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Indledning
2017 blev et ganske godt år for Øhavsmuseet Faaborg. Tidligt på året modtog vi, til vores 
egen store overraskelse og glæde, Fornyelsesprisen ved Historiske Dage i Øksnehallen 
i København. Det selvom vi var i opløb med stærke projekter fra store museer, DR med 
flere. Vi modtog prisen for Savn og Brand, særudstillingen i Arresten, der også spiller en 
central rolle i vores skoletilbud til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturelle Rygsæk for 
alle kommunens folke- og friskolebørn på mellemtrinnet.

Arresten er i det hele taget inde i en meget positiv udvikling med stadig flere gæster; 
børnefamilier, voksne såvel som turister. Vi har meget tilfredse gæster, der giver os no-
get nær topkarakter på den skala, vi og alle andre museer bruger til at måle tilfredshed. 
Dertil kommer en række skoleelever gennem såvel kommunens fælles, ambitiøse tilbud 
som andre fra nær og fjern, der har hørt om vores tilbud eller ser muligheden, fordi 
emnerne ret, straf og demokrati er så centrale i deres undervisning. Det er vi meget glade 
for! Sidst på året var vi blandt de nominerede til Den fynske Kulturpris, hvor det netop 
var undervisningstilbuddet og skuespiller Klaus Søndergaard, Odense Teater, der var 
indstillet. Vi fik ikke denne pris, men synes, at det er værdigt at ”tabe” til Heartland på 
Egeskov, der også var nomineret.

Det kommende landskabsmuseum og visionen om at sammenbinde kultur og landskab, 
friluftsliv og Øhavet kom så småt i gang i form af de første tilbud om at komme ud at 
snorkle. Vi er det eneste museum med det tilbud i Danmark, og det bliver bemærket. Et 
indslag i august i TV-avisen hjalp selvsagt på kendskabet, og vi har oplevet gæster køre 
helt fra Nordsjælland alene for at prøve at snorkle over Det sydfynske Øhavs overs-
vømmede stenalderlandskab. 
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Snorkling er et godt billede på, at vi har den ambition at nå bredt ud med det kommende 
museum ved at tilbyde særlige og uventede oplevelsestilbud ud over de mere klassiske. 
Vi kan tiltrække kræsne kulturbrugere, som skal se lækre udstillinger og landskabsmonu-
menter, gæster, som normalt går langt uden om museer, men gerne vil fx. snorkle, og alle 
dem, der vil elske en dag i det idylliske Sydfyn med bakker, øer, herregårde og købstad-
sidyl. Disse gæstetyper er til sammen en meget stor del af danskerne og turisterne, men 
de skal nås med vidt forskellige virkemidler. Et arbejde med koncept og forretningsplan 
blev færdigt og afventer nu politisk behandling i den nye kommunalbestyrelse. 

Den afgående kommunalbestyrelse stod dog for den beslutning, der må kaldes årets 
vigtigste: tildelingen af 20 millioner kroner i støtte (medfinansiering) til anlæg af det 
kommende museum. Det var ganske enkelt imponerende og tiltrak sig særdeles stor op-
mærksomhed fra hele landet. Både fordi vi samtidig kunne løfte en flig af visionerne for 
en helt ny type museum, som vi vil skabe, og fordi der samtidig blev givet det samme 
beløb i støtte til vores allerede kendte og fantastiske søstermuseum, Faaborg Museum, til 
restaurering og udbygning.

På de følgende sider kan du læse om museets samlede virke i 2017, der også omfat-
ter støtte til en tro kopi af Riborg Voigts ”hemmelige” skuffe i Den gamle Gaard, hvor 
minderne om H.C. Andersen blev gemt, udgravninger, opstart på en stor forskningsud-
gravning samt jubilæum på Kaleko Mølle, Danmarks ældste, der fyldte 100 år som muse-
um, digitalisering af fynboarkivalier fra Faaborg Byhistoriske Arkiv, jernalderlegeplads 
ved Ringe Sø og meget mere.

Peter Thor Andersen, februar 2018
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Formidling
Udsti l l inger

På Kaleko Mølle blev der opsat robuste, forklarende plancher i laden, som omhandler 
landskab og mølle. Disse supplerer de placnher, vi lavede ultimo 2016 om årets gang i 
det gamle landbosamfund mv. Denne basisformidling var klar til juni måned, hvor Ka-
leko Mølles 100 års jubilæum som museum blev markeret (trods ihærdige undersøgelser 
var det ikke muligt at finde en egentlig dato for åbningen i 1917). Selve dagen blev 
markeret ved bl.a. en festtale, som godsejer Ditlev Alexander Berner, Holstenshuus, 
stod for. Møllen hørte under godset frem til det 20. århundrede, hvor den blev mu-
seum, og familien Berner har i de forløbne 100 år gjort en stor indsats for at bevare den 
enestående mølle, som må betegnes som Danmarks ældst fungerende mølle. 

Møllen med selve møllebygningen (ældste dele fra Christian IVs tid) samt stald og lade-
bygning formidles i dag primært som en autentisk ydre helhed bestående af bygninger, 
mølleri samt mølledam. Derimod fremstår det indre, dvs. rummene, i den form, stedet 
fik, da det blev museum. Dvs. genstande og nips, der blev indsamlet med den hensigt at 
formidle et helt interiør. Der foreligger ikke præcise oplysninger om disse genstandes 
oprindelse (proveniens). Af disse grunde lægges der vægt på at formidle det enestående 
ved Kaleko, som er bygninger og mølleri. Det indre med genstande uden oplysninger 
bevares, men har ikke samme genstandsmæssige karakter og formidles ikke på samme 
måde, som i Arresten og Den gamle Gaard. 

Kaleko Mølle er tiltænkt en rolle som et af de historiske steder, gæsterne skal besøge, 
når de færdes i det kommende landskabsmuseum. 
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I lokalerne i Faaborgs gamle banegård på havnen opsatte vi en midlertidig udstilling om 
“Danmarks hemmelige Atlantis”, der omhandler det stenaldersamfund, som blev overs-
vømmet på få generationer i ældre stenalder, da nutidens Øhav blev dannet som følge af 
temperaturstigninger og havniveausrtigninger. Udstillingen hænger sammen med det helt 
nye snorkeltilbud, som vi har etableret som det første museum i Danmark takket være 
støtte fra Erhvervsstyrelsen. Udstillingen vil også kunne ses i 2018.

Ud over denne udstilling havde vi en udstilling om de ældste tiders rites de passage eller 
konfirmation om man vil i form af jagten som indvielse af unge mænd i de voksnes sam-
fund. Udstillingen “Den rituelle jagt” blev vist fra pinse til og med efterårsferie ligesom 
Atlantis-udstillingen, men afløses i 2018 af en helt ny udstilling.

I Den gamle Gaard er det ønsket at skabe mere indhold og relevans i formidlingen i 
udstillingerne ved at stille skarpt på de biografiske fortællinger om Faaborgs personlig-
heder i særligt 1800-tallet, særligt Riborg Voigt, gift Bøving, og datter af storkøbmand, 
politiker og æresborger Laurids Peder Voigt. Riborg blev for så vidt landskendt og i et 
vist omfang internationalt berømt, da det omkring århundredsskiftet kom frem, at det var 
hende, der var genstand for H.C. Andersens første kærlighed og pigen med de to brune 
øjne. Fortællingen om Riborg er dermed på en og samme tid en prisme, når man vil for-
stå provinsstorborgerskabet i guldalderen, den verdensberømte fynske digters muse og 
centrale begreber såsom kærlighed og standsforskelle. Museet har ikke kunnet rejse de 
ønskede store summer via fonde til en gennemgribende fornyelse af udstillingerne, der i 
alt væsentligt er opsat på samme vis som ved museets åbning i 1932.
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Formidling
Udsti l l inger fortsat

Imidlertid kan vi, takket være en bevilling fra Den Faberske Fond, lave en meget cen-
tral nyskabende formidling af det chatol, som Riborg sad ved hele sit liv og brugte til at 
gemme minder om det korte møde med Andersen i Faaborg og på Dyreborg i sommeren 
1830. Der er tale om en genskabelse af chatollets hemmelige skuffe, så gæsterne selv 
kan åbne og se de “hemmelige” ting. Samtidig er der den finesse, at det skabes af firmaet 
Intarsia ApS i Ringe, der er Danmarks eneste af sin art. I 2017 blev projektet påbegyndt. 

