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2018 – et fantastisk år – indledning
I januar 2019 kunne vi på Øhavsmuseet samle kolleger, samarbejdspartnere og en række nysgerrige
borgere til nytårskur, hvor vi så tilbage på 2018 og frem mod det nye år. Op mod 180 mennesker – eller tre
gange så mange som året før – havde taget den varme vinterfrakke på for at komme til kur i et særdeles
koldt, men rummeligt ”Frølager” på Slagterigrunden i Faaborg. Hvad var der sket i det forgangne år?
Året 2018 blev et fantastisk år for Øhavsmuseet Faaborg, som vi tænker tilbage på med taknemmelighed og
glæde.
Finanslovsbevilling
Først og fremmest var 2018 året, hvor vi fik national bevågenhed i form af en de største enkeltbevillinger til
nogen kulturinstitution på året finanslov: 13 millioner kroner blev Øhavsmuseet til del, som fordeles med
tre millioner kr. i 2020, fem millioner kr. i 2021 og fem millioner kr. i 2022. Om der derefter kommer særlige
statslige midler, vil tiden vise. Midlerne, som vi i høj grad kan takke det lokale folketingsmedlem, Jane
Heitmann (V), for at have kæmpet for, skal gå til udstillinger og anden formidling på det nyskabende
museumskoncept, vi er ved at udvikle.
Vi vil skabe et museum, der bruger kulturen, naturen og psykologien til at gøre mennesket klogere på sig
selv. Det er et nyt museumskoncept, som er skræddersyet til at ligge midt i landskabet, langt væk fra de
store byer. Afsættet er radikalt anderledes end på et klassisk museum, da udgangspunktet er det moderne
menneske og den fascination af naturen, som driver flere og flere ud i det fri for at finde rødderne,
fællesskabet og sig selv.
Vi vil ikke alene formidle, hvordan mennesket har påvirket natur og landskab, men hvordan landskab og
natur påvirker os i dag. På det ny museum kan den besøgende opleve og undersøge, hvordan sind og psyke
påvirkes af naturen. Den oplevelse og indsigt gør formidlingen af kulturhistorie og landskab relevant og
nærværende for helt nye brugere.
Midlertidige rammer – test af det ny museum i de kommende år
2018 blev også året, hvor vi takket være kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune fik mulighed
for at rykke ind i rå rammer, foreløbig under midlertidige former, i ovennævnte ”Frølager”, der er på
omkring 800 kvadratmeter. Det meste af 2019 vil gå med den kommunale renovering af lokalerne, men
derefter skal rammerne og denne fase i udviklingen udnyttes til at teste udstillinger til det kommende
museum med inddragelse af lokale borgere, interessenter med flere.
Vi er ”tyvstartet” med snorkling som et anderledes tilbud til museumsgæster, der ønsker at opleve
stenalderen under vandet i Øhavet på anden vis end i form af montrer og fagbøger om emnet.
Snorkeltilbuddet blev kombineret med mad fra Falsled Kro i et skræddersyet tilbud til den nationale
”Danmarksindsamlingen” først på året, hvor kommunerne kan udbyde tilbud på auktion til fordel for det
gode formål. Den kombination var populær og sikrede Faaborg-Midtfyn Kommune en suveræn førsteplads.
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Finalist til den fynske kulturpris for snorkling og medejerskab til Kulturel Rygsæk i Arresten
Snorkling var også i finalen til Den fynske Kulturpris i november, hvor vi dog endte med ”at tabe til os selv”
så at sige. Den kulturelle Rygsæk, som kommunen tilbyder alle børn og unge i friskoler og folkeskoler, og
hvor vi har været med fra starten, løb med den fynske kulturpris.
Afsættet for vores engagement i læringstilbuddet er fortællingen om drengen Janus, der kommer til at
brænde en gård af for lidt over hundrede år siden i Aastrup uden for Faaborg. Fortællingen kan både
opleves som skoleelev i læringstilbuddet og som voksen i udstillingen ”Savn og brand” i Arrestens kælder.
Den udstilling åbnede til sæsonen 2016 takket være en flot bevilling fra A.P. Møllerfonden. Lige siden har vi
oplevet stadig flere gæster og meget tilfredse gæster, der bliver længe i udstillingen og giver den flotte
karakterer målt på indsigt og samlet oplevelse. Det samme gjorde Historiske Dage i 2017, hvor vi fik
Fornyelsesprisen og i øvrigt senere samme år en indstilling til Den fynske Kulturpris for denne udstilling.
Vi er meget stolte af interessen for ”Savn og brand”. 2018 blev ingen undtagelse trods det meget varme
sommervejr. Museet i Arresten rummer også retshistorie i den gamle retssal. I 2018 modtog museet den
opsparede formue på cirka 126.000 kr. fra Domstolshistorisk Selskab, der stoppede sit virke. Denne gave vil
i de kommende år blive investeret i museet.
Det ny museum er signaturprojekt for hele Faaborg-Midtfyn Kommune og vigtigt for Geoparkplaner
En fynsk kulturpris med to tilbud fra Faaborg-Midtfyn Kommune i finalen er ganske flot; i øvrigt året efter,
at Heartland vandt prisen ved uddelingen i det helt nye kulturhus Helios i Faaborg. Det vidner om en
kommune, der netop nu formår selv at skabe eller støtte skabelsen af tiltag og tilbud, der vækker opsigt og
inspirerer andre.
Derfor er det en stor glæde, at vores ny museum er et såkaldt ”signaturprojekt” i kommunens strategi; dvs.
et projekt, der er afgørende betydning for kommunens samlede målsætninger for de kommende år.
Med afsæt heri besluttede kommunalbestyrelsen i 2017 at bevilge museumsplanerne 20 millioner kr. i
medfinansiering. Timingen er yderligere vigtig, fordi kommunen sammen med Svendborg Kommune, Ærø
og Langeland Kommune vil gøre Det sydfynske Øhav til en Unesco Geopark. Ansøgningen skal af sted i
2019, det besluttede kommunerne i 2018. Ansøgningen styrkes selvsagt afgørende af de store
museumsplaner, vi står midt i. Den synergi bekræftede Torbjørn Tarp, der er leder af Naturturisme I/S, som
leder Geoparkprojektet, da han deltog i en talk ved nytårskuren i Frølageret, hvor TV2Fyn var mediepartner
og kyndigt førte gæsterne gennem debatten takket være redaktør Martin Mulvad Ernst fra stationen.
TV2Fyn og Stiftstidende samt DR P1 og P4 med flere har også været på pletten for at dække de store
udgravninger forud for ”fremtidens forstad” i nord i Årslev-Sdr. Nærå området. Igen er vi meget
taknemmelige for samarbejdet med kommunen, der resulterer i fælles kommunikation af fortællingen om
såvel vores kulturarv samt udviklingen i fremtiden; to elementer, der hos os er hinandens forudsætninger
og ikke modsætninger. De store udgravninger til flere millioner kr. skaber i øjeblikket arbejdspladser til seks
arkæologer ud over de faste fagfolk på museet. Dertil kommer den forskning, der kan skabes og som vil
præge vores nationale viden om oldtiden samt formidlingen og undervisningen, hvor vi lægger vægt på at
få formidlingen helt ud til de børn og voksne borgere i området.
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Utraditionelt tværfagligt samarbejde mellem Øhavsmuseet og Københavns Universitet
Viden om vores fælles kulturarv er en stor ressource for den enkelte dansker og for de planlæggere, der
skal tegne linjerne for fremtidens Danmark. Det var også afsættet for et nyskabende samarbejde mellem
museet og forskerne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet om en
fælles formidling af fortid og fremtid i vores landskab nationalt. I maj 2018 var museet og Helios rammen
om en stor konference med busudflugt til spændende lokaliteter i området og rammen om åbningen af en
fælles udstilling, der i 2019 og 2020 turnerer rundt i landet. I første omgang til Nordjylland. I tilgift til dette
strategiske samarbejde fik museets bestyrelse en vigtig ny ressource i lektor Lone Søderkvist Kristensen.
Landskabet kan anskues fra vidt forskellige vinkler, hvad enten man interesserer sig for geologi,
landskabsforvaltning, kulturhistorie, naturpsykologi eller litteraturhistorie for den sags skyld. Professor
Johs. Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Centret under SDU, der også er en del af museets bestyrelse,
underholdt en varm junidag om Andersen og landskabet omkring Faaborg med fokus på den velhavende
købmandsdatter Riborg Voigt, der blev genstand for digterens første kærlighed og inspirerede hans
forfatterskab. Anledningen var, at vores lokale ”Den faberske Fond” i Ryslinge havde doneret støtte til en
perfekt kopi af Riborgs hemmelige chatolskuffe. Derfor kan gæster i udstillingerne i ”Den gamle Gaard” nu
ved selvsyn se, at Riborg livet igennem gemte minder om det særlige møde med Andersen i Faaborg og
Dyreborg i 1830.
Vigtige år forude
På Øhavsmuseet ser vi bagud med glæde, men også fremad med forventning. Der er store muligheder for
at skabe ikke alene et spændende museum, men noget større, noget nær en bevægelse, hvis vi skal være
lidt højstemte, for der er meget stor interesse fra mange sider, og vi vil meget gerne samarbejdet og
udvikling med afsæt i vore fantastiske stedbundne ressourcer. hvis vi sammen med de mange gode kræfter

