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Bygningskulturens dag i Svendborg kommune  
 
Program 
 

 
6. september – foredrag med Steffen Møller: 
 
Industrisamfundet bygningerne og vandet 
I samarbejde med Folkeuniversitetet Svendborg. AOF´s lokaler, Vestergade 23 kl. 19.00. 
Steffen Møller blev kendt som Metal-økonomen, der med sine forudsigelser om fremtiden turde gå mod 
strømmen i fagbevægelsen. Siden har han bl.a. været bestyrelsesmedlem i Stålvalseværket, B&W og Spies-
Tjæreborg, desuden over 200 bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv. Pris 50 kr.  
 

 

9. september – Bustur med følgende program:  
 
Industriens æstetik Mødetid & sted: Kl.: 9.00  i Hudes pakhus 
Vi starter med en kop kaffe i Hudes pakhus på havnen, hvor der vil være oplæg ved formanden for Land og 
By på Sydfyn Rudi Rusfort Kragh. Hvorefter vi skal på en bustur til de mere markante dele af byens 
industriarkitektur. Turen i Svendborg slutter med at Museumsinspektør Rasmus Matthisen viser rundt på 
”Fattigfabrikken” En udstilling på Viebæltegård om industrikulturens fattige. 
 
Havnen i lundeborg   
På havnen i Lundeborg er der sandwich og øl/vand.   
Hvorefter vi skal se udstillingen i Pakhuset om Niels Frederik Bernhard Sehesteds drøm om en industriby. Vi 
vil blive vist rundt af museumsinspektør Nanna Folke Olsen, som har stået for udstillingen og den nye bog 
om industrien i Svendborg. Desuden vil der blive en musikalsk overraskelse.. 

 
Industri på Landet  
Rundvisning på det spændende Petersminde teglværk i Stenstrup, det sidste af de i sin tid 11 teglværker der i et 
storslået industrieventyr udnyttede de store mængder ler, som stammer fra den af istiden efterladte lervold på 
kanten af Stenstrup Issø. Undervejs vil der være indslag med tidligere Teglværksarbejdere der fortæller om 
fortidens industriarbejde. I samarbejde med Egebjerg Lokalhistoriske arkiv. 
Derefter bustur gennem Stenstrup med fokus på den planlagte byfornyelse i den gamle industriby. 
Undervejs vil Museumschef Esben Hedegaard fortælle om byens udvikling 
PRIS 150 kr inkl. frokost og entre. Ankomst til Svendborg ca. kl. 17. 
 

 

9. september – Festaften:  
 
FESTAFTEN I DET GAMLE VIKING  
Vestergade 23 Svendborg - I SAMARBEJDE MED AOF.  Pris for festen: 200 kr. (OBS!) 
Kl. 18.00 Åbnes aftenen af aftenskoleleder Litta Lund, der vil fortælle om Bygningens historie som 
samlingspunkt for Svendborgs arbejderbevægelse gennem mere end en menneskealder.   
Kl. 18.30  Bal som i 1947 med Smørrebrød, flyversjusser og øl.  Svendborg Herrekor er aftenens levende 
orkester. En glad aften i selskab med udødelige klassikere, hvor man kan lufte mormors kjole, og farfars 
jakkesæt . Undervejs vil B&U teateret underholde med tidstypiske indslag.  
KL. 24.00 Godnat   
 
 

OBS: Ønsker man at deltage i alle tre arrangementer er den samlede pris 350 kr.   
Tilmelding til formanden Rudi Rusfort Kragh, 62 24 48 98 eller på mail rudi.kragh@mail.dk  


