I foråret 2014 tog Morten Nielsen,
Esben Hedegaard og Nils Valdersdorf Jensen derfor på speedbådskursus for at kunne sejle Natfærgen KAIA til museumsarrangementer fremover. Hver tirsdag eftermiddag i august har KAIA haft sejlende
rundvisninger og havnerundfarter for museumsforeningens medlemmer.

Morten, Nils og Esben tog ”motorbådskørekort” i
2014 for bl.a. at kunne sejle KAIA. Her ses de
gæve sømænd under en havnemanøvre. Foto:
Henrik Toft.

Der lægges nyt gulv
på Egeskov Mølles
broloft for midler
doneret af Den
faberske fond.
Svend Andersen m.
fl. fra møllelauget
hjalp tømrermester
Carl Sonne med
arbejdet.
Foto: Kjeld Toftelund
Larsen.

Egeskov mølle
KAIA, HJORTØ og VIKING deltog alle tre i
årets Æbleræs. At museet var så stærkt repræsenteret til et velbesøgt og velafviklet
arrangement blev glædeligt bemærket af
mange og skal afgjort gentages.
VIKING-hæftet
Afdøde museumschef Henrik M. Jansen
skrev tilbage i 1980’erne et hæfte om VIKING. I 90’erne blev det udvidet og genoptrykt, men også dette hæfte har i flere
år været udsolgt, og bådelauget har efterspurgt en erstatning. I november begyndte arbejdet med opdateret version af hæftet. VIKINGs historie som toldkrydsjagt og
lystbåd har ikke ændret sig væsentligt siden Jansens hæfte blev skrevet. Det nye
hæfte tager udgangspunkt i Jansens tekst
og tilføjer nyt, hvor det er muligt. Flere
laugsmedlemmer har bidraget med billeder og interviews, og der vil være et nyskrevet afsnit om VIKINGs færd som museumsskib. Hæftet kommer i foråret 2015.

Museet flotte vindmølle ved Egeskov slot
havde i 2014 takket være en række aktiviteter et flot besøgstal på 1996, og herimellem
var der både mange skoleklasser og pensionistgrupper. Vinduesrenoveringen fortsatte
i 2014, mandskabsrummet fik en tiltrængt
renovering og takket være en gavmild donation fra Den faberske Fond på 47.000 kr.
fik vi også lagt et nyt gulv på broloftet; det
gamle var efterhånden uforsvarligt at bevæge sig på for (vel)voksne mænd med ditto kornsække.
Vingerne nåede vi imidlertid ikke at få malet i 2014, skønt klapperne trængte. Men vi
fik indhentet tilbud på at tage vingerne ned
for at rette klapperne ind, så de fanger vinden bedre. I dag skal møllerne have 9
sek.m. vind for at kunne male, og så meget
blæser det ikke så tit. Håbet er, at de justerede møllevinger kan levere samme kraft ved
6-7 sek.m. vind, hvilket øger antallet af potentielle mølledage betragteligt. Vi håber at
hente fondsmidler, så vi kan få vingerne
ned i 2015; så vil vi male dem samtidig.
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Bestyrelsen for Svendborg Museum 2014-. Fra venstre Per Nykjær Jensen, Ove Engstrøm, Poul Weber,
Michael Mortensen, Jørn Henrik Petersen, Ole Visti Petersen og Jesper Bernhard.
Foto: Esben Hedegaard.

Bestyrelsesarbejdet i 2014

Suppleanter

Ved bestyrelsesformand Poul Weber

Anni Brix Olesen

På årsmødet i 2013 godkendte vi vedtægtsændringer, som betød at den fremtidige bestyrelse skulle bestå af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 3
medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Jens Jacob Beck

Poul Weber, formand (foreningsvalgt)
Michael Mortensen, næstformand (foreningsvalgt)
Ove Engstrøm (foreningsvalgt)
Ole Visti (foreningsvalgt)
Jesper Bernhard (udpeget af bestyrelsen)
Per Nykjær Jensen (udpeget af bestyrelsen)
Jørn Henrik Petersen (udpeget af bestyrelsen)
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Museets ansatte er repræsenteret med en
tilforordnet plads i bestyrelsen ved Morten Berg Nielsen.
De 3 udpegede personer skal med hver
deres kompetencer være med til at styrke
bestyrelsesarbejdet på henholdsvis det
maritime område samt forsorgsmuseet.
Det maritime projekt
I januar afleverede vi museets indspark til
havneudviklingsplanen, hvor vi skitserede,
hvordan vi kunne se vores planer indpasset i en større proces. Bestyrelsen har på
forskellige fronter arbejdet for, at sagen
skulle fremmes bl.a ved til bestyrelsen at
udpege 2 markante personer inden for
det maritime område. I marts deltog museumschefen i et møde på SIMAC med 15

andre interessenter i Frederiksøens udvikling, og der var enighed om, at et maritimt
oplevelsescenter/museum burde være et
centralt element.
Et ønske om at bruge de gamle værfthaller til udstillinger i 3 år kunne ikke umiddelbart imødekommes. Foreløbig fik vi
dog lov at låne dem i 2014 til udstillingen
”Stålmænd”. Det viste sig nødvendigt med
nogle ombygninger for at værftet kunne
lovligt bruges til udstillinger, hvilket udskød åbningen til 1. august.
Vi har et meget fint samarbejde med
Svendborg Kommune både på politisk- og
embedsmandsniveau, og et maritimt museum kom med i kommunes budgetforlig.