På museets vegne, Peter Thor Andersen, direktør, februar 2019
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Ledelse og organisation samt økonomi
Bestyrelsens sammensætning og møder
Ifølge Øhavsmuseet Faaborgs vedtægter er bestyrelsen øverste myndighed (selveje). Fra og med 2018 er
bestyrelsen udvidet, så den består af det maksimale antal, fem med stemmeret, og to associerede.
Anne-Merete Mikkelsen (A) og Søren Hillers (B) er udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommunes midte. De er
valgt for perioden 2018-2022 (den kommunale valgperiode). Anne-Merete er af bestyrelsen valgt som
næstformand. Jakob Holm, der indtil kommunalvalget 2017 var udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune, er
bestyrelsesvalgt medlem 2018-2022 og udpeget af bestyrelsen til formand. Professor Johannes Nørregaard
Frandsen, H.C. Andersen Centret ved SDU er af rektor for SDU udpeget til bestyrelsen for perioden 20192023. Torben Melander, forhenværende museumsinspektør og medlem af Faaborg Kulturhistoriske
Museumsforenings bestyrelse, er udpeget af bestyrelsen for perioden 2017-2021. Direktør Claus Eskildsen
og lektor Lone Søderkvist Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns
Universitet er associerede medlemmer 2018-2022. Museumsinspektør Poul Baltzer Heide er
medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen og museets direktør er sekretær.
I 2018 blev der holdt fire bestyrelsesmøder, to i første halvår og to i andet halvår. Derudover indførte
museet en ny tradition, hvor faste medarbejdere og bestyrelse tager en inspirationstur. I 2018 gik den til
Vadehavscentret og Tårnborg i Ribe. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Strategisk grundlag
Øhavsmuseet Faaborg er et af Danmarks nyeste museer i sin nuværende form. Det opstod 1. oktober 2015
som en selvejende institution efter opdeling af fusionsmuseet Øhavsmuseet, som blev drevet af Langeland
og Faaborg-Midtfyn kommuner som en fælleskommunal virksomhed.
Ved stiftelsen formulerede museet denne mission for sit virke:
Øhavsmuseet Faaborg sikrer kulturarven i sit ansvarsområde, skaber ny viden, formidling og læring og
inspirerer samfundet og medborgerne til at se kulturarv og historisk indsigt som en ressource. Museet
fokuserer særligt på istidslandskabets dannelse og landskabets kulturhistorie inklusive de mange levn,
monumenter og bygningsmiljøer, samt kulturarven knyttet til købstadshistorie og byens rets- og
afstraffelseshistorie med afsæt i Faaborgs velbevarede historiske bymiljø og byens ting- og arresthus
Museet formulerede samtidig følgende vision:
Øhavsmuseet Faaborg vil udvikle sig til en markant institution, der lokalt samler og giver stolthed og
samtidig er kendt nationalt og internationalt for spændende forskning samt nyskabende, let tilgængelig
og synlig vidensformidling, der årligt gør en forskel for mange mennesker i udstillinger, på ture og
digitalt
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Museet arbejder i det daglige ud fra følgende værdier:
Nyskabende – vi gør ikke noget bare af vane eller for at kopiere andre. Vi vil vække opsigt ved at gøre
tingene på en uventet måde.
Ambitiøse – Øhavsmuseet Faaborg er tre gange så stort som Faaborg Kulturhistoriske Museer før
kommunalreformen, og vi mener ikke, at det er urealistisk, at Fyn og Danmark holder øje med, hvad vi
foretager os fagligt og formidlingsmæssigt. Vi vil gerne sætte standarder for at drive museum (uden for
storbyerne). Vi skal ikke være et udkantsmuseum.
Brobyggere – vi vil gerne have nogle helt andre i tale (målgrupper) end normalt for museer, og vi vil gerne
tænke tværfagligt indadtil.
Hovedfokus på at realisere nyt landskabsmuseum i de kommende fire år
Selvom Øhavsmuseet Faaborg er et langt større museum end det Faaborg Kulturhistoriske Museer, der i
2010 fusionerede med Langelands Museum, er opgaven med at realisere det nye museum på Faaborg Havn
og i det fri meget krævende ressourcemæssigt. Derfor vil der i perioden 2019-2022 hovedsageligt blive
udviklet og forsket i tilknytning til satsningen landskabets dannelse og kulturhistorie.
Museet i Faaborg Arrest har været i vækst målt på gæster, tilfredshed, børnefamilier og skoler de seneste
år, og den succes skal fastholdes, men det er ikke realistisk at udvikle museet yderligere lige nu. På sigt vil vi
gerne finde en mere ideel placering til Faaborg Byhistoriske Arkiv, som i 1996 blev placeret i den gamle
politistation i Ting- og Arresthuset og genskabe den gamle politistation.
Den gamle Gaard og Kaleko Mølle drives de næste fire år på samme niveau som i 2018.
Den arkæologiske virksomhed er stærkt stigende lige nu som følge af de store kommunale byggemodninger
i nord. Ved årsskiftet 2018/2019 var der foruden museets faste museumsinspektører med kompetence
indenfor arkæologi (tre personer) to ansatte i ikke tidsbegrænsede stillinger (en gik på barsel december
2018) og yderligere to i tidsbegrænsede stillinger. Primo 2019 er yderligere tre ansatte i tidsbegrænsede
stillinger. Som følge heraf er museumsinspektør, mag.art. Anne Garhøj Rosenberg blevet udnævnt til
arkæologisk leder på museet.
Museet gør meget for at skabe synergi mellem udgravninger og den øvrige virksomhed, herunder
muligheden for at få andre målgrupper i tale end i de andre arenaer, hvor museet møder sine brugere
(udstillinger, ture i det fri etc.). Det er derfor en stor glæde, at Faaborg-Midtfyn Kommune ser det samme
potentiale og har været medskaber af arrangementer i tilknytning til udgravningerne; kort efter årsskiftet, i
januar 2019, resulterede det i 320 deltagere ved åbent hus – eller åben udgravning !
En opgave, museet gerne havde været foruden, er den opgave at flytte hele det museumsmagasin med
genstande, der ikke er i udstilling, til andre rammer. Efter restaureringen af Bryggergården samlede
Faaborg Kommune omkring 1980 inspektørerne for byens to museer (vores og kunstmuseet) i bygningen i
det centrale Faaborg, og placerede endvidere Faaborg Byhistoriske Arkiv, der var lagt ind under det
historiske museum på samme tid, i bygningen sammen med museets magasin, der hidtil havde været på
lofterne i Den gamle Gaard. I 2018 besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune at sælge ejendommen. Det er
ikke i skrivende stund (februar 2019) på plads, hvor de ca. 10.000 genstande skal være.
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Slots og Kulturstyrelsens opmærksomhedspunkter i relation til kvalitetsvurdering
Museumscheferne ved de statsanerkendte museer har per mail fået tilbage i 2016 fået en henstilling om at
skrive ind i årsberetningerne, hvilke opgaver museerne hver især skal forbedre i kølvandet på
kvalitetsvurderinger fra statens side. Øhavsmuseet blev kvalitetsvurderet i 2013, da det var
fælleskommunalt med Langeland. Igen ved opdelingen i 2015 blev det nuværende museum vurderet.
Opmærksomhedspunkterne er:
1. Geografisk balance i museets tilbud som følge af, at museet historisk alene havde Faaborg Kommune
som dækningsområde
Dette har museet siden løst gennem den omfattende formidling mv., der sker i det nordlige og andre
steder i kommunen i relation til udgravninger, fælles arrangementer med kommunen og lokalarkiver
mm. Dertil kommer, at vi siden 2015 har været medvirkende til at etablere en jernalderlegeplads ved
Ringe Sø. Endelig pågår der lige nu to projekter med kræfter fra Ryslinge Høj- og Efterskole (Teater R
med samarbejde omkring flygtningehistorier i nutid og efter Anden Verdenskrig samt
Midtfynsfestivalen)
2. Forskning indenfor nyere tid
Her er der i 2018 taget initiativ til et par meget lovende projekter; ikke mindst forskning på tværs af
arkæologi og nyere tid indenfor temaet landskabshistorie; og der er sat ressourcer af (tid) i rammerne
for museets virke de næste fire år
3. Opbevaring af museets samlinger (dem, der ikke er i udstilling)
Her er situationen desværre forværret med kommunens salg af museets magasin gennem ca. 40 år i
Bryggergården. Uanset dårlige adgangsforhold (gennem kommunale kontorer og op ad en trappe) og
ingen decideret klimastyring viser erfaringerne, at der ikke er fugtproblemer (risiko for skimmel o.l.). Ud
fra devisen ”Man ved, hvad man har…” er det derfor med nogen usikkerhed, museet ser ind i en
fremtid, hvor de foreslåede løsninger til ”genhusning” fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side kan være
forbundet med andre gener og i værste fald kan være midlertidige. Pt. har Faaborg-Midtfyn Kommune
foreslået lokaler, der i dag anvendes af Ringe Lokalhistoriske Arkiv under Ringe Bibliotek samt kælder
under Øhavsskolen (Sundsskolen) i Faaborg. De muligheder er ved at blive undersøgt
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Nøgletal
Museets indtægtskilder
Post
Faaborg-Midtfyn
Kulturstyrelsen (stat)
Fonde mv.
Arkæologiske opgaver
Egne indtægter
TOTAL
FMK andel indtægter
Offentlige tilskud andel