Riborg Voigt har siden museets stiftelse været en central skikkelse ved diverse arrange-
menter, og romancen er blevet omskabt til et skuespil “To brune Øjne”, takket være en 
ny ukendt Faaborgdigter, Aage Rasmussen, som skrev stykket til et hjemstavnsstævne i 
1936. hvor Odense Teater ved direktør Rungwald opførte det i Den gamle Gaard. Siden 
blev det genopført ved 25-års jubilæet i 1955 og ved 50-års jubilæet i 1982 (der har både 
været regnet fra 1930, hvor ejendommen blev erhvervet til museum og åbning i 1932!). 
Ved reserachen til udstillinger dukkede der et tankevækkende citat op fra museets stifter, 
Realskoleinspektør Chrsthophersen fra en avisartikel i1955, som viser, at idéen om at 
gøre noget ud af Riborg langt fra er en ny tanke:

“...De store og velhavende købmandsslægter, som engang dominerede handelslivet 
i Faaborg er rigt repræsenteret i hjemstavnsgaarden i Holkegade, men ogsaa det 
jævne Faaborg og “de sydfynske øer” er imponerende godt med i samlingerne. Al-
ligevel lider Den gamle Gaard - som alle andre hjemstavnsmuseer - under tidens 
mangel paa interesse for “gamle sager”. Det har faaet en af Faaborgs ivrigste 
lokalhistoriske forskere, fhv. stadsskoleinspektør J. Chrstophersen til at ofre en idé 
mere og mere opmærksomhed: Det er altsaa ikke “de gamle sager”, der faar folk til 
at gaa paa museer, men hvis man nu havde et virkeligt godt trækplaster, kunne der 
maaske samtidig - eller i kraft af det - skabes større interesse for det øvrige, for de 
gamle samlinger af skønne ting. I Faaborg ligger dette “trækplaster” helt klart, det 
maa blive Riborg Voigt-minder!...”  

Samtidig er der indledt et samarbejde med H.C. Andersen Centret under SDU og flere 
attraktioner på Fyn og Tåsinge om at formidle, sammenhængende, de steder, som betød 
noget for Andersen og hans værk på Fyn og øer. Det omfatter foruden Faaborg bl.a. 
Sanderumgaard, Egeskov, Broholm og Valdemars Slot og er samlet under overskriften 
H.C. Andersens Hjulspor. I det regi var museet vært for Maria Junghans og Kari Brinch, 
der lavede “forstandsøvelser” med gæsterne som arrangement. Idéen er at anvende dati-
dens selskabslege som formidling til moderne gæster og samtidig henlede opmærksomh-
eden på Andersen og Riborg, idet Faaborg i “hjulsporsregi” skal forbindes med Andersen 
og kærligheden.

I Arresten foregik der i 2017 alene almindelig vedligehold af udstillinger, herunder den 
endnu ret nye “Savn og Brand” i kælderen, der gav museet Fornyelsesprisen.

Med planerne om et landskabsmuseum, der kombinerer udstilling og formidling ude på 
de historiske steder, skal museet frem over også levere formidling på andre steder end i 
udstillingsbygninger. Det sker dog allerede i et vist omfang. I 2017 ved den ny jernalder-
legeplads ved Ringe Sø og i oldtidsskoven Pipstorn nordøst for Faaborg. 



7

Formidling
Ture og arrangementer

Museet havde et omfattende turprogram fra forår over højsommer til sensommer/efterår. 
Disse ture er bevidst udviklet, så de kan appellere til forskellige målgrupper: turister 
såvel som lokale - særligt interesserede såvel som almindelige familier - samt forskellige 
kultursegmenter (museet fik i 2016 udarbejdet en omfattende analyse af potentialet ved 
at arbejde med en stor bredde i sin formidling, så flere typer indenfor det såkaldte Cul-
ture Segments kan se sig selv i museets tilbud)

Turprogram

Søndag 16/4: Klinterne ved Knold - på opdagelse i sporene af istiden
Søndag 30/4: Istid og oldtid på hesteryg samt rundtur i Pipstorn Oldtidsskov 
Søndag 14/5: Storm i Faaborg - byvandring i forbryderens fodspor
Søndag 21/5: Syrenvandretur i samarbejde med Trente Mølle
Søndag 28/5: Owaihi - tæt på landboreformerne
Søndag 11/6: Sollerup i løbesko
Søndag 25/6: Midsommermagi i Pipstorn oldtidsskov
Søndag 9/7: Dyreborg og landskabet - cykeltur
Søndag 23/7: Historisk løbetur Faaborg og Sundet
Søndag 6/8: 10.000 år på 1½ time (Svanninge Bakker)
Søndag 20/8: Istid og oldtid på hesteryg
Søndag 3/9: Faaborg mellem land og vand - by og landskab
Søndag 17/9 Midtfyns fredede fortidsminder - tur i egen bil
Søndag 1/10: Gravene i Pipstorn
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Formidling
Ture og arrangementer  fortsat

Ud over ture begyndte vi i 2017 i sensommeren på snorkeltilbud. Det sydfynske Øhav 
er et oversvømmet stenalderlandskab og samtidig et relativt trygt farvand. Derfor søgte 
vi midler i Erhvervsstyrelsen til at udvikle snorkling som en helt særlig måde at opleve 
historien i landskabet eller måske rettere vandskabet på. Vi er stolte af at være det første 
museum, der tilbyder denne form for formidling.

Vi udbød i sensommeren 7 snorkelture i området øst for Faaborg

Tirsdag den 8. august (sammen med Trente Mølle og Faaborg-Midtfyn Kommune)
Fredag den 11. august
Mandag den 14. august (indbudt få dage før i anledning af optagelser til TV-avisen)
Onsdag den 16. august
Onsdag den 23. august
Onsdag den 30. august
Onsdag den 6. september

I forbindelse med vores arkæologiske udgravninger er interessen heldigvis stor for at 
komme forbi for at se og høre om fund og ny viden om vores historie. Når der er stor 
interesse, prøver vi at samle tingene i form af åben hus eller rettere åben udgravning. Det 
skete ved opstart af forskningsudgravningen ved den nedlagte kirkegård i Haagerup den 
28. maj og ved udgravningen på og ved landsbyforten i Nørre Lyndelse den 15. decem-
ber. I begge tilfælde var der også stor interesse fra mediernes side jf. oversigt længere 
fremme i årsberetningen.
 
Ud over ture i det fri stod vi for en række arrangementer i vores museumsafdelinger

Arrangementer i Den gamle Gaard

Middelalderhåndværksweekend den 10. til 11. juni
Middelalderdage med aktiviteter for børn ved feriestart 26.-28. juli
Demonstration af det gamle håndværk Intarsia ved Intarsia ApS i Ringe (der også skal 
skabe en kopi af Riborg Voigts hemmelige skuffe) den 4.-5. samt 25.-26. juli
“Forstandsøvelser” (en selskabsleg for borgerskabet i 1800-tallet) der er en del af H.C. 
Andersen Trail ved Maria Junghans og Kari Brinch den 11. og 18. juli
Tre mandage med levende fortælling ved Esther Rützou, “Faaborg Fortællescene”, der 
holder til i salen i Den gamle Gaard med indbudte gæster den 17., 24. og 31. juli
Længe åbent ved Faaborg Open by Night 20. juli (hvor Arresten også var længe åben)
Arbejdslørdage med Valdemar-lavet den 26. august og 9. september
Middelalderdage med børneaktiviteter i efterårsferien 16.-18. oktober

Arrangementer på Kaleko Mølle

Markering af 100 års jubilæet for museet den 21. juni med festtale ved hofjægermester, 
godsejer Ditlev Alexander Berner, Holstenshuus
Daglige rundvisninger på møllen fra den 3. til den 7. juli
Børneaktiviteter på møllen fra den 3. til den 7- juli, blandt andet byg din egen mølle. 
Dertil en række aktiviteter hen over hele åbningsperioden vanen tro.
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Arresten

Rundvisninger i hverdagene i vinterferien
Rundvisninger tirsdag til og med fredag i påsken
Rundvisninger tirsdage og torsdage i sommerferien 27. juni til og med 31. august kl. 13
Rundvisninger og aktiviteter i efterårsferien

Banegården 

Børneaktiviteter: “Kan du overleve i stenalderen?” mm. sommerferie og efterårsferie

Foredragsrække i banegården
Onsdag 22/2: Brahetrolleborg i middelalderen (Poul Heide)
Onsdag 22/3: Landbrugsreformerne på Sydfyn (Tissel Lund-Jacobsen)
Onsdag 19/4: Riborg og Andersen (Peter Thor Andersen)
Onsdag 20/9: Sæsonens arkæologiske udgravninger (Anne Garhøj Rosenberg)
Onsdag 25/10: Anden Verdenskrig i Faaborg (Tissel Lund-Jacobsen)
Onsdag 22/11: Fra istid til nutid - landskabshistorie (Poul Heide)

Peter Thor Andersen holdt foredrag om Langå-Jensen (med afsæt i bogen om parret og 
Faaborgs kulturliv i 60’erne og 70’erne, som han skrev og udgav 2016) på Faaborg Bib-
liotek i januar og om Riborg Voigt - menneske og lokal “kendis” i Formiddagshøjskolen i 
Faaborg i november. 
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Formidling
Ture og arrangementer  fortsat

Tissel Lund-Jacobsen holdt oplæg om levende formidling ved historielærerårsmødet i 
Svendborg i oktober og om middelalderen for VUC-Faaborg i november.

