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P
å Sydfyn hænger solen lavt på himlen, og
skyerne klynger sig sammen på en halvkø-
lig decemberdag. Enkelte solstråler titter
dog ud mellem skydækket, og jeg er glad

for, at det ikke ser ud til regn i dag, hvor jeg skal
rundt i Faaborg og omegn. 

Jeg parkerer bilen på pladsen bag Øhavsmuseet
ved Faaborg Havn. Herfra skal min teatertur gå –
eller rettere – her er første stop på den vandretur,
jeg skal gå fra Faaborg centrum til Svanninge
Bjerge. Men jeg er ikke parat til at sætte høretele-
fonerne i ørerne og tænde for den fortælling,
”Under Isen”, der skal styre mig igennem dagens
tur. For jeg skal først besøge Faaborg Museum,
der også spiller en rolle i den vandrehistorie, jeg
har begivet mig ud på. Så jeg skrår over gaden og
går mod byens berømmede museum for fynsk
malerkunst.

Et gesamtkunstwerk
Faaborg Museum er et særligt sted med en særlig
historie. Museet blev iværksat og finansieret af
den entreprenante konservesfabrikant Mads Ras-

mussen. Men idéen om at stifte et museum for
fynsk malerkunst var ikke alene hans. Den
opstod i festligt lag en februaraften i 1910, hvor
Mads Rasmussen og frue holdt selskab med
inderkredsen af Fynbomalerne, der talte navne
som Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Han-
sen. 

”Bondemalere” blev de fynske kunstnere kaldt.
Øgenavnet mere end antyder den manglende
agtelse, man i visse kredse havde for gruppen,
der for de flestes vedkommende var født på Fyn,
uddannet i København ved Kristian Zahrtmann
og derefter hjemvendt til øen. Ikke desto mindre
var Mads Rasmussen begejstret for Fynbomaler-
nes friluftsmotiver og købte stort ind af deres
værker. 

Han gjorde også noget, der var højst usædvan-
ligt for en mæcen og museumsstifter. Mads Ras-
mussen inviterede nemlig de fynske kunstnere til
at indgå i en komité, der havde et afgørende ord i
forhold til indkøb af kunst og i det hele taget ind-
retning af det museum, der i første omgang blev
åbnet i en lejlighed i Konservesgården i Faaborg. 

Snart voksede samlingen dog ud af lejlighe-
dens rum, og det blev besluttet af rejse en selv-
stændig museumsbygning på den skrånende
grund ved siden af Konservesgården. Arkitekten
Carl Petersen blev engageret til at tegne bygnin-
gen og skabte et arkitektonisk mesterværk, der
siden færdiggørelsen i 1915 er blevet prist i høje
toner for sin sikre kombination af klassicistiske
linjer og vilde farver.

Jeg passerer Konservesgården og ender foran
Faaborg Museums indgangsparti med en mørk
fyldningsdør, flankeret af to doriske søjler i rosa
sandsten. Et Gesamtkunstwerk kalder museet sig.
Et fuldstændigt kunstværk, hvor bygning, interi-
ør og dekorationer er tænkt og skabt, så alle dele
danner en helhed. 

Og det er en helhedsoplevelse, jeg træder ind i,
da den tunge dør lukker sig bag mig. Fra de møn-
strede mosaikgulve under mine fødder til væg-
gene, hvor koboltblå, okkergul og glødende cin-
noberrød danner dramatisk baggrund for de
hverdagsmotiver og naturskildringer, der præger
Fynbomalernes produktion. 

Sydfynske vandrehistorier
Faaborg og omegn byder også i vinterhalvåret på spændende natur- og

kulturoplevelser. Følg med på en vandring i fynbomytologier og bliv præsenteret for
nye muligheder for at gå i teatret – bogstaveligt talt.

Turen tager den lyttende vandrer ad smalle stier, mens fortællingen udfolder sig undervejs. Foto: PR

LISE KAPPER
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FAABORG 
MUSEUM
Museet er åbent i perio-
den 1. september – 30.
juni fra tirsdag til søndag
kl. 11 – 16. Entré er for
voksne 90 kr., for stude-
rende 50 kr. Børn og un-
ge under 18 år har fri
entré.

For rabatordninger og
yderligere information
henvises til faaborgmu-
seum.dk. 



Sarte strøg og store kontraster
Der er stor variation i rumoplevelsen på museet.
Først den lille vestibule, dernæst et kvadratisk
rum, hvor værkerne hænger tæt, belyst af atelier-
vinduerne i loftet. 

Jeg går igennem endnu en søjleflankeret
åbning og ind i en ottekantet kuppelsal med kas-
setteloft og en cirkelåbning i kuplens top, hvorfra
lyset falder på Mads Rasmussens imponerende
skikkelse. Kai Nielsens 2 ½ meter høje skulptur
af bygherren i sort granit dominerer rummet og
får mig til at føle mig ganske lille. 