2018

2017
4.079.550
1.327.569
743.500
3.693.684
2.225.487
12.069.790

2016
3.575.530
1.298.130
121.239
2.650.050
1.793.700
9.438.649

34 %
45 %

38 %
52 %

3.946.812
1.315.027
910.000
2.166.792
2.301.101
10.639.732
37 %
50 %

Det fremgår af tabellen, at alene halvdelen af museets indtægter kommer fra offentlige tilskud og at
kommunens andel er på omkring en tredjedel. Med andre ord får kommunen tre kroner ud af hver krone,
der investeres i museet.
Medarbejdere
Post
Faglige årsværk
Alle årsværk
Ansatte i ”hoveder”

2018

2017
7,50
11,88
30

2016
7,79
11,13
24

7,19
11,64
22

Det fremgår, at andelen af medarbejdere, der beskæftiger sig med fagligt arbejde (forskning, formidling,
samlinger, rådgivning og udgravning) er meget stor på museet.
I første halvdel af 2019 kan det oplyses, at der alene i AC-gruppen er 13 årsværk, hvoraf de 11,5
beskæftiger sig med fagligt arbejde. Det skyldes, at der er 6 indtægtsdækkede arkæologer ansat. Dertil
kommer yderligere tre årsværk fordelt på ca. 12 personer, der omfatter fire personer på fleksjobordning,
forvalter, museumsværter og medhjælp til forvalter. Med andre ord er museet pt. i voldsom vækst.
Undervisning
Post
Alle børn/unge Arrest
Alle børn/unge i det fri
Alle børn/unge i øvrigt

