
 • ODENSE BYS MUSEER 2020 • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-
NIELSEN • HISTORIE • HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS • HC 

ANDERSENS BARNDOMSHJEM • HC ANDERSEN MUSEUM • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM 
• MØNTERGÅRDEN • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK 

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KULTURARV • FORMIDLINGER & 
SATSNINGER • KOMMUNIKATION • FOREDRAG • GRAFISK DESIGN • ÅRSKORT • FORLAG 
• FREDEDE FORTIDSMINDER • FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • 

SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • 
OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS • MUSEUM • HC ANDERSENS ODENSE • FYNS TOPOGRAFI 

• BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • 
UNDERVISNING • VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS 

MUSEER 2020 • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • 
HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS • HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM • 

HC ANDERSEN MUSEUM • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • DEN FYNSKE 
LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK • ADMINISTRATION • PERSONALE 

• SIKRING • PR • KULTURARV • FORMIDLINGER & SATSNINGER • KOMMUNIKATION • 
FOREDRAG • GRAFISK DESIGN • ÅRSKORT • FREDEDE FORTIDSMINDER • FREDEDE  

BNINGER • EVENTS • ODENSE BYS MUSEER 2020 • BYGNINGSBEVARING • TILSYN •INGER 
• PUBLIKUM • ATTRAKTION • - organisation og strategier • UDSTILLINGER • FORSKNING • 
FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS • MUSEUM • HC ANDERSENS ODENSE • 
FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME • EVENTS • 
AKTIVITETER • UNDERVISNING • VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI 

• ODENSE BYS MUSEER 2020 • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-
NIELSEN • HISTORIE • HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS • HC 

ANDERSENS BARNDOMSHJEM • HC ANDERSEN MUSEUM • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM 
• MØNTERGÅRDEN • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK 

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KULTURARV • FORMIDLINGER & 
SATSNINGER • KOMMUNIKATION • FOREDRAG • GRAFISK DESIGN • ÅRSKORT • FORLAG 
• FREDEDE FORTIDSMINDER • FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • 

SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • 
OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS • MUSEUM • HC ANDERSENS ODENSE • FYNS TOPOGRAFI 

• BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • 
UNDERVISNING • VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS 

MUSEER 2020 • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • 
HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS • HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM • 

HC ANDERSEN MUSEUM • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • DEN FYNSKE 
LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK • ADMINISTRATION • PERSONALE 

• SIKRING • PR • KULTURARV • FORMIDLINGER & SATSNINGER • KOMMUNIKATION • 
FOREDRAG • GRAFISK DESIGN • ÅRSKORT • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER • FREDEDE 

BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION • 
UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS • MUSEUM • 
HC ANDERSENS ODENSE • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE 
• TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • VIDEN • INDSAMLING • TEATER • 

MUSIK • ARKÆOLOGI



2 Odense Bys Museer 2020

ODENSE BYS MUSEERS GRUNDFORTÆLLING 3

ORGANISATION 4

ANSVARSOMRÅDER 6

UDVIKLINGSMÅL  8

AFDELINGERNES INDSATSFELTER 2020 
  Kulturarv 12
  Formidling & satsninger 12
  Publikum 14
  Driftsudvikling 14 
  Museumsdirektøren 14

ODENSE BYS MUSEERS STRATEGIER 
  Forskning 15
  Formidling 21
  Indsamling 30
  Registrering 34
  Bevaring 36

3ODENSE BYS MUSEERS GRUNDFORTÆLLING

Odense Bys Museers mål er at skabe værdi for det enkelte menneske og for samfundet. Dette sker ved at sætte 
historisk perspektiv på nutiden. Vi trækker tråde tilbage til de forandringer, som gennem tiderne har påvirket 
menneskers tanker og ideer, de fysiske omgivelser og det omgivende samfund. 
Indsatsen sker gennem indsamling, udforskning og bevaring af kulturarven og ikke mindst aktiv og inddragen-
de formidling af de historiske linjer i en form, som giver besøgende og brugere indsigt, forståelse og oplevelse. 
Der arbejdes på at række ud til nye brugere/gæster.
Odense Bys Museer arbejder kontinuerligt på at sætte tid, sted, ting og tanke i perspektiv og på at bidrage til 
Odenses udvikling og position nationalt og internationalt.

