
Den maritime kulturarv 

Mange tak for engagementet i den maritime kulturarv, som kom stærkt til udtryk i både fremmøde 

og spørgsmål til visionsmødet d. 28. marts.  

Der er grobund for et hav af gode historier. Det er lige til at blive i forårshumør af, som nogle 

(Kristian) allerede er: https://faa.dk/artikel/debat-plant-fr%C3%B8erne-af-dine-

for%C3%A5rsblomster-p%C3%A5-havnen?fbclid=IwAR2BfnRfIRmn3TdRtz9r9Vezh-

ktjXH9TH6npk2CD4LRDVjZsXrv2lcQl8s   

De gode historier skal vi have flere af. Sæt allerede nu gerne kryds ved følgende datoer, hvis I ikke 

allerede har det, og del gerne opfordringen omkring jer:  

23. maj 16:30-20:00 inkl. sandwich: Fortællerkursus langs kajen. Få nye historier, du kan fortælle 

videre, og blive bedre til at fortælle dem. En vandring på havnen er en vandring i den lokale 

søfartshistorie. Nils fra Svendborg Museum sørger for historierne, og den prisvindende fortæller 

Maria Junghans giver os redskaberne til at blive bedre fortællere. Jo flere, der fortæller, jo bedre. 

Begrænset antal pladser, tilmelding nødvendig på nvj@svendborgmuseum.dk   

11. juni: Vær med til Jolleregata. En ny tradition er tilbage efter corona! Vær med til fest på 

havnen, mens firmafolk, foreninger, politikere, skoleelever og privatfolk tonser gennem havnen 

med overophedede rugbrødsmotorer og masser af skumsprøjt i hjemmebyggede joller. Det er 

Kristian fra Center for maritim arkitektur, der arrangerer: kristianhansen@cemark.dk   

24. -29. juli: Fyn rundt for bevaringsværdige skibe ankommer den 29. juli til Svendborg med op 

til 50 store og små sejlskibe, som man kan sejle i møde i Lunkebugten. Det er altid en oplevelse.  

30. juli kl. 11:00-13:00: VIKING fylder 125 år. Svendborg Fritidsteater gør historien om tolderne, 

smuglerne og Mølle-Marie levende, når vi fejrer toldkrydsjagtens store dag i forlængelse af Fyn 

Rundt for Bevaringsværdige Skibe. Vi udgiver samtidig en jubilæumspodcast på museets 

podcastkanal Sydfynske Fortællinger.  

11-13. august: Classic Regatta. Danmarks største stævne for klassiske lystbåde bygget før 1970 

fylder bassinet ved havnekontoret med op til 30 lækre lystbåde.   

15. oktober: Æbleræs. En skattet tradition, som vi opfordrer til at støtte op om. Her har vi mulighed 

for at vise, hvad det maritime forenings- og kulturliv kan. Som jeg fortalte om til mødet, så har 

Svendborg Museum mulighed for at støtte aktiviteter på og omkring vandet med midler. Har du en 

god idé til Æbleræs, så tøv ikke med at tage fat i mig.   

Udstillinger på Frederiksø:  

12. maj: Kom tæt på historien om den verdensberømte bådebygger og svendborgenser Henry 

Rasmussen, der under besættelsen havde et værft ved Svendborgsund. Rasmussens værft arbejdede 

for den tyske marine og blev derfor et aktivt sabotagemål. Udstillingen fortæller historien om 

Rasmussen før, under og efter besættelsen.  
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17. august: Tidligere skibsofficerer i ØK, nu bosiddende i Svendborg, fortæller om, hvordan ØK 

påvirkede deres liv. Udstillingen fortæller også om kompagniets grundlæggelse, baseret på 

skovning af teaktræ i Siam. Historierne fortælles for første gang af de mænd, der gjorde arbejdet, 

levede med malariaen og bruddet med deres siamesiske familier.    

Se mere på www.søfartsbyensvendborg.dk    

Bobler:  

Vi arbejder på en visionstur til Holbæk og Helsingør, der har særlige vinkler på søfartshistorisk 

formidling og inddragelse – i Holbæk er de fx særligt dygtige til at gøre den maritime kulturarv 

relevant for unge.   

God påske!  

Mange hilsner  

Nils, Kristian og Jay 

 

http://www.søfartsbyensvendborg.dk/