Endelig medvirkede museet ved lancering af Stavn 16. november i Horne, og museum-
sinspektør Eva Frellesvig var med til at præsentere digitaliseringen af fynboernes breve 
på Faaborg Museum 23. november.

Museet afviklede 4 bookede snorkelture i september-oktober, 6 bookede ture i det fri fra 
april til november, herunder en bustur med Faaborg Provsti i juni i anledning af refor-
mationsjubilæet, hvor kommunens ødekirker blev besøgt (som noget særligt er der flere 
kirker i Faaborg-Midtfyn, der blev revet ned ved reformationen).
Der var 2 omvisninger på Kaleko Mølle og 3 i arresten.

Museets medarbejdere og ledelse oplever generelt en stor tilfredshed med ture i det fri 
og i udstillingerne og et “marked” for at tilbyde disse til busselskaber mm., ligesom en 
række skoler af sig selv henvender sig for at benytte tilbud i Arresten og det fri. Imi-
dlertid var det ikke, tidsmæssigt, muligt i 2017 at sætte en indsats i gang for at få gang i 
denne del af museets virke. 

Det er her en stor udfordring, at museet pt. er nødsaget til at skaffe midler til basisdriften 
ved at lade de faste medarbejdere frikøbe eller deltage i betalte udgravninger i et meget 
stort omfang (cirka en tredjedel af deres tid i snit i 2016 og 2017). Dette kombineret med 
det store faste program og de øvrige opgaver sluger alle ledige ressourcer og mere til.
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Formidling
Undervisning

Som nævnt i indledningen er museet med i Faaborg-Midtfyn Kommunes fyrtårn indenfor 
undervisning: Kulturel Rygsæk (eller signaturprojekt, som det betegnes - i øvrigt ligesom 
vores kommende landskabsmuseum og port til Øhavet). Vores tilbud i dag tager afsæt i 
Arresten og den historie med drengen Janus, der kommer til at brænde en gård af i 1905, 
som også er omdrejningspunkt for udstillingen “Savn og Brand”. Det er museets ønske, i 
de kommende år, at udvikle tilbud til det fri, når Rygsækken skal fornys.

Arresten er museets vigtigste ramme om historiske tilbud til børn og unge. 66 forskel-
lige skoler og undervisningsinstitutioner benyttede Arresten, nogle gange med flere 
klasser ad gangen. I alt fik Arresten besøg af 1.310 elever/unge og 150 lærere. En god 
del var elever fra de folke- og friskoler, som fik tilbudt Den kulturelle Rygsæk, men over 
halvdelen var andre skoler og klasser, der af sig selv henvendte sig for at få et forløb 
eller besøge museet på egen hånd. De tæller skoler fra hele Fyn og sågar fra Nordsjæl-
land og Vestjylland. 82 af eleverne gik på en ungdomsuddannelse (og 9 lærere var med). 
Derudover var 60 jurastuderende og 29 højskoleelever.

Selvom der endnu ikke er sat et strategisk arbejde i gang omkring undervisning i det fri, 
var der 219 elever og 20 lærere med i forløb i Pipstorn Oldtidsskov; blandt andet for at 
lave “Gravhøjsmatematik”. Det foregik tre dage i maj og en enkelt dag i juni. Dertil 210 
elever og 55 lærere, som benyttede tilbud i Den gamle Gaard, i Banegården og i Faaborgs 
gader. Endelig var der en enkelt børnehave på Kaleko Mølle og 25 arkæologistuderende.
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Formidling
Kommunikat ion og medier

Museet kommunikerer via sociale medier (facebook, instagram, youtube og twitter (di-
rektøren)), via lokale/regionale medier, dvs. Fyens Stiftstidende/Amtsavisen, Ugeavisen 
Faaborg, Det rigtige Faaborg, TV2 Fyn, P4 Fyn samt nationalt via P1 og Altinget.dk

Derudover har museet nyhedsmails, program i brochure, plakater og website

I 2017 lavede museet 172 opslag på facebook eller i snit 14 om måneden. En række var 
reklame for ture, foredrag og udstillinger, men der var også selvstændig formidling via 
FB. Endelig var der link til historier i medier såsom Fyens, Det rigtige Faaborg og TV2 
Fyn samt P1 og P4. Dertil 30 opslag på Instagram.

Artikler i Fyens Stiftstidende / Fyns Amtsavis (61 omtaler):

14. januar: Millionprojekt: Jernalderlegeplads skyder op ved Ringe Sø (om jernalderlege-
plads projekt, museet er med i)
14. januar: Arkæolog: Ringe er oplagt til jernalderplads (om samme)
11. februar: Hvor er billedet fra branden? (om Birkholms maleri af brand fra Savn og 
brand udstilling)
22. februar: Brahetrolleborg i middelalderen (om foredrag samme dag)
12. marts: Arkæologer finder sølvmønt og mandsgrav i Årslev (om Lensvej udgravning)
15. marts: Enkte med to børn, udbrændt gård og udflytning for døren (foredrag 22/3)
28. marts: Øhavsmuseet får pris for nyskabende formidling (om Fornyelsesprisen)
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1. april: En usædvanlig sag for arkivet (amerikaner, slægtsforsker, på besøg)
1. april: New Yorker på jagt efter rødderne i Faaborg
9. april: Påske på Øhavsmuseet (omtale af tilbud i påsken)
12. april: Fondspenge vælter ind til jernalderprojekt i Ringe (om temalegepladsen museet 
er med til at udvikle ved Ringe Sø)
12. april: Hør historien om skovriderfruen Riborg Voigt (om foredrag 19/4)
12. april: På spor af landskabets historie (om tur 16. april)
28. april: Skovtur blandt de døde (om fortidsmindedagen 30/4)
3. maj: Klumme - en helt særlig kommune (indstik om FMK af Peter Thor Andersen)
14. maj: Så bliver det ikke smukkere: Tid for sydfynske syren-oplevelser (syrendage 19-
21/5 med bl.a. tilbud fra museet)
27. maj: Se kirkegård blive udgravet (åbent hus 28/5 Haagerup)
1. juni: Snorkel og dykkerfødder på museum (om Atlantis udstilling banegården)
4. juni: Middelalder-lig graves op nord for Faaborg (om forskningsgravning Haagerup)
9. juni: Middelaldermarked i Den gamle Gård (om middelaldermarked 10.-11/6)
10. juni: Møllemuseum i 100 år (om Kalekos jubilæum 21/6)
10. juni: Historien i løbesko (omtale af arrangement 11/6) 
15. juni: Tag på tur til De Dødes Rige i sydfynsk skov (om nye skilte lavet af museet)
22. juni: Debatindlæg Læg Øhavsmuseet ved havnen af Flemming Brandrup
24. juni: Oplev midsommermagi i Pipstorn Skov (omtale af arrangement 25/6)
27. juni: Her er de nominerede til den Fynske Kulturpris 2017 (kulturel rygsæk i Arrest-
en og samarbejde med Klaus Søndergaard er nomineret af FMK)
29. juni: Højsommer er højsæson på Øhavsmuseet (omtale af ferietilbud)
6. juli: Bæredygtig boligvej: Lensmarken valgt blandt 21 navneforslag (om nyt boligom-
råde i Årslev, hvor museet har gravet og været med til at inspirere til navn mm)
12. juli: Donation: Gæster kan rode i Riborgs chatol (om støtte fra Den Faberske Fond 
til at lave gengivelse af Riborg Voigts hemmelige skuffe med H.C. Andersen gemmer) 
14. juli: Eventyr og forstandsøvelser på Øhavsmuseet (om nyt arrangement i Den gamle 
Gaard som led i H.C. Andersens Hjulspor 18/8)
15. juli: Faaborg fortællescene for tredje gang (om fortællescene i Den gamle Gaard)
17. juli: Mindeord over kammerherre Gustav Alexander Berner
20. juli: Hjælp en stendysse (frivillige der plejer gravhøje - nævnt samarbejde med 
Øhavsmuseet og Holstenshuus)
30. juli: Lær historie på vandretur i bakkerne (omtale af vandretur 6/8)
2. august: Øhavsmuseet er landet solidt på egne ben (artikel om museets positive ud-
vikling siden opdeling med Langeland 2015 med afsæt i regnskab 2016 mm)
8. august: Åbent hus under havet (omtale af arr. udbudt af kommune, Trente Mølle og 
museum på Bittenhus)
11. august: Debatindlæg Værn om det gamle af Tessa Stoltz-Andersen (replik i anledning 
af positiv artikel om museet 2/8. er bekymret for Den gamle Gaard)
1. september: Hør om Faaborg og søslaget i fjorden (om tur i Faaborg 3/9)
6. september: Med museum på snorkeltur (om snorkeltur i Øhavet ved Naturens Dag 
10/9)
22. september: To glade museumschefer i Faaborg (om budgetforlig i FMK og anlægs-
bevilling)
5. oktober: Øhavsmuseet får 1,2 mio. kr. til landskabsudstilling (om bevilling til projek-
tet fortidens og fremtidens landskaber)
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Formidling
Kommunikat ion og medier  fortsat