Fornemmelsen af at befinde sig i bygherrens
Pantheon fornægter sig ikke. Jeg vælger den ene
af de to smalle, rundbuede trappeåbninger i kup-
pelsalen og bevæger mig ned i den rektangulære
sal med Kaare Klints klassiske Faaborgstol place-
ret langs siderne. Her må man gerne sætte sig og
nyde Fynboernes værker, der med deres impres-
sionistisk inspirerede udtryk på fineste vis kom-
plimenterer museets tempellignende indretning
og de stærke farver. Kontrasten understreger net-
op særpræget i både arkitekturens rene linjer og
maleriernes blide strøg.

På endevæggen hænger Faaborg Museums ind-
vielse, Peter Hansens skildring af kredsen
omkring Faaborg Museum. Det store maleri viser
42 mennesker samlet, stående og siddende, men
en stol til det 43. menneske står tom. 

Næste stop er Køjerne, en række af smalle
rum, der hver især er dedikeret til en kunstner
eller et tema. At gå fra køje til køje med buegan-
gen som færdselsåre giver mig en følelse af at
glide igennem en perlerække af oplevelser –
separate men sammenhængende.

For enden af gangen ligger Arkivet, en have-
stue dekoreret med fresker i japansk stil af
Johannes Larsen og elegant møblement, tegnet af
Kaare Klint og Carl Petersen. Et kik gennem
rundbuerne til rum med citrongule og okse-
blodsfarvede vægge leder mig videre mod Billed-
huggersalen, hvor det bløde, grålige dagslys fra
det store sprossevindue falder på Kai Nielsens
gipsmodeller, solidt placeret på mosaikker i tegl
og cement. 

Jeg når også forbi museets nyere fløj, bygget i
1997. Her vises for tiden en særudstilling om Jens
Birkholm, en af Fynbomalerne, der opholdt sig i
Berlin i længere perioder. Fynboerne holdt sig
ikke kun til Fyn, men rejste også ud i verden for
at lære mere og blive inspireret. Det er også ble-
vet tid for mig at forlade de smukke rum på Faa-
borg Museum og fortsætte vandringen i den syd-
fynske natur.

Fynske skæbner på tværs af tid
Tilbage foran Øhavsmuseet tænder jeg for
”Under Isen”, der er skrevet af Jannie Schjødt
Kold efter ide af Jakob Engmann og er instrueret
af Jacob Schjødt. Det er en dramatiseret audio
walk, der på tværs af tid fortæller om skæbner og
steder i og omkring Faaborg. Arkæologen Sofies
(Sofie Torp) stemme leder mig ned mod havnen
og forklarer undervejs, hvordan turen forløber og
teknikken fungerer.

Derefter sendes jeg videre mod Den Voigtske
Gård, hvor fortællingen om H.C. Andersens vold-
somme forelskelse i Riborg Voigt udfoldes. 

I gårdrummet mellem de bygninger, der
engang har huset snedkerværksted, strygestue og
ølkælder, ledes jeg over mod træet i midten og
bliver af Sofie bedt om at se op mod himlen gen-
nem træets grene, som Riborg engang har gjort
det. 

Grenene er nøgne nu, og den fuglesang, jeg lyt-
ter til i mine høretelefoner, er der ikke meget af i
virkeligheden. Ikke desto mindre skabes der et
billede, som åbner op for den videre fortælling. 

Riborgs (Rosalinde Mynster) stemme toner
ind og fortæller om det første møde med H.C.
Andersen. 

Over tre dage spirede en betagelse imellem
den unge digter og købmandsdatteren. Hun var
dog forlovet til anden side – en detalje, som
Andersen først senere blev informeret om af
Riborgs bror. 

Den videre rute bringer mig rundt i Faaborgs
pittoreske gader med Riborgs sværmeriske beret-
ninger og Sofies kyndige vejvisning i ørerne. 

Inde i gården ved Konservesgården dukker
Anna Syberg (Sonja Richter) op og fortæller mig
om sin trang til at male, en trang der ikke har haft
gunstige kår i tiden, men som hun alligevel aner
kan få vinger med åbningen af det nye museum. 

Så ledes jeg ud af byen og mod Sundsø.
En grøn allé mellem istid og nutid. Under Isen fortæller også om det smukke landskabs opståen i forhistorisk
tid. Foto: PR

Vandringen afsluttes på toppen af Lerbjerget med en fantastisk udsigt over Svanninge Bjerge. Foto: PR

E UNDER ISEN
Under Isen er produceret
af BaggårdTeatret i sam-
arbejde med Øhavsmu-
seet, Faaborg Museum,
H.C. Andersen Centret og
Svanninge Bjerge som en
del af det landsdækken-
de rutenetværk Danske
Digterruter.

Audio walkén kan down-
loades for 79 kr. via ap-
pén Baggaard Teatret –
den findes i en dansk,
tysk og engelsk version.
Ruten er på ca. 7 km, og
man skal afsætte ca. 2,5
– 3 timer til at gå den.
Startsted er Øhavsmuse-
et (Havnegade 3, Faa-
borg), og slut er ved
Skovtrolden/Restaurant
Skovlyst mellem Svan-
ninge Bjerge og Svannin-
ge Bakker (Odensevej
172, Faaborg).

