Byvandringer

i Svendborg i ugerne 27 - 31

Oplev Svendborg på nye måder eller
for første gang, når dygtige guider fra
Svendborg Museum lukker op for kendte
og ukendte sider af den lokale historie.
Byvandringerne har temaer for enhver
– krig, søfart og sex.
Hver byvandring varer 1,5 time og starter
kl. 16:30 ved Wessels Trappe op mod Vor
Frue Kirke på Torvet.
Deltagelse er gratis.

Alle byvandringer starter på Torvet, hvorfra
vi går i historiens fodspor.
På billedet vandrer en tysk flygtning henover
Torvet i sommeren 1945.
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Mandage: 1/7, 8/7, 15/7, 22/7 og 29/7
Svendborg Besat

Vinhuset

Fra 9. april 1940 til 5. maj 1945 var Svendborg besat af tyske styrker. Det var fem år
med usikkerhed, hylende sirener, skibssabotager og skud i natten.

Svendborg Avis

Verdenskrigen nåede også til
Sydfyn, hvor huse blev sprængt
og kritiske aviser brændt ned.

Gå med på en byvandring i besættelsestidens Svendborg, der byder på clearing
drab, modstandskamp og dagligliv.

Onsdage: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 og 31/7
Søfartens Svendborg – Mærsk,
matroser og matroner
Svendborg er et af de største danske
søfartssamfund både før og nu.
I byvandringen fortælles om søfartens
udvikling fra små buttede jagter til skonnerter og dampskibe.
Vigtigst af alt, fortælles om de skæbner,
der var knyttet til vandet – fra kaptajner
til sømandsenker.

Torsdage: 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 og 1/8
Sex til alle tider
– fra klosterliv til kollektiv
Få seksualitetens historie fortalt fra Svendborg, når vi skal bagom den sydfynske idyl.
Hør historier om dedikerede blottere,
opfindsomme søfolk og helt almindelige
mennesker, der gør det, mennesker har
gjort til alle tider.
Børn bør være ledsaget
af en voksen.
Johannes (tv) og Andreas (th) var omkring år 1900 en del af byens seksuelle
bagside. Hvad blev de dømt for? Følg med i deres fodspor på byvandringen.