5. oktober: Historieformidling: Landskabsekspert lokker hemmeligheder ud af marksten 
(om bevilling til udstilling om fortidens og fremtidens landskaber) 7. oktober: Vil du 
være Valdemar Sejr? Museum søger frivillige (om hvervemøde 9/10)
9. oktober: Fynsk glassamling flyttes til Sjælland (om flytning af glas til Holmegaard)
21. oktober: Bliv klogere på Faaborgegnens stendiger (omtale af foredrag i Folkeuniver-
sitetet 27/10) 24. oktober: Foredrag om krigens lokale dramaer (om foredrag 25/10)
27. oktober: Debatindlæg Det handler om Faaborgs fremtid af Søren Clemmensen og 
Steffen Møller, kandidater for De Konservative (ønsker Øhavsmuseum/center på slagteri-
grund)
10. november: Debatindlæg DF støtter virksomheder på havnen af Anne Møllegaard 
Mortensen, kandidat for Dansk Folkeparti (støtter Øhavsmuseet på slagterigrunden)
11. november: Markant indspark i valgkampen: Læg Øhavsmuseet på slagterigrunden 
(Foreningen Vores Havn foreslår at placere nyt museum på slagterigrund)
11. november: Øhavsmuseets formand holder fast ved busterminalen
12. november: Nye rør på arkivet - byhistorien er pakket ned (renovering lukker arkiv)
13. november: Debatindlæg Øhavsmuseet ind på slagterigrunden, tak af Klaus Thormann, 
kandidat for Socialdemokratiet
14. november: Nu må du kigge i kunstnernes breve (om digitalisering af fynboernes 
brev, som museumsinspektør Eva Frellesvig deltager i, og hvor Mads Rasmussens breve, 
Faaborg Byhistoriske Arkiv er en del af brevene)
16. november: Debatindlæg Nej tak til boliger på Slagterigrunden af Egon Hansen, kan-
didat for Borgerlisten (ønsker Øhavsmuseet placeret på Slagterigrunden)
18. november: Nyt Stavn: Da “den røde hane galede” i Horne
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21. november: Foredrag: Det evigt foranderlige landskab
6. december: Borgmesterkæde er fundet: den var udlånt til museum 
(om Faaborgs borgmesterkæde, der var på museet og ikke på rådhus)
7. december: Jernalderplads ved Ringe sø har vokseværk (om temalegeplads, som museet 
er med til at udvikle ved Ringe Sø)
8. december: En historie om borgmesterkæder, personlig stil, forglemmelser og museum-
sudstillinger (om Faaborgs borgmesterkæde, der var på museet og ikke på rådhus)
10. december: Åben udgravning (åbent hus til udgravninger i Nørre Lyndelse)  
15. december: Kom og se fredag: Nye fynske boliger bygges på gammel vikingelandsby 
(åbent hus til udgravninger i Nørre Lyndelse)
21. december: Mit juleønske: Oplevelser i naturen skal binde Faaborg-Midtfyn bedre 
sammen (interview med museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen)

Artikler og radioindslag fra Det rigtige Faaborg:

12. juni: Se billederne: Da middelalderen indtog Faaborg
22. september: 46 millioner på vej til Faaborg - budgetforlig udløser gaveregn
6. december: Faaborgs borgmesterkæde er fundet
Dertil arkivbilleder i hvert nummer af det trykte månedsmagasin “Det rigtige Faaborg”

Indslag og artikler TV2 Fyn:

27. marts: Museum har succes med alternativ historiefortælling (filmklip) (Fornyelse-
spris)
27. marts: Fængselshistorie: Pris til Arrest-museum i Faaborg (filmklip) (Fornyelsespris)
3. april: Kulturkamp: Nu vil provinsen have statspenge som København (om statsstøtte 
til museer med Peter Thor Andersen)
30. april: Fortidsmindedagen i Pipstorn hitter (filmklip) 
30. maj: Fynboerne får markant mindre i museumsstøtte end andre landsdele (filmklip) 
(om statstilskudsdebat med museumsdirektør Peter Thor Andersen)
16. juli: Er kulturkronerne retfærdigt fordelt? (filmklip) (om bl.a. statsstøtte til museer 
med museumsdirektør Peter Thor Andersen)
8. august: Nye tider for museerne (filmklip) (om statsstøtte med museumsdirektør Peter 
Thor Andersen)
24. september: Millioner til kulturfyrtårne i Faaborg (filmklip) (om budget FMK)
14. november: Erhvervsliv: Realisér Projekt Fremtiden på busterminalen (om museum på 
slagterigrund)
6. december: Borgmesterkæden er fundet i Faaborg (filmklip)  
16. december: Vikingerne var her først: Bygger boliger på genbrugsgrund (filmklip) (om 
udgravning i Nørre Lyndelse)

Kulturambassadørerne med museumsdirektør Peter Thor Andersen:

20. januar: Kulturambassadørerne om synergi, den fynske kvinde- og Solsort
31. marts: Samarbejde på tværs og statsstøtte til hele landet
2. juni: Heartland Special: Om adelige kulturtraditioner og moderne festivaler
7. oktober: Er det rimeligt, at regeringen fortsat skærer to procent på kulturområdet?
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Formidling
Kommunikat ion og medier  fortsat

Danmarks Radio:

6. december: Koks i konstitueringen: Borgmesterkæde blev væk for kommune (nyheds-
historie på web)

DR-P4 Fyn:

24. april: Poul Baltzer Heide om Valdemar Sejr og Lyø (i anledning af TV-serien om 
Danmarkshistorien) Dertil indslag om snorkling juni 2017.

DR - DR TV kanal 1:
14. august: Indslag i TV-avisen kl. 21.30 om snorkling i Øhavet

DR-P1:

4. + 5. januar: P1 Eftermiddag om oversvømmelse af Faaborg Havn og fare for muse-
umsgenstande (med Peter Thor Andersen)
1. juni: Skæv fordeling af museumsstøtte (P1 Eftermiddag) radioindslag med museumsdi-
rektør Peter Thor Andersen

Kulturvejleder P1 Eftermiddag med museumsdirektør Peter Thor Andersen

9. februar: om fynbomaler Jens Birkholms maleri af branden i Åstrup (Savn og Brand ud-
stillingens afsæt) der er omtalt i breve, men ingen ved, hvor det hænger
28. februar: om Riborg Voigts hemmelige skuffe, der genskabes af Intarsia i Ringe
3. august: Om Avernakø og den nye festival, Avernax 
9. august: Om smedjemuseet i Hudevad og fynsk industrihistorie
20. september: om besøg af barnebarnet til den virkelige person, Janus, vi portrætterer i 
udstillingen “Savn og Brand”
2. november: Om inspiration fra “Det skrå teater” Odense/Ryslinge til formidling på mu-
seer
18. december: Om udgravning i Carl Nielsens fødeby Nørre Lyndelse

Altinget.dk:

Klummer om kulturpolitik ved museumsdirektør Peter Thor Andersen:

3. oktober: Kunstmuseer og historiske museer bør bruge hinanden bedre
14. november: Gamle partier taber vælgere på usynlig kulturpolitik

Øvrige

12. april: #3 Lyø og de umistelige kulturværdier - Realdania Podcast (afrapportering af 
Collective Impact projekt med bl.a. museumsdirektør Peter Thor Andersen)
21. april: Historisk fornyelse: Øhavsmuseet Faaborg vinder Historiske Dages Fornyelse-
spris. Historiske Dages eget site.
26. september: 1,2 mio. kr. til formidling af landskabets fortid og fremtid . Nordeafonden
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Samlingsvaretagelse og dokumentation
Indsamling,  regis trering,  bevaring og rådgivning

Øhavsmuseet Faaborg fører som andre statsanerkendte museer en restriktiv indsamlings-
politik, hvor nye museumsgenstande kun i begrænset omfang tages ind i samlingerne og 
det alene, når der er tale om genstande med klar relation til museets satsningsområder, 
en række grundlæggende oplysninger om proveniens samt overensstemmelse med vores 
indsamlingsstrategi.