2018

2017
1.406
724
0

2016
1.310
333
138

683
581
0

Det fremgår, at der hen over de sidste år er sket en stadig vækst i antal undervisningsinstitutioner, der
benytter museets tilbud; fortrinsvis Arresten, som trods en meget sparsom reklame får forespørgsler fra
hele Fyn og af og til fra Jylland og Sjælland/København. Kulturel Rygsæk udgør normalt en ca. 600 elever,
men resten kommer af egen drift. Som noget særligt kommer der en del specialskoler i Arresten. Mængden
af grupper fra dagsinstitutioner og ungdomsuddannelser er lille.
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Besøgstal og åbningstimer
Post
2018
2017
2016
Alle Arrest
8.004
7.892
7.046
Børn
3.452
3.363
Entréindtægt
198.520
188.942
186.078
Alle i det fri
2.653
1.576
1.593
Børn
1.067
370
Entréindtægt
42.430
41.278
19.456
Alle Banegården
1.279
2.039
899
Børn
200
462
Alle Den gamle Gaard
4.692
3.519
5.150
Børn
914
720
Alle Kaleko
3.738
3.612
3.093
Børn
553
743
Arkivet
300
289
Formidling hos andre
674
175
Alle gæster
21.340
19.102
17.781
Børn
6.186
5.673
4.578
Åbningstimer
2.121
2.110
1.869
NB fra og med 2017 er der lagt 500 ind på Kaleko Mølle, der er udtryk for et (konservativt) skøn over, hvor
mange, der følger museets opfordring og besøger møllen uden åbningstiden.
Oversigten viser, at besøgstallene er stabile eller stigende, men viser også med al tydelighed, at et nyt,
samlet museum med et større flow af gæster ad gangen vil skabe en langt bedre driftsøkonomi ud over de
faglige og formidlingsmæssige mål, museet har med det ny museum.
Medlemsskaber og formaliserede samarbejder
Øhavsmuseet Faaborg indgår sammen med Svendborg Museum, Langelands Museum og fra 1/10 2015
Østfyns Museer i arkæologienheden ”Arkæologi Sydfyn”, der er rammen om det bygherrearkæologiske
arbejde mv. Enheden ledes rent juridisk af Øhavsmuseet Faaborg.
Øhavsmuseet Faaborg har for minimum tre år frem forpligtet sig til at blive betjent af Bevaringscenter Fyn,
som Langelands Museum driver. I dette samarbejde indgår desuden de tre andre arkæologiske museer og
de to museer på Ærø.
Rent driftsmæssigt har museet som selvejende institution en driftsoverenskomst med Faaborg-Midtfyn
Kommune. Den giver museet en række ydelser knyttet til økonomisystemer, fakturering og personaleadm.
Museet er medlem af Organisationen Danske Museer, Museumsforum Syddanmark, Kulturarv Fyn,
Museumstjenesten, Historisk Samfund Fyn, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Sammenslutningen af
Lokalarkiver på Fyn, Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke, Sammenslutningen af Danske Småøer, Museernes
Udgravningsdata, Foreningen af Fagarkæologer, Politihistorisk Selskab, Fængselshistorisk Selskab,
Landsforeningen til Bevaringen af Film, Dansk Møllerforening, BYFO, By og Land Faaborg, Sydfyenske
Veteranjernbanes forening, Vores Faaborg og Egn, Destination Fyn. Mmex, netværk: Cisterciensernetværk,
landskabsarkæologi, Mesolitisk og Neolitisk Netværk, Middelalderarkæologisk Metodenetværk
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Medieomtale
Øhavsmuseet prioriterer (redaktionel) omtale og aktive sociale medieplatforme. Per 1. november
projektansatte museet Anne Høyby, tidligere Destination Fyn og Odense Zoo som kommunikationsansvarlig
og forretningsudvikler for at fremme bl.a. kommunikation og, som jobtitlen angiver, forretningsudvikling.
Fyens.dk / Fyens Stiftstidende / Fyns Amtsavis / Ugeaviser & Det rigtige Faaborg / Diablo
På museet sætter vi meget stor pris på det tætte samarbejde med vores regionalavis, hvor artikler på
kommunens sider automatisk kommer i såvel Fyns Amtsavis som Stiftstidende og dermed ud til alle
abonnenter på Fyn og øer. Mediehuset sørger også for at placere historier i de to ugeaviser i kommunen.
Museet og medarbejderne omtales i disse år i ca. 50 til 60 artikler afhængigt af, hvordan man gør det op. Fx
bliver der skrevet en del om Slagterigrunden og havneplanerne i Faaborg, hvor Øhavsmuseet automatisk
omtales, ligesom efterårets store nyhed om 13 mio. kr. på Finansloven førte til, at museet blev nævnt i
opremsninger mange steder. De mange omtaler er fortrinsvis artikler om tilbud (ture, ferieaktiviteter og
foredrag) samt omtale af aktuelle udgravninger. Her er avisen med til at få budskabet ud og dermed en
kanal ligesom museets sociale medier (der dog kræver, at man følger dem) samt plakater og foldere. Der er
også flere enkeltstående baggrundsartikler; igen har Finanslov og beslutning om Frølageret givet omtale.
Det lokale medie Det rigtige Faaborg har lavet historier om museet, interviewet medarbejdere og lavet
artikler i månedsmagasinet både om magasinet i Bryggergården og om museet og fremtidsplanerne.
Diablo, der dækker det sydfynske, er også rigtig gode mediepartnere, som selv er opsøgende for at få de
gode historier om museer, udgravninger osv. ud
TV2 Fyn og DR P4 Fyn
Museet er også meget taknemmelig for samarbejdet med de to regionale, licensstøttede medier P4 og
TV2Fyn. Disse har typisk omtalt større nyheder som finanslov, beslutning om Frølager og store
udgravninger. Der er tale om 5-10 indslag per år. Dertil kommer ”Kulturambassadørerne”, hvor museets
direktør af og til er med.
Sociale medier
Museets primære sociale medium er facebook, hvor der i 2018 var 176 opslag (172 i 2017), der i en række
tilfælde var omtale af kommende aktiviteter og tilbud samt aktuelle udgravninger, herunder deling af
avisernes omtale, men også selvstændige opslag, der rummer en egen, lille afrundet fortælling eller
interagerer med følgerne og andre brugere af facebook (museet booster af og til opslag). Der var ca. 1.500
følgere af siden ultimo 2018, hvilket var et par hundrede mere end året før. Instragram bliver stadig
vigtigere. I 2017 havde museet 30 opslag mod 72 opslag i 2018. Cirka 400 følger Øhavsmuseet Faaborg.
Instagram såvel som facebook bliver anvendt bevidst til at synliggøre museets profil og strategi.
Linkedin er indirekte, gennem museets ansattes profiler, en del af museets synlighed. I mediets natur er det
mere et fagprofessionel til fagprofessionel medium, hvor man følger hinandens nyheder på museerne etc.
Men af samme grund er det en vigtig kanal i forhold til strategiske samarbejder. Museets direktør har ca.
1.300 forbindelser og den kommunikationsansvarlige ca. 800. Youtube anvendes sparsomt og til formidling.
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Nationale medier
Museets direktør er regelmæssigt med i Kulturen på P1 som kulturvejleder; otte gange i 2018 (syv gange i
2017). Derudover er han også med i almindelige redaktionelle indslag i Kulturen på P1. Således i 2018 i
forbindelse med Finanslovsbevillingen (den 3. december). De otte indslag var:
16. januar: Omtale af samarbejdet mellem Øhavsmuseet og kunstner Stine Marie Jacobsens ”Law Shifters”,
der var i Nikolaj Udstillingshal, Kbh., men samtidig blev et undervisningsforløb i retssalen
19. februar: Omtale af den særlige arkivpakke med fotos og vagtprotokoller fra flygtningelejrene efter
Anden Verdenskrig og den ny bog ”Flygtninge fra øst”
19. marts: 12-årig lokal dreng med detektor finder stump fra Messerschmidt fly fra 1944 og om interessen