ODENSE BYS MUSEERS GRUNDFORTÆLLING 
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MUSEETS STRUKTURORGANISATION 

ODENSE BYS MUSEERS BESTYRELSE

Henrik Dam, FORMAND. Rektor, Syddansk Universitet

Henrik Thal Jantzen, næstformand.  
Advokat og partner, Hafnia Law Firm

Brian Rønsholdt. CEO, Kelsen Group A/S

Signe Jungersted. CEO, Group NAO

Henrik Harnow. Direktør, Museum Sønderjylland

Peter Rahbæk Juel. Borgmester, Odense Kommune

Jane Jegind. Rådmand, By- og Kulturforvaltningen,  
Odense Kommune

Anne Katrine Thaastrup-Leth. Museumsvært og  
personalerepræsentant, Odense Bys Museer.

Publikumschef
Merete Schultz

Publikum:

Udvikling og tilrettelægning af 
besøg på museerne, museumsbu-
tikker, salgsvarer og årskort mm. 
Forlagsvirksomhed. Planlægning 
af arrangementer, herunder 
Julemarked. PR/marketing og 
turisme.

5Organisation

Museumsdirektør
Torben Grøngaard 

Jeppesen

Kulturarvschef
Jens Toftgaard

Formidlingschef
Asger Halling 

Lorentzen

Administrationschef
Hanne Plechinger

Formidling & satsninger:

Udvikling af museernes og bør-
nekulturhusets formidling samt 
tilrettelæggelse af projekter og 
aktiviteter. Tilrettelæggelse og 
gennemførelse af særlige sats-
ningsområder samt museets 
planarbejde.

Driftsudvikling:

Udvikling og varetagelse af 
Odense Bys Museers drift inden 
for områderne økonomi, IT, løn 
og personale, bygninger og tekni-
ske anlæg. 

Kulturarv:

Undersøgelse, indsamling, regi-
strering og bevaring af kulturarv 
i landskabet og i samlingen. 
Udvikling og udførelse af forsk-
ningsprojekter og forskningsfor-
midling. Myndighedsopgaver i 
henhold til museumsloven.
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Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, beva-
ring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke 
for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variati-
on og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offent-
ligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede 
kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som 
anden forskning baseret på museernes samlinger. Odense Bys Mu-
seers ansvarsområder omfatter arkæologi og nyere tids kulturhi-
storie, herunder mediehistorie, Den Fynske Landsby, digteren H.C. 
Andersen og komponisten Carl Nielsen.

Arkæologi
Odense Bys Museer foretager arkæologiske undersøgelser strækken-
de sig fra ældre stenalder til middelalderen samt arkæologiske anlæg 
fra nyere tid. På uddelegering fra Slots- og Kulturstyrelsen vareta-
ger museet det antikvariske arbejde i fire fynske kommuner: Assens, 
Middelfart, Nordfyn og Odense. For så vidt angår forskningsmæssi-
ge undersøgelser udgør hele det fynske område Odense Bys Museers 
arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager tilsyn med fredede for-
tidsminder, stendiger med mere inden for det fynske område.

Historie
Inden for Nyere tids kulturhistorie dækker museet Odenses og 
Fyns topografi og historie fra skriftlighedens introduktion til nu-
tiden. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af Fyns Folkemu-
seum (1910), Møntergården (1941) og Den Fynske Landsby (1946) 
arbejdet ud fra et fynsk, regionalt perspektiv og sikret dette i ind-
samling, forskning og formidling. Odense Bys Museer dækker Fyns 
kulturhistorie i bred forstand, herunder bygningshistorie, land-
skabs- og bebyggelseshistorie samt erhvervshistorie. I forhold til 
bygningsbevaring og kulturhistoriens rolle i planlægningen vareta-
ger Odense Bys Museer det lovpligtige (kap. 8) antikvariske arbej-
de i Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Inden for mediehi-
storie belyser museet produktion og forbrug af medier i Danmark.