Glassamling kommer til at indgå i nationalt glasmuseum:

Tilbage i 1990’erne tog det daværende Faaborg Kulturhistoriske Museer en del af glas-
samlingen fra Fyns Glasværk i Odense til Faaborg. Denne beslutning blev kritiseret i en 
kvalitetsvurdering fra Statens Museumsnævn (siden afløst af Slots- og Kulturstyrelsen) 
få år efter, da glas fra Odense i sagens natur ingen tilknytning havde til Faaborg. Der 
var imidlertid tale om en vigtig bevaringsopgave i en situation, hvor ingen andre mu-
seer sikrede denne fynske samling. I 2017 opstod der imidlertid en ny og meget glædelig 
situation, hvor Museum Sydøstdanmark, der er ved at udvikle et nationalt glasmuseum 
på Holmegaard, ønskede at overtage glassamlingen. Holmegaard og Odense fusionerede 
i sin tid, og med satsningen på et nationalt glasmuseum på Sydsjælland fandt glasset 
en faglig og formidlingsmæssig sammenhæng, der vil give samlingen den betydning og 
værdi, den fortjener. Første del af samlingen blev flyttet i efteråret, og næste og sidste 
del ventes flyttet i 2018.
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Samlingsvaretagelse og dokumentation
Indsamling,  regis trering,  bevaring og rådgivning fortsat

Slots- og Kulturstyrelsen står over for at indføre et nyt registreringssystem, SARA. Mu-
seumsinspektør Eva Frellesvig er en af de museumsfolk, der på nationalt plan deltager i 
test af dette nye supersystem, der dog lader vente på sig.

Digitalisering af fynboernes breve:

Faaborg Museum har modtaget en bevilling fra Ny Carlsbergfondet til at få transskriberet 
og digitaliseret breve mellem kunstnerne i den fynske kunstnerkoloni i Faaborg og Ker-
teminde (Østfyns Museer står for Kerteminde-delen). Museumsinspektør Eva Frellesvig 
hos os er frikøbt til opgaven, og en del af denne er at digitalisere mæcen og museumss-
tifter, fabrikant Mads Rasmussens breve, der er i Faaborg Byhistoriske Arkiv. I første 
omgang blev Eva frikøbt et år fra august 2016 til august 2017, men siden er der givet 
støtte til en ny periode fra november 2017 til oktober 2018, da omfanget af opgaven er 
større (hvad den i øvrigt også er i Kerteminde).

Fotografering og digitalisering af museets samling:

Øhavsmuseet Faaborgs samling er stort set digitaliseret og publiceret i “Museernes Sam-
linger” på web (dvs. søgbar for eksterne), og langt hovedparten af genstandene er fo-
tograferet. Der er endnu ikke lavet gennemgang med henblik på kassation.

Magasinrammer:

Siden et fælles magasinprojekt for Svendborg, Østfyn og det daværende Øhavsmuseet 
(Faaborg-Midtfyn og Langeland) måtte opgives i 2014, har der været den budne opgave 
at skabe en ny magasinløsning, da der ikke er plads nok i det nuværende magasin. Tilmed 
er der kommet en arkæologisk samling til siden.

Der blev i 2017 lavet sonderinger hos en privat udlejer i Faaborg, men projektet blev 
udfordret af risikoen for store udgifter til klimaregulering.

Arkæologiske undersøgelser:

Øhavsmuseet Faaborg indgår i et formaliseret samarbejde omkring den arkæologiske 
virksomhed med Østfyns Museer, Svendborg Museum og Langelands Museum. Enheden 
kaldet “Arkæologi Sydfyn” blev rekonstrueret ved opløsning af fusion 2015 og kører i 
en meget fin gænge med fælles dage for alle i Svendborg, løbende koordinering, lån af 
medarbejdere og udstyr samt konsultation arkæologerne imellem. Øhavsmuseet Faaborg 
er juridisk ansvarligt museum på vegne af de fire museer, og er lige i disse år langt den 
største part målt på arkæologiske undersøgelser og løbende regnskaber for udgravninger, 
der sendes til bygherre. I 2016 havde vi lidt over 50 % af omsætningen og i 2017 knapt 
75 % af al aktivitet målt på regnskaber. 
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I 2017 var museet involveret i følgende sager:

ØHM 1246 Torpegård
Forundersøgelse for privat bygherre i forbindelse med etableringen af en økolo-
gisk landsby øst for Diernæs. Der blev fundet affaldsgruber og kogestensgruber i fo-
rundersøgelsen, og alle anlæg blev undersøgt i forbindelse med forundersøgelsen, og 
herefter frigivet. Beretning afsluttet.

ØHM 1251 Bøgedal Nord og Vest:
Udgravninger for privat bygherre i forbindelse med et kommende parcelhuskvarter i 
Ringes vestlige udkant. På Bøgedal Nord blev der fundet en bebyggelse fra yngre jer-
nalder med beboelseshus og tilhørende udhuse og hegn; mens der på Bøgedal Vest blev 
fundet et produktions område fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Den vestlige 
udgravning knytter sig en ældre jernalder landsby fundet lige syd for, mens den nord-
lige viser, hvorhen man flyttede bebyggelsen efter den ældre jernalders ophør. Beretning 
afventer.

ØHM 1276 Sdr. Højrup:
Forundersøgelse forud for projektet skovrejsning for privat bygherre mellem Sdr. 
Højrup og Årslev. Undersøgelsen var finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Der blev 
gjort fund af en større bronzealderbosættelse over hele arealet, hvorfor arealet ikke 
kun frigives. Dette medførte, at projektet måtte opgives grundet manglende økonomi i 
forhold til den arkæologiske udgravning. Beretning afsluttet.
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Samlingsvaretagelse og dokumentation
Indsamling,  regis trering,  bevaring og rådgivning fortsat

ØHM 1280 Margrethevang Øst:
Forundersøgelse for Faaborg-Midtfyn kommune i Faaborgs vestlige udkant i forbind-
else med et udstykningsprojekt. Der blev fundet spredte affaldsgruber. Efter endt fo-
rundersøgelse kunne arealet frigives. Beretning afsluttet.

ØHM 1283 Stakdelen: 
Forundersøgelse for privat bygherre i forbindelse med etablering af grusgrav nord 
for Årslev. Der blev fundet spredte affaldsgruber, så arealet blev frigivet efter fo-
rundersøgelsen. Beretning afventer.

ØHM 1287 Eriksholm:
Forundersøgelse for privat bygherre i forud for biogasanlæg vest for Kværndrup. Der 
blev fundet få affaldsgruber, så arealet blev frigivet efter forundersøgelsen. Beretning 
afsluttet.

ØHM 1295 Klostergade 34:
Forundersøgelse for Faaborg-Midtfyn kommune forud for et grundsalg i Faaborgs gamle 
bymidte. I forundersøgelsen blev der fundet et par efter-reformatoriske kulturlag, som 
kunne undersøges i forbindelse med forundersøgelsen. Arealet er frigivet. Beretning afs-
luttet.

ØHM 1296 Hjortegård forundersøgelse:
Første etape af forundersøgelse for privat bygherre forud for opførelse af nye ældre bo-
liger i det centrale Nr. Lyndelse. I forundersøgelsen blev der fundet spor efter to hus-
tomter fra sen vikingetid og tidlig middelalder. Arealet blev indstillet til arkæologisk 
udgravning, jf. ØHM 1328 Hjortegård I. Beretning afventer.

ØHM 1297 Fjellerup-Gislev cykelsti:
Forundersøgelse i forbindelse med Faaborg-Midtfyns kommunes etablering af en ny 
cykelsti mellem Fjellerup og Gislev. Der blev fundet et par affaldsgruber med keramik, 
disse blev registreret og derefter blev arealet frigivet. Beretning afsluttet.

ØHM 1299 Bramstrup III:
Forundersøgelse for privat bygherre i forbindelse med udvidelse af grusgrav uden for 
Bramstrup. Der blev kun gjort spredte fund af affaldsgruber, hvorefter areal blev frigivet 
til indvinding. Beretning afsluttet.

ØHM 1310 Sdr. Nærå sti: 
Overvågning i forbindelse med at Faaborg-Midtfyn kommune skulle etablere en ny sti 
i Sdr. Nærå. Her blev der det 2 meter brede tracé fundet spor efter aktiviteter fra tiden 
omkring år 0. Overvågningen er afsluttet. Beretningen afsluttet.