for at gå med detektor hos børn
29. maj: omtale af samarbejdet mellem Øhavsmuseet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning om
”Fortidens og fremtidens landskaber”
2. juli: Omtale af middelalderdage på museet og refleksion over, hvad der gør, at vi er så glade for
vikingetid og middelalder
16. august: fra slagterihal til midlertidigt museum – omtale af kommunens beslutning om at give museet lov
til at rykke ind i Frølageret (besluttet af FMK 13/8)
10. oktober: om samarbejdet mellem Øhavsmuseet og de kræfter, der vil genoplive Midtfynsfestivalen –
om nostalgi og det forhold, at museet ikke har genstande fra Midtfyn
14. november: Om hvordan en stor udgravning (Årslev) kan gøre en forskel for andre end museet selv (om
samarbejdet med kommunen og utraditionelle formidlingsformer)
Museets direktør skriver fast indlæg på Altinget.dk om kultur, museer og kulturpolitik. I 2017 var der to
indlæg. I 2018 tre:
Den 23. januar: ”Status quo er ikke en mulighed for de små museer”
KRONIK: Frygten for forandringer får museer til at ønske sig status quo. Men hvis intet sker, vil det især få
negative konsekvenser for de mindre museer, påpeger museumsdirektør Peter Thor Andersen.
Den 29. maj: ”Klumme: En kulturpolitisk tænketank kan genoplive kulturpolitikken”
KLUMME: En uafhængig tænketank vil på tværs af kunstarter og brancher kunne bidrage til et mere åbent
debatklima og gøre op med den traditionelle sektortænkning i dansk kulturpolitik, skriver Peter Thor
Andersen.
22. november: ”Museumsdirektør: Det er tid til et reality-tjek til museumsdebatten”
DEBAT: Behøver der være en modsætning mellem at satse på gode museer i hele landet på den ene side og
belønne museer, der gør det godt målt på formidling og indtægter, på den anden side? spørger
museumsdirektør Peter Thor Andersen.
TV2 Nyhederne lavede i deres 22 udsendelse et indslag fra Haagerup udgravningerne 14. juni 2018
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Udstillinger, ture, arrangementer mv. samt undervisning
Fortidens og fremtidens landskaber
I forbindelse med, at museet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (projektgruppen bag
”Fortidens og fremtidens landskaber”) var værter for en meget velbesøgt konference i Faaborg (Helios) 31.
maj 2018, i strålende vejr, åbnede vi samtidig udstillingen af samme navn. Endelig bød dagen på en række
ekskursioner, fem i alt, ud i landskabet med museets fagfolk og kolleger fra SDU og Svanninge Bjerge.
Udstillingen var i banegården og rundede dermed seks år af med skiftende udstillinger dér. Den bestod dels
af en historisk del og dels en fremtidsrettet, hvor fokus var og er på, hvad vi vil med landskaberne i
fremtiden, og hvordan borgere, foreninger og myndigheder kan samarbejde om det for at skabe bedre
fysiske rammer og undgå nogle af de typiske konflikter.
Udstillingens økonomisk set vigtigste element er en stor ”Væg” med digital formidling, hvor gæsterne selv
kan dreje på en knap og komme helt tilbage til midten af 1700-tallet før udskiftningerne og helt frem til
nogle årtier efter nutiden. Der var også digital formidling i form af lyd, hvor man kunne høre oplæsning af
den enestående bondedagbog fra 1800-tallet, der knytter sig til boelstedet ”Owaihi” ved Korinth, skærme
på standere, hvor man kunne se universitetets 12 projekter, der var skabt 2013-2017 som led i ”Fremtidens
landskaber” samt høre mere om multifunktionel jordfordeling. Der var skabt en væg fra en ”typisk”
udskiftet gård fra landboreformernes tid og en del andre komponenter, bl.a. en moderne shelter. Væggen
og enkelte andre dele bliver 2019 og 2020 vandreudstilling. Nordeafonden har støttet projektet med
675.000 kr. og Realdania har støttet med 525.000 kr. Dertil kommer bidrag fra Collective Impact projektet
og de to projektejere, museet og universitetet. Tissel Lund-Jacobsen er tovholder på museet.
Ud over konference og udstilling er der i projektet gennemført ture i det fri til moderne ”projektmagere”
eller ejere, der forvalter noget væsentligt landskabeligt set: Pipstorn skov, Knabegården, Torpegården samt
to historisk orienterede ture. Der er lavet digital formidling i form af fire podcast i samarbejde med Julie
Thing (der står bag Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej – den mest lyttede podcast 2017) samt 4 podcast om
Lyø og historiske spor på revet i samarbejdet med Helle Ansholm, der er tilknyttet museet og har
produceret podcast til radio24syv. De næste år kommer der yderligere digital formidling
Udstillingen stoppede med udgangen af efterårsferien. I ferierne har der været støttede aktiviteter. Vi
havde håbet på lidt flere gæster i selve udstillingen, men måske på grund af den meget varme sommer var
det svært at lokke gæster ind i banegården. De tre andre afdelinger havde heldigvis en god sæson.
Tissel har mod honorar været konsulent for en gruppe lokale i Korinth, der vil formidle de omfattende
landbeformer med mere, som lensgreve Johan Ludvig Reventlow stod bag i slutningen af 1700-tallet på
Brahetrolleborg.
Arresten
Den usædvanlige udstilling om drengen Janus, der brændte en gård af i Aastrup tæt på Faaborg i 1905, som
op til vinterferien 2016 åbnede i Arrestens kælder, ”Savn og brand” kørte i 2018 på tredje sæson. Hvert år
med stadig flere gæster. Dertil kommer de mange skoler, der oplever fortællingen, i særdeleshed
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kommunens egne folke- og friskoler, der får tilbuddet gennem Kulturel Rygsæk, men også de mange andre
skoler. Vi kan også se på den nationale brugerundersøgelse, at Arrestens gæster er meget tilfredse og giver
udstillingerne en vurdering over det typiske niveau på museer.
Samarbejdet med Stine Marie Jacobsen og ”Law Shifters” konceptet mundede ud i en fernisering 10.
februar, hvor Arresten var helt fyldt med gæster, fortrinsvis børn fra Hjemly Friskole i Hillerslev; pudsigt nok
kunne vi konstatere, at langt de fleste var i Arresten for første gang i deres liv, selvom det kun tager 15
minutter at komme fra Hillerslev til Faaborg. Arresten er et stærkt tilbud, men der er stadigvæk alt for få,
som ved det, og som ved, at de kan bruge op mod to timer på et besøg.
Blandt andet derfor var museet vært for lokale erhvervsfolk en morgen som led i konceptet ”Morgenstund
har guld i mund” sammen med Vores Faaborg og Egn 30. maj. Dette besøg førte til større kendskab lokalt,
hvilket forhåbentlig kan give gensidig gavn for museum og virksomheder, hvor virksomhederne måske kan
se en idé i at lægge et besøg i Arrestens kælder eller en snorkeltur ind, hvis de rigtig skal forkæle deres
kunder og vise dem noget særligt fra egnen.
Der var omvisninger og aktiviteter i vinterferien, påsken, sommerferien og efterårsferien.
Lancering af bogen om tyske flygtninge onsdag den 31. januar foregik i retssalen. Der var livesending fra
Det rigtige Faaborg undervejs, mens Eg Groa, forfatteren, fortalte om bogen.
Arresten havde 15 bookede omvisninger hen over sæsonen.
Ture og arrangementer i det fri annonceret
Museet har i 2018 haft et meget omfattende turprogram. Ud over de fem ture i regi af Fortidens og