Kommunen tog initiativet og kom med et
oplæg til : ”Hvad skal der til for at et maritimt videns- og oplevelsescenter på Frederiksøen kan realiseres”. Borgmesteren
indkaldte os sammen med andre maritime interessenter, og der var enighed om,
at der skulle gennemføres en offentlighedsfase, for en indbudt kreds af interesserede på 3 møder i Marineforeningens
lokaler har bidraget med forslag til, hvad
sådan en institution kunne indeholde. Der
var enighed om, at det er hele havnen, der
er attraktionen, og at der bør være et museum, der samler trådene og giver viden,
og konsulenten arbejder videre med sit
”feasibilitystudy”, der fremlægges for byrådet til beslutning før sommerferien i år.

På bestyrelsens sommerudflugt d. 19. august besøgtes Danmarks Museum for Lystsejlads, hvor Martin
Stockholm (i forgrunden) viste rundt. Bagved Poul Weber og Per Nykjær Jensen.
Foto Esben Hedegaard.
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Økonomi og udviklingsplan
Bestyrelsen har arbejdet med museets
økonomi og har for at skabe et bedre
overblik ønsket budgettet opdelt i 2 dele:
Forsorgsmuseet og Afdelingen for nyere
tid/søfart. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at begge afdelinger indtil videre
fortsætter under samme hat: Svendborg
Museum.
Museet har i efteråret udarbejdet en
handlingsplan 2015 – 2020 for begge afdelinger, der er tiltrådt af bestyrelsen.
Hver afdelings udviklingsplan har et antal
nøgleprojekter: For forsorgsmuseet, hvor
Jørn Henrik Petersen har været fødselshjælper, sigter planen mod en statslig an-

erkendelse og dermed en understøttelse
af et Dansk Forsorgsmuseum. For afdelingen for Nyere tid /Søfart skal planen bidrage til en faglig styrkelse samt på sigt
etablering af en museumsafdeling på
havnen. Udviklingsplanen er nøjere beskrevet i museumschefens årsberetning.
Arkæologi, konservering og genstandsmagasinering
Bestyrelsen har løbende forholdt sig til
museets konservering, magasiner og den
arkæologiske virksomhed.
Planerne for et fynsk fællesmagasin med
tilhørende konservering i de tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge blev i efteråret

Den 14. november var udnævnt som ”møgdag”. Her ses det meste af holdet, der den dag tog
arbejdstøjet på for at køre møg ud og grave det ned i køkkenhaven. Fra venstre: Jan Dumanski, Lene
Hansen, Sarah Smed, Karsten Stabell, Esben Hedegaard, Birthe Jørgensen, Lisbeth Wiborg, Tove
Karlsen, Lis Larsen, Pia Vestergaard. Forrest Morten Berg Nielsen. Foto: Marianne Berthing.
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2013 tilknyttet ideen om også at flytte
den arkæologiske virksomhed til Ryslinge for at få bedre økonomi i projektet.
Med baggrund i opløsningen af Øhavsmuseet meddelte vi, at Svendborg Museum ikke i den situation var indstillet på at
flytte arkæologerne til Ryslinge, samt at
vi ville afvente, at der blev dannet et nyt
Langelands Museum, inden vi foretog os
mere. I de efterfølgende forhandlinger
mellem Faaborg-Midtfyn og Langeland
Kommuner erklærede Langeland sig
enig med Svendborg og valgte samtidig
at trække sit tilsagn om flytning af konserveringen fra Rudkøbing til Ryslinge
tilbage. Dermed faldt økonomien i Ryslingeprojektet sammen, og et tilbud om
at fortsætte planerne om et fællesmagasin i nogle knap så gode industribygninger på Fabergrunden har vi ikke fundet tiltrækkende, og en fællesløsning for
konservering og magasinering er foreløbig henlagt.
Arkæologien er for nylig kommet på
plads i en ny aftale om ” Arkæologi Sydfyn” mellem Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Arkæologerne vil fortsat have base på Svendborg Museum
med Per Thomsen som daglig leder. Peter Thor Andersen fra Faaborg-Midtfyn
Kommunes museum fortsætter med at
have det overordnede ansvar.

Med hensyn til magasinering planlægger
vi foreløbig at blive på Abildvej. Det er rimelige forhold, men det er dyre kvadratmeter, der tærer på museets budget.
Afslutning
I min skriftlige beretning har jeg holdt
mig til de overordnede politiske beslutninger, men der er en hverdag, som vores
ansatte ikke kunne få til at hænge sammen, hvis der ikke var et stort frivilligt
korps, som giver en hånd med for at få
holdt vores sejlende flåde flydende – møllevingerne til at dreje rundt i Egeskov –
Fattiggården til at blive levende – pasning
af museumshaven samt betjening af Byhistorisk Arkiv. Tak for indsatsen.
Tak til samarbejdspartnere – museumsforeningens medlemmer samt øvrige, der
gennem det forgangne år har bidraget til
museets virke.
Poul Weber
Formand

Partnerne i Bevaringscenter Fyn (Rudkøbing) har efterfølgende aftalt, at konserveringen forbliver i Rudkøbing foreløbig
i 2015 og 2016, mens vi overvejer den
rigtige langsigtede løsning. Generelt er
vi godt tilfredse med centrets arbejde,
og konservatorerne har hjulpet os godt
med gennemgangen af hele museets
samling, der har stået på i 3 år nu.
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Der skåles i ”chokoladeflasker” ved formidlernes julekom-sammen for en god sæson. Fra venstre ses
Maria Schmidt, Signe Vinding Myrthu, Anna Lundgren, Sarah Smed, Jeppe Wichmann Rasmussen og
Anne-Marie Hybschmann. Foto: Malene Klinksgaard.
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Torben Poulsen fra HJORTØ
måtte give KAIA en trosse på vej
til det årlige Æbleræs fra Troense
til Svendborg; batterierne
satte ud midt i sundet.
Foto: Nils Valdersdorf Jensen

ÅRSBERETNING 2014 53