ØHM 1328 Hjortegård I:
Udgravning for privat bygherre i forlængelse af forundersøgelse (jf. ØHM 1296). I selve 
udgravningen blev der fritlagt fem hustomter fra henholdsvis sen vikingetid (huse med 
let buede vægforløb) og tidlig middelalder (huse med et ret vægforløb). Der blev kun 
gjort få fund på udgravningen, hvilket dog er helt typisk for perioden. 
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Udgravningen er særligt interessant pga. husenes placering inden for landsbyens Nr. Lyn-
delses oprindelige ubebyggede forte; dette er med til at datere bebyggelsen til at være fra 
perioden inden at forten dannes i løbet af middelalderen. Beretningen afventer.

Museet samarbejder tæt med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring plansager mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en meget stor kommune, og det afspejler sig i en stor 
mængde af sager, der skal vurderes antikvarisk med henblik på arkæologiske interesser 
og nyere tids interesser (kulturmiljøer, bebyggelser mv.). Disse mange sager, som det vil 
føre for vidt at remse op, svarer skønsmæssigt til cirka trekvart årsværk samlet fordelt på 
arkæologer og historikere.

Ind imellem leder det nære samarbejde mellem kommune og museum til opgaver såsom 
at inspirere bygherre og/eller kommune til vejnavne, til anden identitetsdannede input 
samt i det hele taget til den mere brede faglige rådgivning, der også er en del af opgave-
porteføljen for et kulturhistorisk lokalmuseum.
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Forskning og publikationer
Bearbejdning af  v iden,  forskningsarbejde,  publ ikat ioner

BROR: Brahetrolleborg fra romertid til reformtid:

Museumsinspektør Poul Baltzer Heide, museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen, muse-
umsinspektør Tissel Lund-Jacobsen og museumsinspektør Mette Broch Jacobsen. Samar-
bejder med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og University 
of Manitoba, Canada.

BROR er et stort, tværdisciplinært forskningsprojekt der tager afsæt i området omkring 
Brahetrolleborg i perioden fra år 0 til 1800. Området domineres historisk af store institu-
tioner som borg, kloster og herregårde, men rummer desuden en rig landbebyggelse og en 
enestående sammensætning af naturressourcer. Målet med projektet er igennem en række 
mindre projekter at belyse den socio-økonomiske udvikling i området via detektorfund, 
udgravninger, naturvidenskabelige undersøgelser, historiske studier og landskabsanalys-
er. Dertil kræves en lang række aktører og samarbejder, som det kan ses af ovenstående 
liste. Projektet kommer til at løbe over de kommende år, og forventes at udmunde i både 
publikationer og udstillinger.

Udgravning af Haagerup ødekirkegård
I maj og juni 2017 udgravede Øhavsmuseet Faaborg sammen med SDU og et hold på 16 
studerende fra USA og Canada den første del af ødekirkegården ved Haagerup. 51 grave 
blev tømt, og der blev identificeret 84 individer. Da der kun er tale om et lille udsnit 
af de forventede 3000 begravede individer på stedet er det endnu tidligt at konkludere 
på baggrund af den præliminære antropologiske analyse, men der er indikationer af at 
børnedødeligheden har været lavere end hos samtidige bybefolkninger. Der ses syg-
domsspor på en del af knoglerne, bl.a. spedalskhed, syfilif og tuberkulose. Udgravningen 
fortsætter i 2018 og ønskes accelereret hvis der kan rejses de nødvendige midler til dette.

Øerne under overfladen:

Museumsinspektør Poul Baltzer Heide
Øerne under overfladen er et større projekt, og i 2017 har det primære virke bestået i at 
bearbejde detektormateriale fra museets kampagner sammen med Harja til en artikel til 
Journal of Island and Coastal Archaeology. Undersøgelsen der ligger til grund for artik-
len undersøger hvordan de små øer blev brugt i den tidlige middelalder, herunder i tiden 
omrkring bortførelsen af Valdemar Sejr i 1223. 

Toskibede langhuse:

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg
Artikel om fund af toskibede huse huse fra bondestenalderen, som  er fundet på Sydfyn 
og øerne syd herfor. Fokus ligger på deres udformning og deres datering. Man har længe 
argumenteret for, at der husene udviklede sig fra små ovale hustomter til meget lange og 
rektangulære huse. Dog ser fund af huse fra dette område ud til at vise en mere nuanceret 
billede, hvor gruppen af små huse ser ud til at fortsætte op igennem bondestenalderen, og 
ikke kun tilhøre den tidlige del. 
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Problemerne i forhold til en bedre forståelse af disse huse er de enten ikke eksisterende 
eller meget små mængder af trækul til naturvidenskabelige dateringer samt en meget 
ringe relation mellem fund af huse og oldsager, som kan knyttes til husene. 

Fynske smedegrave:

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg
Publicering af gravpladsen Hellegård uden for Svendborg, hvor der for første gang i 
mere end et årti blev fundet en grav fra tiden lige efter år 0 med smedeværktøj. I ar-
tiklen bliver der arbejdet med oldsagsmaterialet i gravene, særligt våbenudstyret og 
smedeværktøjet. Derudover er der en diskussion af repræsentationen af smedene i 
gravene – der hersker ikke en ensartethed inden for smedegravene. Der er generelt kun 
symboler på smeden og ikke hans samlede udstyr. 
Øerne under overfladen

Arealer uden privat ejendomsret efter de store landboreformer:

Museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen
I forbindelse med landboreformerne (ca. 1750- 1830) blev landsbyernes jorder udskiftet 
af fællesskabet, og den enkelte gård fik råderet over egne jordlodder. Noget jord forblev 
dog som fællesarealer. Disse fællesarealer er nævnt i faglitteraturen med en konstater-
ing af, at de findes. Men de er ikke undersøgt hverken i forhold til brug, udbredelse eller 
afvikling. Fællesarealer efter udskiftningen er umiddelbart modsætninger, derfor skal 
projektet med afsæt i lokale forhold afdække fællesarealernes karakter, brug over tid og 
betydning. I første omgang ”Lyø rev”, en strandeng, som blev brugt i fællesskab af gård-
mændene helt op til nutiden.

Formidlingspublikationer:

I 2017 udgav museet, vanen tro, Stavn sammen med redaktionen, der kommer fra de 
arkiver og folkemindesamlinger, som står bag det årlige, lokalhistoriske magasin. I 2017 
blev det lanceret (16. november) i Horne.

Takket være støtte fra Farumgaard-Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 
kunne museet i 2017 lade historiker Eg Groa udarbejde et manuskript til en lille bog om 
de tyske flygtningelejre, der opstod med meget kort varsel på egnen omkring Faaborg: 
i Espe, i Korinth og på den netop forladte ubådsstation i Horne Vænge. Bogen blev 
lanceret først i det nye år ved en reception i retssalen (31. januar 2018). 
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Ejendomme
Lokaler,  bygninger og arealer

Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg ejer ingen museumsbygninger. Museet 
har administration, magasiner og udstillinger samt arkiv, der er i kommunale ejendomme 
samt, i tilfældet Kaleko Mølle og Holkegade 1-3, ejet af Faaborg Kulturhistoriske Muse-
umsforening.Faaborg-Midtfyn Kommune har også en afgørende rolle for de tre fredede 
ejendomme, der anvendes til museum, men er foreningsejet, idet hovedparten af vedlige-
holdelsesmidlerne kommer fra en kommunal særbevilling på 200.000 kr. årligt eksklusiv 
moms. Konstruktionen blev skabt i 2015 og har til sigte at skabe en klar opgaveforde-
ling, herunder opdeling mellem driftsmidler til museumsdrift og midler til vedligehold af 
fredede ejendomme. Allerede ved en kvalitetsvurdering af det daværende museum i 1997 
blev det anbefalet at adskille budgetter for drift og vedligehold samt at forhandle med 
den daværende Faaborg Kommune om vedligehold. Den anbefaling er nu fulgt.

I 2017 blev der foretaget kalkning samt lusning af bindingsværk mod Holkegade på 
Holkegade 1 (Den gamle Gaard). Derudover blev der repareret gulv i Arresten.

Pasning af haver og gårdspladser (Kaleko og Holkegade) står museet for til dels med 
bistand fra frivillige.
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Nye bestyrelsesmedlemmer:

I forlængelse af kommunalvalget tirsdag den 21. november udpegede Faaborg-Midtfyn 
Kommune Anne-Merete Mikkelsen (S) og Søren Hillers (R) til bestyrelsen. Begge sidder 
i økonomiudvalget. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende (18. januar 2018) med 
Jakob Holm (bestyrelsesudpeget) som formand og Anne-Merete Mikkelsen som næstfor-
mand. Bestyrelsen, der på bestyrelsesmødet 11. december 2017 blev udvidet med de to 
vedtægtsmulige associerede medlemmer, består derudover af førnævnte Søren Hillers, af 
professor Johannes Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Centret, SDU, udpeget af rek-
tor for SDU, Torben Melander (bestyrelsesudpeget), direktør Claus Eskildsen, KAMI 
(associeret medlem) og lektor Lone Søderkvist Kristensen, Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, Københavns Universitet (associeret medlem).

