
Senior tur til Svendborg museet. 

 

Vi var en lille flok Seniorer som var på en dejlig 

spændende, men også meget tankevækkende 

 tur til Svendborg Museum, som rummer  

forsorgsmuseet, før kaldet Fattiggården og et 

børnehjem. 

 

Fattiggården blev bygget i 1870’ erne og var beboet helt frem til 1974. 

Der var frisklavet kaffe, da vi kom. Da guiden kom, fik vi en god og levende 

beskrivelse af livet på godt og ondt. 

Det var ikke kun meget fattige og folk med stor gæld til samfundet, som opholdt sig 

på fattiggården. Fulderikker, og andre der havde forstyrret ro og orden kom politiet 

med og de blev sat i arresten.  

 

Livet på fattiggården var så barsk, så det må have  

været den sidste udvej, når man selv gik hen og  

trak i en snor, som fik en klokke til at ringe ved 

portvagten. 

 

 

 

Man var låst inde i mindst 3 måneder, man mistede alle sine rettigheder, ens børn 

kom på børnehjem et andet sted. 

Hele dagen blev styret af en klokke der hang i gården, Den hænger der endnu.  

Arbejde mad, arbejde, mad og sengetid. Man arbejdede fra meget tidlig morgen til 

sen aften. De fik meget lidt for arbejdet, og da de fleste havde gæld når de kom, var 

Klokken, men selv kunne trække i 



det svært at blive gældfri. Ingen forlod stedet før deres gæld til samfundet var 

betalt.  

Kvinder og mænd boede hver for sig i forskellige bygninger.  Der var tråd indad på 

den 3 m høje mur, som vi ser på fængsels mure, for at man ikke skulle flygte eller 

besøge det andet køn. 

Vi så vaskerum hvor kvinderne stod og vaskede og de skulle bære det våde vasketøj 

langt for at få det hængt op. Byens borgere som havde råd, kunne få vasket og rullet 

deres tøj der. 

Mændene arbejdede med reb, som de vævede måtter af, eller forskellige former for 

børster, eller også udførte de havearbejde, stedet var selvforsynende med 

grønsager og kartofler. 

Vi gik selv rundt og så en udstilling museet havde sat op: Fattig før og fattig nu, 

Fattiggård -kontra hjemløse, posedamer, Serviceloven. Meget Meget 

tankevækkende. Børnehjem, opdragelses anstalt, før og nu. 

Guiden fortalt lidt om børnene, som var med forældrene, når de kom på stedet. De 

blev jo fjernet og anbragt på et børnehjem. Når de voksne ikke kunne tage vare på 

dem selv, kunne de slet ikke tage vare på børn. Samfundet kunne risikere de også 

blev fattige. Social arv.  De fik besked på, at de ikke skulle tænke på Far og Mor. Det 

var et forfærdeligt barskt liv, for nogle af børnene. Nogle var måske så ”heldige” at 

blive adopteret.    

Vi spiste sen frokost på en hyggelig restaurant nede ved havnen. 

 

 

 