Herfra kan man tage en
bus 141 eller 111 tilba-
ge til Faaborg by eller
bestille en bus/vogn fra
fynbus.dk/flextrafik.
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Fra kultur til natur
Rundt om søen blander Sofies afdækning af Isti-
dens indflydelse på landskabet med Fritz Sybergs
(Pilou Asbæk) kærlige breve til Anna og hendes
svar hertil. 

Der berettes om somrene på Fyns Hoved, hvor
familien med de mange børn opholdt sig igen-
nem længere perioder. Et strandliv, der blev skil-
dret af Fritz Syberg i en række malerier og akva-
reller.

Når fortællingen holder pause, vandrer mine
tanker i takt med mine fødder. På grusstien kom-
mer jeg til at smile af mit 20-årige selv, der naivt
forestillede sig, at en vandretur i de nepalesiske
bjerge til Annapurna Base Camp (4130 m over ha-
vets overflade) ville gå ad svagt stigende grus-
stier i stil med den, jeg betræder netop nu. Mit
unge jeg skulle dog blive klogere hen ad vejen,
men det er en anden (vandre)historie, så tilbage
til her og nu. 

Jeg drejer mod højre og traver op ad en bakke.
Herfra er der en fantastisk udsigt over Faaborg
og i klart vejr et kig helt til Sønderjylland hører
jeg, men ikke i dagens grålighed. 

Jeg møder nu H.C. Andersen (Elliot Crosset
Have), der taler om Riborgs uforglemmelige
brune øjne og sin uforløste kærlighed på et form-
fuldendt rigsdansk – efter sigende skulle digteren
dog have bevaret sine bløde d’er og syngende
dialekt igennem hele livet. 

Jeg fortsætter opstigningen, men får så besked
om at tage en afstikker og gå ind af en låge for at

plukke en buket. Blomster er der ikke mange af
på denne årstid. Til gengæld får jeg lejlighed til
at hilse på de stovte bryggerheste på engen. De er
yderst interesserede i min rygsæk og puffer mig
nærmest tilbage til lågen i deres iver efter at nå
ind til indholdet. 

Jeg gjorde et kort provianteringsstop hos bage-
ren på den modsatte side af Den Voigtske Gård
og forsynede mig med en sandwich, der nu ligger
i rygsækken. Måske er det den, der lokker mine
nye venner til? Jeg har nu planlagt selv at indtage
den, og det gør jeg ved Kaffepletten, endnu et
stop, hvor man kan sætte sig og nyde det smukke
fynske landskab. 

Derefter går ruten ad en smal sti over en række
af broer videre ind i Højlandet. Sofie forklarer
landskabet undervejs. Det er dejligt at få beskri-
velserne serveret i et poetisk sprog. Det giver en
ekstra dimension til de observationer af naturen,
jeg gør mig, får mig til at kikke nærmere efter
stendigernes konstruktion og det lag af brune
nåle, der gør skovbunden blød under min støvle-
sål. 

På bjergets top
Jeg har nu gået et godt stykke af turen. De fynske
skæbnefortællinger, digterens, købmandsdatte-
rens og malerparrets, væver sig ind og ud af hin-
anden undervejs. Biografiske og kulturhistorisk
fakta blandes med dramatiserede monologer i et
velfungerende akkompagnement til min van-
dring. 

Jeg får blandt andet historien om den tomme
stol på Peter Hansens maleri. Han var Annas
bror, men stemte både imod indkøb af hendes
værker til museet og udelod hende i sin skildring
af kredsen omkring museet. Man forstår hendes
frustration over modstanden mod kvindelige
kunstnere.

Jeg er nået til Svanninge Bjerge, hvor rutens
endemål, Lerbjerget, befinder sig. Det fjerdehøje-
ste ”bjerg” på Fyn, 126 meter over havets over-
flade. 

Opsat på at nå toppen tramper jeg op ad
bjerget og nikker undervejs til det græssende
Welsh Black-kvæg. Da jeg endelig er kommet
frem, er udsigten over Svanninge med opland fa-
belagtig, også i den tiltagende skumring. Jeg
beundrer den, mens jeg nyder det sidste af min
medbragte te, skønt den er blevet lidt lunken
efterhånden. 

For at komme retur til Faaborg by anbefales
det, at man går mod Skovtrolden ved Odensevej.
Her befinder der sig også et chatol, hvor man kan
efterlade en hilsen til den næste vandrer. 

Ruten hertil står dog ikke helt tydeligt for mig,
og gps-signalet strejker. Jeg ender med at tage
stort set samme rute, som jeg netop har gået, til-
bage til byen. 

Med mange kilometer i benene når jeg træt,
men opløftet tilbage til mit udgangspunkt, fyldt
op af oplevelser og fortællinger fra Faaborg og
omegn. N

Mønstrede mosaikker og vilde vægfarver på Faaborg Museum. Foto: Lise Kapper Avisens udsendte med sulten hest. Foto: Lise Kapper

De fynske
skæbnefortæl-
linger, digterens,
købmandsdat-
terens og
malerparrets,
væver sig ind og
ud af hinanden
undervejs. 

E