Fondsstøtte til Fortidens og Fremtidens Landskaber:

Museet fik i 2017 tilsagn om støtte af Nordeafonden (675.000 kr.) til projekt “Fortidens 
og Fremtidens Landskaber”, der er et ret nytænkende og utraditionelt samarbejde mellem 
Københavns Universitet (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) og Øhavsmuseet 
Faaborg, og da Realdania samtidig gav 525.000 kr. til projektet betød det, at der samlet 
er 1,8 mio. kr. til et stort udstillings- konference og aktivitetsprogram, der skal løbe af 
stablen i Faaborg 31. maj 2018 og fortsætte til og med 2020 med udstillinger 10 forskel-
lige steder i Danmark. 

Fondsstøtte til Riborg Voigt og aktiviteter:

Derudover fik museet tilsagn om 50.000 kr. i støtte til en kopi af den centrale, hem-
melige skuffe, hvor Riborg Voigt, gift Bøving, gemte minder om mødet med H.C. An-
dersen i Dyreborg i august 1830 og siden i København. Et møde, der inspirerede digteren 
til en digtsamling, eventyr og måske skabte en gensidig forelskelse.

Nordeafonden støttede med midler til middelalderdage i Den gamle Gaard (6.239 kr.) 
samt 5.000 kr. fra Henriette Levind f. Hartvigs Mindelegat til Stavn. Faaborg-Midtfyn 
Kommune støttede middelalderaktiviteter i Den gamle Gaard og “Kan du overleve i ste-
nalderen” aktiviteter for børn i udstilling i Banegården med i alt 15.620 kr.

Flerårig strategisk plan med to satsningsområder

Bestyrelsen for museet vedtog i maj 2006 en plan 2016-2019 for museets virksomhed, 
der baserer sig på de to satsninger: landskabets dannelse og kulturhistorie samt byhisto-
rie med særligt henblik på rets- og afstraffelseshistorie. Det store nye landskabsmuseum, 
undervisning, Riborg Voigts “hemmelige” skuffe, som vi arbejdede på i 2017 takket være 
støtte fra Den Faberske Fond, og som lanceres i 2018 er også en del af denne strategi. 

Planen blev taget til efterretning af det afgående kulturudvalg i december 2016 (kom-
munen omstrukturerede sine faste udvalg fra og med 2017) og var afsæt for dialogmøde 
med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i august 2017. 
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En central og uløst problemstilling for museet er, at museets økonomi blev mere presset 
efter opdeling af Langeland og Faaborg i 2015. Fusionen i 2010 skabte en organisation 
med fælles ledelse og administration, og denne rationalisering forsvandt med opdelingen. 
En budgetpost på cirka 600.000 kr. mangler årligt. 

Populært sagt betyder det, at Øhavsmuseet Faaborg er inde i en ganske god gænge med 
nye formidlingsprodukter, der vækker national opmærksomhed, meget perspektivrige for-
skningsprojekter, undervisning og udstillinger, der får priser og medieopmærksomhed til 
gavn for museum og hele egnen. Imidlertid er fundamentet sårbart og helt afhængig af, at 
de faste medarbejdere bruger en ganske stor del af deres tid på at skaffe midler til museet 
via betalt arbejde. Dette har de sidste to år været gennem arkæologiske undersøgelser og 
frikøb til et stort digitaliseringsprojekt sammen med kunstmuseet Faaborg Museum. Det 
giver sårbarhed over for udsving i disse indtægter og tager tidsressourcer fra de basale 
lovpligtige museumsopgaver og giver vanskeligheder, når der skal skaffes tid til de store 
udviklingsopgaver, museet har i gang sammen med primært Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Koncept for landskabsmuseum med forretningsplan og landskabsmonumenter:

I det sene efterår 2016 fremlagde museet, Torben Schønherrs tegnestue og konsulent 
Søren Mikael Rasmussen, Rasmussen og Marker prospekt og vision for et meget nyska-
bende landskabsmuseum for landskabsmuseets advisory board. Faaborg-Midtfyn Kom-
munes borgmester som formand og museets formand som medlem. Her sidder 4 eksterne 
eksperter: afdelingsleder på British Museum, dr. Jago Cooper, greve Michael Ahlefeldt,
Egeskov, vicedirektør for Tivoli, Dorthe Barsøe (der også er medlem af bestyrelsen for 
Visit Denmark) og vicedirektør for Nationalmuseet Camilla Mordhorst. Endelig sidder 
statsskovrider Jakob Harrekilde Jensen med. Kommunaldirektør og koncernchef for kul-
tur deltager ligeledes.

Museumskonceptet er enestående ved at kombinere kultur og friluftsliv, udstillinger 
og landskabsmonumenter, der samler og perspektiverer de vigtigste historiske steder i 
landskabet i Bakkerne nord for Faaborg samt ude i Øhavet med Faaborg midt i det hele. 
Projektet skal skabe et nyt bud på et museumskoncept uden for de store byer, være med 
til at fremme den nødvendige, men også lovende udvikling af Faaborg og Øhavet, der 
sker i disse år, og skabe et mere bæredygtigt museum. I 2017 blev projektet fremlagt for 
kommunalbestyrelsen ved et temamøde 3. april, og der blev hen over sommer og efterår 
udarbejdet samlet prospekt med forretningsplan. Blandt andet med inkorporering af de 
indsigter, museet fik ud fra en omfattende brugerundersøgelse i juni 2016. Den viste, 
at museumsidéen potentielt kan tiltrække flere vidt forskellige målgrupper (ud fra den 
britiske model “Culture Segments”) også målgrupper, der ikke er på museet i dag.

Projektet er et af ganske få “signaturprojekter” for hele Faaborg-Midtfyn Kommune, og 
ved budgetforlig for 2018 i september 2017 vakte det national opmærksomhed, da pro-
jektet modtog 20 millioner kroner i medfinansiering (oven i købet gav kommunen det 
samme beløb i medfinansiering til restaurering og udbygning af vores søstermuseum, 
Faaborg Museum)
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Museets formål ifølge museets vedtægter, der er godkendt af Kulturministeriet og 
Faaborg-Midtfyn Kommune:

Øhavsmuseet Faaborg vil med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Dan-
mark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling vil museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, vari-
ation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
Museet vil aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
Museet vil udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.
Museet vil sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.
Museet vil samarbejde med andre museer om indsamling, registrering, bevaring, forskn-
ing og formidling.
Museets geografiske ansvarsområde er Faaborg-Midtfyn Kommune. Det emnemæssige og 
tidsmæssige ansvarsområde er kulturhistorie fra de ældste tider til nu.
Indsamling, registrering, forskning og formidling vil finde sted inden for den geografiske 
og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.
Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde vil ske i forståelse med 
disse.
Genstande uden forbindelse til museets ansvarsområde vil ikke blive indlemmet i samlin-
gerne, men søges henvist til relevant museum.

Relationen til stat og kommune:

Øhavsmuseet Faaborg er en selvejende institution, der er stiftet af Faaborg-Midtfyn 
Kommune i 2015.

Museets bestyrelse er øverste myndighed. Bestyrelsen består af 2 medlemmer, som 
Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger, 1 medlem, som rektor for Syddansk Universitet ud-
peger, 2 personer, som bestyrelsen selv udpeger og endelig 2 associerede medlemmer og 
en medarbejderrepræsentant.

Faaborg-Midtfyn Kommune er offentlig hovedtilskudsyder og som sådan ”tilsynsførende 
myndighed” i forhold til museet (skal godkende budget og regnskab samt tilse, at der 
sker korrekt anvendelse af tilskudsmidler jf. museets vedtægter mv. og Lov om økono-
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet). 

Slots- og Kulturstyrelsen er statslig myndighed i forhold til museumsvirksomheden og 
museets antikvariske ansvar og har derfor en række krav og anbefalinger til museet, som 
bl.a. udmøntes i kvalitetsvurderinger med jævne mellemrum. I 2013 blev det daværende 
fusionsmuseum vurderet, ligesom der i foråret 2015 skete en vurdering forud for stat-
sanerkendelse.