Fremtidens landskaber (Knabegården 14/6, Torpegården 28/6, Pipstorn 16/8 samt de to historiske:
Høstpausen 23/8 og Mellem land og vand 30/9) havde museet følgende programsatte ture:
Istidslandskabet ved Knold søndag den 1. april (påskedag)
Oldtiden på hesteryg søndag den 22. april og 30. september
Øhavsstien (fem etaper) mandage den 23. april, 28. maj, 20. juni, 28. august, 3. september (sammen med
Leif Sørensen, Trente Mølle) (juni dog en onsdag og august en tirsdag)
Løbeture søndage den 29. april og 19. august
Jagten på den vilde natur søndag den 13. maj sammen med Svanninge Bjerge og Faaborg Museum
Syrentur mandag den 21. maj som led i Syrendage
”Død ved hængning” tur til galgebakke i Svanninge Bakker søndage den 27. maj og 2. september
Midsommermagi søndag den 24. juni i Pipstorn oldtidsskov
På jagt i stenalderen søndag den 14. oktober
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I sommerferien prøvede Poul Baltzer Heide et koncept af med formidling i Svanninge Bakker tirsdag,
onsdag og torsdag mellem 24. juli og 2. august
Ekstraordinært lagde museet en tur til fortidsminder mm. ved Årslev søndag den 16. september. Den tur
gav knapt 40 betalende voksne og i alt knapt 60 deltagere, hvilket var rekord for betalende gæster i det fri.
Museet deltog i Tarup-Davinde dagen den 5. maj for første gang. Her deltog også kolleger fra Odense Bys
Museer
Museet havde arrangement på Fortidsmindedagen 22. april og Skovens Dag 6. maj
Valdemarlavet var, traditionen tro, på Lyø, og det var i 2018 den 16. juni
Bookede ture mm.
Museet havde fire bookede vandreture. De foregik i Pipstorn (19/8), i Svanninge Bakker (to ture 19/6 og
27/10) og ved Dyreborg (26/5). Dertil to arrangementer mod betaling, hvor vi var med i andres
arrangement som var arrangeret af lokale samarbejdspartnere (Trente Mølle arrangement ved Arreskov
28/8) og Hotel Færgegården lokalt i Faaborg (29/9). Endelig deltog Poul i rideture med Østrup Turridning
som guide den 27. maj og 11. august.
Det lave antal bookede ture hænger formentlig sammen med, at muligheden ikke er så synlig hverken
lokalt eller for grupper udefra, der er på besøg som (endags-)turister (eller for turoperatører).
Snorkling
2018 var år to med snorkling som nyt, annonceret tilbud. Kapaciteten er 10 deltagere per gang. Der var
annonceret 11 dyk i forsommer og sensommer. Desværre måtte tre aflyses. Der var en enkelt booket tur
(erhvervsgruppe). Også her er der behov for øget synlighed, da det forhold, at kommunen vandt
Danmarksindsamlingen med afsæt i netop snorkling (der også var indstillet til den fynske kulturpris)
indikerer en stor interesse, når produktet kendes.
Riborg Voigt og den hemmelige skuffe – Den gamle Gaard
Torsdag den 28. juni afslørede vi den tro kopi af Riborg Voigts ”hemmelige” skuffe i det chatol, som vi også
har i original. I skuffen lå der i hendes og hendes datters levetid gemte minder fra mødet mellem Riborg og
H.C. Andersen i august 1830 i Faaborg og i Dyreborg (datteren Laura arvede chatollet og ved hendes død
modtog det da helt nye H.C. Andersen Museum i Odense effekter fra Riborg Voigt). Museet modtog
chatollet i 1972, da barnebarnet, Inger Wichmann (Riborg var hendes mormor) døde. Intarsia ApS i Ringe
havde lavet den flotte kopi, som gør, at gæsterne nu selv kan lukke den hemmelige skuffe op og se de ægte
minder. Afsløringen var kombineret med et foredrag ved professor Johs. Nørregaard Frandsen, der
omhandlede forelskelser og kunstnere og betydningen for værkerne med afsæt i de to historiske skikkelser.
I gården var der levende middelalder med Valdemarlavet i sommerferien og værkstedslørdage i forsommer
og sensommer. I efterårsferien kunne man støbe tinsoldater og arbejde med broderi.
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Esther Rützou havde igen i 2018 fortælleaftener med gæster mandage i sommerferien. I 2018 fem
mandage fra den 2. til den 30. juli. Den 31. juli stod Kari Brinch og Maria Junghans for arrangementet ”Til
the med H.C. Andersen og kærligheden”.
Kaleko Mølle
På møllen var der en god sæson. Der kommer stadig nye frivillige til, og der er fundet en rytme for
samarbejdet mellem os på museet, der står for at passe arealerne og bistå de frivillige (Tissel er bindeled)
og de frivillige. Museumsforeningen ejer ejendommen og er ved at vurdere forskellige forhold vedr.
skovlhjulene for at undgå, at de tørrer ud, når de ikke kører. Der er behov for at udskifte det andet skovlhjul
(A.P. Møller gav en flot donation i 2015 til det første).
Der var traditionen tro åbent på Mølledagen den 17. juni
Faaborg Byhistoriske Arkiv
Også på arkivet er arbejdet i god gænge og med gode frivillige (nogle er frivillige både i arkivet og på
møllen). Der henstår fortsat midler til anskaffelser via arven fra Edith Petrine Petersen (kom til udbetaling i
2015). Tissel er arkivleder som ”vikar”, hvilket hun har været i to år, da Eva Frellesvig først var på orlov i ca.
20 måneder for at forestå et digitaliseringsprojekt (fynske maleres breve) på Faaborg Museum, og i
september 2018 tiltrådte en foreløbig midlertidig stilling som museumsinspektør på Faaborg Museum.
Foredrag
I banegården
Onsdag den 15.marts: Huset for længe siden – om jernalderhuset ved Nicolai Garhøj Larsen
Onsdag den 18. april: BROR (forskningsprogram Haagerup/Brahetrolleborg) ved Poul Baltzer Heide
Klima natursyn 26. april i samarbejde med Faaborg Museum – Gry Hedin og Poul Baltzer Heide
Middelalder voldsteder 2. maj ved Betty Withenstein
Tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig ved Peter Thor Andersen
Fortidens og fremtidens landskaber 26. september ved Tissel Lund-Jacobsen
Fynboernes breve 24. oktober ved Eva Frellesvig
Kriger eller smed? 14. november ved Anne Garhøj Rosenberg
Museets medarbejdere holdt derudover foredrag hos andre:
Tissel Lund-Jacobsen holdt foredrag ved generalforsamlingen for Gærup Skolemuseum 20. februar og ved
Faaborg Kulturhistoriske Museumsforenings generalforsamling 24. marts og ved seniorhøjskolen i Ringe
Anne Garhøj Rosenberg holdt foredrag ved Harjas generalforsamling 10. marts (fynske amatørarkæologer)
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Peter Thor Andersen holdt foredrag for DIS-Svendborg (slægtsforskere) den 11. oktober om flygtninge på
Fyn 1945 samt om forbindelserne mellem Sydfyn og hertugdømmerne ved Danmarks
Naturfredningsforenings arrangement om Als-Fyn Bro i Ringe den 1. november
Poul Baltzer Heide holdt foredrag for naturvejledere på Trente Mølle 27. oktober
Peter og Tissel holdt oplæg ved konferencen om fortidens og fremtidens landskaber i Helios 31. maj
Peter holdt derudover oplæg om / pitchede tilbuddet snorkling ved landdistriktskonferencen på hotel
Faaborg Fjord 17. september
Endelig deltog Peter i Realdania Bygs arrangement i Magasingården onsdag den 12. december i anledning
af renoveringen af Strandgade 4 i Faaborg.
Åben udgravning
Åbent hus ved udgravning i Adelgade, Faaborg 23. februar (i forbindelse med udgravninger forud for den
trappe og have, der skulle laves bag ejendommen for at forbinde torvet og havnen)
Åbent hus flere dage ved forskningsudgravningerne sammen med ADBOU på Haagerup Ødekirkegård maj
og juni