H.C. Andersen
Odense Bys Museer har et vedtægtsbestemt nationalt ansvar for 
dokumentation og perspektivering af H.C. Andersens liv og værk. 
Dokumentationen beror på en aktiv indsamlingspolitik, en udførlig 
registrering af den omfattende samling af genstande relateret til 
Andersen samt tilgængeliggørelse og formidling af disse. Perspek-
tiveringen aktualiserer og genfortolker H.C. Andersens kulturhisto-
riske værdi gennem forskning og formidling. 

ANSVARSOMRÅDER

Ansvarsområder

Forskningen sker i et formaliseret samarbejde med H.C. Andersen 
Centret ved Syddansk Universitet og et internationalt netværk af 
Andersen-forskere ved universiteter og forskningsbiblioteker. For-
midlingen af H.C. Andersen sker såvel på museet som i Odense by 
og nationalt. Gennem samarbejder med kulturinstitutioner, muse-
er og kunstnere verden over bidrager museet med udstillinger og 
events til at revitalisere Andersens og dansk kulturs betydning in-
ternationalt. 

Børnekulturhuset Fyrtøjet skaber med afsæt i H.C. Andersens uni-
vers formidling og aktiviteter, der udvikler børns fantasiverden, og 
giver dem mulighed for at opnå bred kulturel forståelse, indsigt og 
perspektiv.

Carl Nielsen
Odense Bys Museer har på lignende vis som H.C. Andersen-områ-
det et nationalt ansvar for indsamling, forskning i og formidling af 
Carl Nielsens liv og værk set i et museumsperspektiv. Formidlin-
gen sker i udstillinger og aktiviteter i Carl Nielsen Museet (genåb-
ner 2021/2022) og Carl Nielsens Barndomshjem samt gennem fore-
drag, internationale særudstillinger m.m. Samlingen dækker også 
hustruen, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk.
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Det ny H.C. Andersens Hus

Deltage i opførelse og forestå indretning og drift af Det ny H.C. An-
dersens Hus med henblik på at skabe en national og international 
top-attraktion – i et tæt samspil med øvrige aktører på turismeom-
rådet under brandet H.C. Andersens Odense. 

•  Færdiggørelse og indretning af Det ny H.C. Andersens Hus.

•  International lancering af nyheden om det kommende H.C. An-
dersens Hus – fra sommer/efterår 2020 til forår 2021 med mål-
sætningen: at komme i top-5 globalt over nye museer (kulturbyg-
gerier), man skal besøge i 2021-2022.

•  Åbningsarrangement af Det ny H.C. Andersens Hus i 2021 – gerne 
som en ’Odense-fest’ over f.eks. 3 dage og med deltagelse af hele 
byen, herunder samarbejde med mange parter, medier etc.

•  Systematisk national og international markedsføring af Det ny 
H.C. Andersens Hus – og H.C. Andersens Odense (Hometown of 
H.C. Andersen) i samarbejde med VisitDenmark, VisitOdense, De-
stination Fyn m.fl.

•  Internationale H.C. Andersen-udstillinger i samarbejde med rele-
vante institutioner rundt i verden, f.eks. udstilling om Det ny H.C. 
Andersens Hus på rundtur i Asien. 

•  Udarbejde strategi for videreudvikling, events, markedsføring 
m.m., der sikrer museets markante profil og tiltrækning efter åb-
ningen i 2021 og følgende år.