Styrelsen har henvendt sig til alle museers ledere i januar 2016 og udbedt sig, at der i 
forbindelse med årsberetningerne bliver anført bemærkninger og nøgletal knyttet til den 
seneste kvalitetsvurdering.
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For Øhavsmuseet Faaborgs vedkommende har Styrelsen særligt gjort opmærksom på, at 
der bør foretages et kompetencemæssigt løft (mere forskningsvolumen) indenfor nyere 
tid (1660 og frem), hvilket museet agter at sikre først og fremmest gennem den styrkelse 
af den faglige stab, som skete med ansættelsen af en ny faginspektør fra og med decem-
ber 2016 til styrkelse af satsningen ”Landskabets dannelse og kulturhistorie”. Ud over 
denne er der en inspektør med ansvar for byhistorie og Faaborg Byhistoriske Arkiv foru-
den museets leder, der er historiker, og museets formidlings- og undervisningsansvarlige, 
der er etnolog. Derudover gjorde Styrelsen opmærksom på. at forskning og formidling 
bør orientere sig mod både Faaborgegnen og Midtfyn, hvilket er en særlig udfordring 
for et museum med historiske rødder alene i Faaborg. Museets ledelse er opmærksom på 
udfordringen og søger i de fremadrettede arbejdsplaner at råde bod herpå; ikke mindst 
gennem formidling i det fri, da museet ikke har udstillingssteder nord for Svanninge 
Bakker. Endelig har museet den udfordring, at museets magasin er for lille og utidssvar-
ende, ligesom Faaborg Byhistoriske Arkiv, der ikke er en del af museumsvirksomheden, 
mangler plads. Dette problem er meget presserende og har været drøftet i bestyrelsen 
gentagende gange samt forelagt kommunen.

medlemsskaber og formaliserede samarbejder:

Øhavsmuseet Faaborg indgår i og er juridisk ansvarlig for det formaliserede arkæologisa-
marbejde “Arkæologi Sydfyn”, der oprindelig blev forhandlet mellem fusionsmuseet og 
Svendborg Museum i 2011. Den ny aftale blev forhandlet i foråret 2015 mellem Svend-
borg Museum, Ærø Kommune, Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Den 
blev siden udvidet med Østfyns Museer. I december 2015 godkendte bestyrelserne på de 
4 museer en supplerende allonge, der på nogle punkter præciserer aftalens sigte og om-
fang. Ifølge denne samarbejdsaftale er Øhavsmuseet Faaborg juridisk ansvarligt i forhold 
til bygherrer og myndigheder i relation til landarkæologi i de i alt 6 kommuner, som mu-
seerne har ansvar for og marinarkæologi.

Ligeledes i forbindelse med opdelingen blev der lavet en ny aftale mellem konserver-
ingsværkstedet på Langelands Museum og Øhavsmuseet Faaborg samt de øvrige museer, 
der endnu betjener sig af dette værksted. Det er de to museer på Ærø, Svendborg Mu-
seum og Østfyns Museer. De to kommuner, der drev fusionsmuseet, aftalte, at der skulle 
ske en binding til værkstedet for Faaborgs vedkommende i minimum 2 år. Det er i aftalen 
omsat til, at alle 5 museer, der bruger værkstedet, binder sig minimum 2 år frem i tiden.

Øhavsmuseet Faaborg har en driftsoverenskomst med Faaborg-Midtfyn Kommune om-
kring bogføring, fakturaudstedelser, lønudbetalinger mv. Fra og med 2016 afsætter kom-
munen et særskilt beløb direkte til vedligehold af de 3 fredede ejendomme, som ejes 
af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening (Holkegade 1, 3 i Faaborg samt Prices 
Havevej 38 uden for Faaborg). Alle anvendes til museumsformål. 

Der er en aftale mellem Middelfart Museum, Svendborg Museum og Øhavsmuseet 
Faaborg om samarbejdet “Museerne på Kanten” om socialhistorie (Ret & straf i Faaborg, 
forsorg i Svendborg og psykiatri i Middelfart). Der er en aftale med Svendborg Gymna-
sium om samarbejde knyttet til undervisning på ungdomsuddannelserne, og der forventes 
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indgået en lignende med Faaborg og Midtfyn Gymnasium. Der er en samarbejdsaftale 
med Naturstyrelsen Fyn om formidling mv. på deres arealer; først og fremmest Svan-
ninge Bakker.

Øhavsmuseet Faaborg er medlem af Organisationen Danske Museer, af Museum-
stjenesten, af Museumsforum Syddanmark, af Kulturarv Fyn, af Historisk Samfund Fyn, 
af Sammenslutningen af Lokalarkiver, Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn, af 
Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke, af Sammenslutningen af Danske Småøer, af Museernes 
Udgravningsdata, af Foreningen af Fagarkæologer, af Dansk Historisk Fællesråd, af Sø-
fartspuljen, Møllepuljen, Fiskeripuljen, Landbrugspuljen, af Turistforeningen for Midt- 
og Sydfyn, af Destination Fyn, af Politihistorisk Selskab, af Fængselshistorisk Selskab, 
af Landsforeningen til Bevaring af Foto og Film, af Tenen, af Dansk Mølleforening, af 
BYFO, af By og Land Faaborg, af Grube Mølles Venner og af Sydfyenske Veteranjern-
banes forening.

Museet samarbejder ad hoc. med andre museer og universiteter i Canada, i USA, i Nor-
den, på De britiske Øer, i Holland og Tyskland omkring landskabsarkæologi og øvrig 
arkæologi. Museet samarbejder med andre museer m.fl. i Danmark om mesolitikum og 
neolitikum i Mesolitisk Netværk og Neolitisk Netværk samt om middelalder i Danmark 
i Middelalderarkæologisk Metodenetværk. Derudover er museet med i musealt netværk 
i Danmark om cistercienserklostre samt om landskabsarkæologi (sidstnævnte er museet 
sekretariat for). Museet samarbejder med Filmfyn. Museet samarbejder endelig med 
Harja (amatørarkæologer på Fyn og øer).
 

Tillidshverv mv.:

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg er med i Mesolitisk og Neolitisk Netværk
Museumsinspektør Eva Frellesvig sidder i kulturmiljørådet for Fyn og øer. Hun er med i 
censorkorpset for Historie og med i underviserforum og tester vedr. det kommende fælles 
registreringssystem for statsanerkendte og statslige museer, SARA
Museumsdirektør Peter Thor Andersen er fast klummeskribent om kulturpolitik hos 
Altinget.dk, er med i Advisory Board for Bike Island 2020, Fyns store, samlede turisme-
satsning, med i den gruppe, der tilrettelægger de årlige chefmøder under Organisationen 
Danske Museer, i aftagerpanelet for Institut for Historie, Klassiske Studier og Marin-
arkæologi, SDU, medlem af Kulturregion Fyns fagråd vedrørende Kultur, der ses og med 
til at udvælge vinder af Fyns Amtsavis Initiativpris.
Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er styregruppemedlem for det nationale landskab-
sarkæologiske netværk, styregruppemedlem for det nationale, middelalderarkæologiske 
metodenetværk, medlem af det museale cistercienserklosternetværk samt medlem af 
bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn. Han er desuden medlem af aftagerpanelet på 
Aarhus Universitet.
Museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen sidder i Det Grønne Råd, er med i Kultur-
miljørådet for Fyn og er suppleant i bestyrelsen for SLA Fyn
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Nøgletal  2017

2017 2016 Udvikling

Besøgende Arresten 7.892 7.046 + 12 %

Besøgende banegård 2.039 899 + 127 %

Besøgende Kaleko 3.612 3.093 + 17 %

Besøgende Holkegade 3.519 5.150 - 32 %

Besøgende Arkivet 289 ikke opgjort -

I det fri 1.576 1.593 - 1 %

Foredrag mm. andre steder 175 ikke opgjort -

TOTAL 19.102 17.781

Heraf under 18 undervisning 1.682 1.264 + 33 %

Heraf under 18 alm. gæst 3.991 3.314 + 20 %
NB: Museet reklamerer med, at Kaleko Mølle kan besøges uden for åbningstid, og der 
er kommet en synlig og klar skiltning. Museets personale møder dagligt flere gæster på 
møllen udenfor åbningstid, derfor er der lagt 500 gæster til. Det er ønsket at opsætte 
tæller for at få et klart billede af dette antal.

Museets samlede indtægter var på 9.438.649 kr. mod 10.639.732 kr. i 2016. Tilskuddet 
fra Faaborg-Midtfyn Kommune,der består af såvel driftstilskud som tilskud til puljeflex-
job, ferieaktiviteter og udviklingsopgaver udgjorde 3.923.679 kr. eller 42 %, mens mu-
seets egne indtægter fra entre, salg, arkæologiske undersøgelser, fondsindtægter og andre 
indtægter udgjorde 45 %. I 2016 udgjorde de kommunale tilskud samlet 39 % og egenfi-
nansieringsandelen 49 %. Med andre ord er tæt på halvdelen af museets omsætning skabt 
gennem de indtægter og fondstilskud, museet selv tilvejebringer. 
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Årsberetningens tekst er skrevet af museumsdirektør Peter Thor Andersen med bidrag fra 
flere medarbejdere.

Fotos er Øhavsmuseet Faaborgs egne. Dog er foto på forsiden taget af Casper Tybjerg. 
Det samme er fotos side 12 og 14. 