Andre arrangementer
Nytårskur torsdag den 18. januar i banegården med foredrag ved faginspektørerne og velkomst ved
formanden. Museumsforeningen holdt julearrangement i salen i Den gamle Gaard lørdag den 8. december.
Digital formidling
I 2018 udarbejdede museet to podcast serier, begge i tilknytning til projektet Fortidens og Fremtidens
Landskaber. De er omtalt ovenfor.
Undervisning
Som oversigten tidligere i årsberetningen viser, er der omfattende brug af museets tilbud og personale i
forbindelse med Kulturel Rygsæk og andre gruppers besøg i Arresten. Dertil kommer tilbud i det fri, bl.a.
det tilbud, ”Gravhøjsmatematik”, som museet har udviklet. Måske pga. tilbuddenes karakter, er det
fortrinsvis grundskoler, der bruger museets tilbud, om end der kommer ungdomsuddannelser og
studerende i arresten. Der er ikke udviklet særlige tilbud til daginstitutioner.
I 2018 påbegyndte Poul og Mette en dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om et nyt tilbud i regi af
Kulturel Rygsæk (til næste ”generation”) det skal basere sig på det fri.
Poul og Mette deltog i ”Big Bang” konference om naturvidenskabelig undervisning i Odense
Publikationer
Januar udgivelse på Øhavsmuseet Faaborgs Forlag: ”De uvelkomne fra øst” om lejre for tyske flygtninge i
Faaborg-området 1945 med afsæt i arkivmateriale i Faaborg Byhistoriske Arkiv
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Stavn – årsskrift for arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg Kommune (1970-2007 kommunen) museet
bidrog med en artikel om Haagerup udgravningerne.
Tissel og Poul skrev et bidrag om højryggede agre til Lyboen, Lyøs lokale skrift
Dertil en forskningspublikation til KUML, der omtales under forskning.
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Samlinger
Glassamlingen er kommet til Holmegaard på Sydsjælland
I 1990’erne påtog det daværende Faaborg Kulturhistoriske Museer sig at redde samlinger fra Fyens
Glasværk i Odense, da ingen andre museer, heller ikke Odenses museum, fandt det væsentligt at redde
denne samling. Hvor godt det end var for samlingen og dermed en del af dansk kunstindustrihistorie, var
det åbenbart, at samlingen ikke har nogen tilknytning til Faaborg, og museet er ikke et museum for
kunstindustri. Derfor er indlemmelsen af glasset blevet kritiseret af statens ved kvalitetsvurderinger i 1997
og 2013, og det problem er løst ved overførslen til Museum Sydøstdanmarks Holmegaard afdeling.
Glasværket fusionerede med Fyens Glasværk, og derfor er proveniensen (samlingens tilknytning) i orden
foruden fagligheden. I løbet af 2018 er stort set hele samlingen og en række støbeforme flyttet til Sjælland.
Museumssamling i Bryggergården blev overset
Museet måtte handle meget hurtigt, men forgæves, da det blev klart, at Bryggergården i Faaborg skulle
sælges af kommunen. Ingen var tilsyneladende opmærksom på, at den ene etage er museets magasin og
har været det i 40 år. Som nævnt andetsteds i beretningen er museet i dialog med forvaltningen om en
løsning, og såvel politikere som lokale i Faaborg er meget opmærksomme på sagen og af, at den får en
lykkelig løsning. Museets samling er på cirka 13.000 genstande, når glasset er væk, og heraf er
skønsmæssigt 10.000 genstande placeret i Bryggergården. Meget er nips og tekstiler, malerier osv.
Timingen i forhold til museets meget krævende øvrige opgaver er selvsagt ikke god.
Frysning, fotografering og mærkning af tekstiler
Museets samlingsmedarbejder, Lisa Brønsro, der bistår museets fagfolk som assistent med alt det
samlingsmæssige omkring fremfindelse af genstande, opmåling, mærkning, nedpakning, rengøring af
genstande og meget mere yder i disse år en imponerende indsats, hvor nye og gamle tekstiler pakkes ned
eller om, tjekkes for tilstand og fotograferes. Det er tæt på at være fuldendt inklusive væsentlige nye
afleveringer fra Lyø fra det sidste tiår.
Danefæ og arkæologisk samling
Siden 2014 har Øhavsmuseet været arkæologisk museum i Faaborg-Midtfyn. Dermed har museet dyrket
relationer op til detektorførere lokalt, som kommer med imponerende afleveringer; herunder af danefæ.
Nicolai Garhøj Larsen har denne opgave, som giver meget viden, bl.a. til et aktuelt forskningsprojekt, men
som i sagens natur er tidskrævende. Det er vanskeligt at følge med, når der samtidig er store udgravninger.
Dertil kommer de manglende magasinforhold.
Indsamling og registrering i øvrigt
Museet har en meget restriktiv indsamlingspolitik. Store dele af museets samling, de 10.000 genstande, er
når der ses bort fra de meget bemærkelsesværdige tekstiler fra øerne, passiv indsamling, dvs. indleveret af
lokale uden, at det er klart, hvad det styrende princip var. Der har været enkelte ansatser til at lave
fokuseret indsamling på arbejdstøj, fiskeri, nisser og julestads, men disse ansatser er ikke fuldt op.
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Antikvarisk arbejde – arkæologiske undersøgelser mv.
Store udgravninger som led i ”fremtidens forstad” i den nordlige del af kommunen
Det fremgår under taldelen (indtægtskilder og ansatte), at den arkæologiske virksomhed er meget
betydelig lige nu. Den er i forhold til de tre andre museer i samarbejdet ”Arkæologi Sydfyn” meget stor og
afgørende for enhedens samlede bæredygtighed. Det er dels et udtryk for den meget store kommuner med
flere bysamfund, dels et udtryk for de kommunale planer om udstykninger til ”Fremtidens Forstad” i
Årslev/Sdr. Nærå. Udgravningerne sker i et rigtig godt og tæt samarbejde med kommunen.
Bestyrelsen modtager rutinemæssigt oversigt over de udgravninger, hvor der graves i felten. Derudover
giver hver udgravning afledt arbejde i form af skrivning af den såkaldte beretning, analyser i laboratorium af
jordprøver med videre for at bestemme alder osv. på fund.
Følgende sager blev der arbejdet med i 2018:
ØHM 1283 Stakdelen, Årslev
ØHM 1296 + 1328 + 1375 Hjortegård, Nr. Lyndelse
ØHM 1395 Sommerfuglen
ØHM 1358 Årslev Syd
ØHM 1310 Sdr. Nærå sti
ØHM 1251 Bøgedal, Ringe
ØHM 1388 Gestelevvej
ØHM 1300 Haagerup grusgrav
ØHM 1376 Ålingsro
ØHM 1330 Adelgade, Faaborg
ØHM 1379 Krogsbjergvej, Faaborg
ØHM 1381 Knoldsborg
Ud over udgravninger med tilhørende beretninger og naturvidenskabelige analyser, der dækkes økonomisk
af de betalinger, bygherre kommer med, er der løbende sager, hvor museets medarbejdere gennemgår
kommunens lokalplaner, byggesagslister, sager om historiske diger og meget mere. Den opgave er stor i en
kommune som Faaborg-Midtfyn og omfatter såvel oldtid, middelalder som historisk tid. Samlet vurderer vi
på museet, at der går cirka et årsværk eller 500.000 kr. til denne opgave. En sådan opgave er særlig for et
arkæologisk museum og kommer oven i de opgaver, vi har til fælles med andre slags museer (forskning,
formidling, undervisning), fx et kunstmuseum.
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Oversigt over alle udstedte arkæologiske regninger 2012-2018 (alle tal er eksklusiv moms) i
arkæologisamarbejdet Arkæologi Sydfyn (først oktober 2015 kom Østfyn med og Faaborg-Midtfyn var ikke
under Øhavsmuseet, men under Odense Bys Museer til og med 2013)
Museum
LMR marin
LMR land
SOM
ØFM
ØHM
TOTAL