Carl Nielsen Museet – nyindretning  
– og fortsat udvikling af Carl Nielsens Barndomshjem

Skabe fornyet national og international interesse for Carl Nielsens 
fynske baggrund, for hans liv og musik gennem udstillinger og ad-
gang til Nielsens samlede musikalske univers. Dette vil ske gennem 
markante forbedringer i formidling og omgivelser i Carl Nielsens 
Barndomshjem og ved et helt nyindrettet Carl Nielsen Museum i 
Odense Koncerthus. 

•  Skabelse af et nyt indholdsmæssigt Carl Nielsen Museum – i for-
håbentligt nyrestaureret Odense Koncerthus (Carl Nielsen Kon-
certhus).

•  Fortsat udvikling af Carl Nielsens Barndomshjem – forplads, om-
lægning af p-arealer, cykelsti m.m. og nyanlæg af have, køb af 
jordstykke og opførelse af pavillon. Indsatsen skal ske i et tæt 
samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, som ønsker at pro-
movere egnen omkring Nr. Lyndelse som ’Carl Nielsen-land’.

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål

Møntergården – fortsat udvikling og forbedring

Udvikle Møntergården som museumscenter og kulturhistorisk bymil-
jø, hvor byens og øens historie gøres nærværende gennem viden og 
oplevelser for både danske og udenlandske gæster – og ikke mindst 
for børn i Børnenes Museum.

•  Forskønnelse af gårdrum, adgangsveje m.m. jævnfør byrums-
analysen udført af Gehl Arkitekter – Realdania har stillet bevil-
ling på 5 mio. kr. i udsigt under forudsætning af kommunal med-
finansiering.

•  Sikring eller omplacering af udstillinger af bevarings- og sikker-
hedsmæssige grunde.

•  Etablering af branding-site for Møntergården (på linje med H.C. 
Andersen og Den Fynske Landsby).

•  Fremtidig brug af Nyborgladen m.m. når Fyrtøjet flytter til Det ny 
H.C. Andersens Hus.

•  Udvikle billetsystem efter åbning af H.C. Andersens Hus, der sik-
rer fortsat stor tilstrømning til Møntergården.

•  Nye udstillinger på Møntergården fra 2022 og fremefter, gerne 
med større fokus på vikingetiden og transformationen fra indu-
striby til moderne vidensby, herunder med mediehistorisk vinkel.

Den Fynske Landsby – øget fokus på bæredygtighed og  
sammenhæng mellem menneske og natur

Udfolde Den Fynske Landsbys potentiale som attraktion for turister 
fra hele Danmark og fra udlandet gennem branding af ’det sær-
ligt fynske’ og ’en landsby fra H.C. Andersens tid’ og skabe unikke 
oplevelser for voksne og børn med afsæt i de skiftende årstider. Et 
særligt fokus vil være på sammenhængen mellem Odense bymidte, 
Odense Å og Den Fynske Landsby.

•  Udbygge og justere formidlings- og oplevelsespotentialet i Den 
Fynske Landsby med henblik på at understøtte turisttiltræknin-
gen, herunder årstidsbestemte aktiviteter og sammenbinding 
med oplevelsestilbud i Odense bymidte, f.eks. gennem særlige 
’pakketilbud’.

•  Udvikling af temaet om bæredygtighed og ’fra mark til mave’ 
bl.a. i samarbejde med SPIS Odense – f.eks. handelsbod i Lunge 
Bjerge huset. Sortiment med særlige produkter med fokus på 
bæredygtighed og økologi. 

•  Etablering af transportmuligheder fra bycentrum til Den Fynske 
Landsby og udnytte erfaringer fra 5i1-billetten til også at omfat-
te Landsbyen.
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Odenses historiske identitet

Bidrage til Odenses historiske identitet og forståelse for byens op-
ståen og udvikling gennem fysiske formidlingspunkter om eksem-
pelvis Knud den Helliges by, vikingeborgen Nonnebakken og histori-
ske ruter gennem byen. 