2012
0
160.437
1.318.910
1.479.347

2013
0
0
1.825.345
1.825.345

2014
2015
2016
2017
2018
38.424
419.305
331.781
0
422.410
199.474
38.759
0
0
33.125
4.080.040
995.490
52.136
276.822
719.163
440.930
434.901
238.024
52.830
170.010 1.050.092 1.917.290 2.108.324
4.370.768 1.623.563 1.874.940 2.629.012 3.521.046

Forklaring: LMR er akronym (forkortelse) for Langelands Museum, der har Langeland Kommune og Ærø
Kommune. ØFM for Østfyns Museer, SOM for Svendborg Museum og ØHM for Øhavsmuseet Faaborg
Det fremgår, at havde borgmestrene på Fyn ikke lavet en fremsynet og rationel deling af arkæologien
mellem Odense Bys Museer og Sydfyn i 2013 (med virkning fra 2014), havde der ikke været grundlag for en
selvstændig enhed uden for Odense.
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Forskning
Pulicering
I 2018 publicerede museet (mag.art. Anne Garhøj Rosenberg) følgende forskningsartikel:
Garhøj Rosenberg, A. & X. Pauli Jensen, 2018. Hellegård. En sydfynsk gravplads med værktøj og våben.
Kuml, Årbog for jysk arkæologisk selskab 2018. Århus.
Forskningsprogram
I løbet af 2018 udviklede Poul Baltzer Heide i samarbejde med de øvrige forskningspligtige nedenstående
samlede program for forskning i Brahetrolleborg området. Det kommer oven i ”Øerne under Overfladen”
som tidligere er sat i gang og gældende. Projekterne sker med eksterne samarbejdspartnere i flere tilfælde
og i visse tilfælde også potentiale for ekstern finansiering.
BROR – Brahetrolleborg fra Romertid til Reformtid
Delprojekter
Haagerup Ødekirke – arkæologiske undersøgelser af den nedlagte kirke i Haagerup, herunder gravene og
skeletterne
Fra museet: Poul Baltzer Heide og Anne Garhøj Rosenberg samt Mette Broch Jacobsen (formidlingsdel)
Eksterne parter: ADBOU, SDU m.fl. samt evt. andre (AAU har et potentiel samarbejdspartner i forhold til
synet på landskaber, der har været ”hellige”)
Der var field school udgravninger i forår/sommer og et seminar på ADBOU i 2018, men udfordringen er
fortsat at finde en model for ansøgninger til projektet, der samlet andrager et tocifret millionbeløb. Dertil
kommer nogle forundersøgelser vedr. datering af skeletter og udstrækning af kirkegården.
Stormand fra tid til anden – analyse af detektorpladser fra projektområdet og kobling til landskabet, i
perioden romersk jernalder til middelalder
Fra museet: Nicolai Garhøj Larsen og i nogen grad Poul Baltzer Heide, primært på landskabsdelen
Eksterne parter: p.t. ingen
Projektets idé blev fremlagt på ovennævnte seminar på ADBOU, og der er lavet noget af den nødvendige
registrering af detektorfund. Der er dog først afsat tid i 2019 til at bearbejde og skrive. Det er et meget
vigtigt projekt, der binder både kronologi og rumlighed sammen for en del af de andre delprojekter under
BROR. Omfanget er ikke, så der er blevet søgt ekstern finansiering. Publiceringsform ikke afgjort.
Det sakrale landskab – visuelle landskabsanalyser af det sakrale landskab omkring Brahetrolleborg fra
stenalder til nutid, fra stendysser til Ravnsborg
Fra museet: Poul Baltzer Heide
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Undersøgelsen blev færdiggjort i foråret 2018 og resultater blev publiceret i Stavn 2018.
Grangierne – arkæologiske og historiske undersøgelser af klosterets grangier og deres økonomiske
betydning
Fra museet: Poul Baltzer Heide og Tissel Lund-Jacobsen
Eksterne parter: Muligt samarbejde med Dr. Duncan Wright (uddannelsesleder) Universitet i Lincoln og evt.
også en ph.d.-studerende i Newcastle.
Her knyttede Poul og Tissel kontakterne under studietur til Newcastle i 2018. Der er grundlag for at søge
midler til rejseudgifter og fundbehandling (fotos bl.a.). Arbejdet skal ske i 2019. Mulighed for publicering i
”Landscape” (internationalt, fagfællebedømt)
Bebyggelse og mennesker igennem middelalderen – community archaeology/kvadratmeterprojekt
Fra ØHM: Poul Baltzer Heide og muligvis Mette Broch Jacobsen
Eksterne parter: Aarhus Universitet/lektor Mette Svart Kristiansen
Dette projekt blev også alene skitseret i 2018 og indgik i seminaret på ADBOU. I maj 2019 kommer Mette
Svart til Sydfyn med studerende. Tanken er at involvere skoler i disse udgravninger, der i deres kerne er
meget involverende, da alle efter introduktion selv skal kunne grave en m2 op i egen have etc. Haagerup og
Brænde Lydinge er lokaliteter i 2019 af hensyn til kobling til ødekirkegården.

Krav til forskning på arkæologiske museer eller museumsenheder
Det kan oplyses, at for arkæologiske museer er der fastlagt indholdskrav til forskning. I løbet af fem år skal
et arkæologisk museum (eller et samarbejde mellem arkæologiske museer som i vores tilfælde) producere:
1. 1 monografi eller ph.d.-afhandling
2. 2-3 internationale, fagfællebedømte artikler
3. 5 danske, fagfællebedømte artikler
Der er ikke tilsvarende krav for nyere tid (historisk tid 1660 og frem eller forskning ud fra anden faglighed
end arkæologi)
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Faglige konferencer, seminarer og større netværksmøder

Dato
17. maj
24. maj

Navn
Neolitisk Netværk
OBM seminar om
jernalderens bebyggelser
Mesolitisk Netværk
Åbningskonference FFL,
Helios

Arrangement
Netværk
Seminar

Museets bidrag
Deltagelse
Deltagelse

Deltagere
AGR
PBH, NGL

Netværk
Konference

Deltagelse
Arrangør og to
oplæg

AGR
TLJ, PTA

21. august

BROR kick-off seminar

Seminar

12. september

Landskabsnetværksmøde
på Sydfyn
Landscape Archaeology
Conference 2018,
Newcastle
Paleolithic Mesolithic
Conference 2018

Netværk

Arrangør og tre
oplæg
Arrangør

TLJ, NGL, PBH,
PTA, MBJ
PBH

Konference

Sessionsarrangør og
to oplæg

PBH, TLJ

Konference

Deltagelse

AGR, NGL

ODM orienteringsmøde

Konference

Deltagelse

AGR

25. maj
31. maj

17.-20.
september
23.-26. oktober
12. november

AGR: Anne Garhøj Rosenberg
MBJ: Mette Broch Jacobsen
NGL: Nicolai Garhøj Larsen
PBH: Poul Baltzer Heide
PTA: Peter Thor Andersen
TLJ: Tissel Lund-Jacobsen
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