•  Fortsat formidling af Nonnebakke-anlægget, herunder fysiske 
elementer som foreslået i arkitektprojekt – samarbejde med 
Odense Kommune. Fokus på moderne, populære formidlingsele-
menter, der kan iscenesætte forståelsen af vikingeborgen og li-
vet i og omkring.

•  Etablering af historiske ruter og formidlingspunkter med afsæt i 
bronzemodeller af byens udvikling placeret ved trappen til Even-
tyrhaven, lige ved Knud den Hellige-statuen, Domkirken og ste-
det for den oprindelige Albani Kirke.

•  Fortsættelse af samarbejdet med de mange frivillige, der er til-
knyttet Odense Bys Museer, og med andre kulturinstitutioner i 
Odense, herunder videreudvikling af aktiviteter som f.eks. reali-
seret i 2019 med SPIS Odense, Horror Walk (vikingetid) og drama-
gruppe (Åmanden i Eventyrhaven).

Forskningscenter på højt nationalt og internationalt niveau

Forskningscentret CENTRUM markerer sig som en væsentlig og syn-
lig aktør gennem udvikling, ledelse og deltagelse i større forsknings-
projekter i samarbejde med universiteter og andre museer, primært 
inden for rammerne af forskningsprogrammet Urbane Transforma-
tioner, der dækker specifikke projekter under en bred emnekreds 
spændende fra den tidlige urbanisering til moderne byhistorie. 

•  Videreudvikling og skærpelse af forskningsindsatsen, herunder 
tæt samarbejde med Syddansk Universitet og øvrige universite-
ter samt fortsat fokus på forskningsbevillinger.

•  Fortsatte forskningsbaserede undersøgelser af vikingeborgen 
Nonnebakken, herunder publicering af nyeste resultater.

•  Udbygge indsatsen med fokus på transformationen fra industri-
by til moderne vidensby, og herunder historisk perspektiv på nu-
tidige problemstillinger som energi, miljø, klima m.m.

Udviklingsmål

Turismeindsats

Medvirke til markant løft af Odenses turisttal fra både det øvrige 
Danmark, nærområder og fjerndistance i samarbejde med Visit-
Odense og Destination Fyn. 

•  Fortsat intensiveret indsats tæt koordineret med VisitOdense og 
Destination Fyn – samt VisitDenmark og Wonderful Copenhagen 
m.fl. – med bl.a. fokus på ’Hometown of H.C. Andersen’-koncep-
tet (Odense Kommunes Ikon-by-strategi).

•  Fokus på klare og markante branding- og markedsføringsstrate-
gier for de enkelte museer set i forhold til brugere, turister, me-
dier m.m.

•  Øget fokus på indtjening på entré, salgsvarer, medlemskaber og 
tjenesteydelser.

•  Udvikle værtskabet så gæster fra nær og fjern oplever en modta-
gelse og betjening i topklasse.

Udvikling af samarbejde med udvalgte store  
erhvervsvirksomheder 

Udvikle samarbejder med udvalgte, relevante erhvervsvirksomhe-
der m.fl.

•  Udvikling af og forsøg med licensaftaler (samarbejdsaftaler) med 
udvalgte store internationale selskaber og firmaer i forbindelse 
med Det ny H.C. Andersens Hus. 

Større organisationsindsatser

• Nyt organisations-website.

•  Nyt styringssystem for kasseapparater, billettering, varesalg 
m.m. som tænkes iværksat i forbindelse med Det ny H.C. Ander-
sens Hus.
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Kulturarv

•  Præsentation af viden, forskning og samling på nyt organisati-
onssite. Udvikling af særlige samlingsvisninger for specialsam-
linger (H.C. Andersens billedkunst m.m.).

•  Afslutning og publicering af resultater fra forskningsprojekterne 
From Central Space to Urban Place og Industri i det 21. århundre-
de. Antologier og afslutningsseminarer (Velux-bevillinger).

•  Fuld overgang til SARA i registrering og pladsregistrering. Udar-
bejdelse af nye vejledninger for registrering og fastlæggelse af 
praksis. Migration af billedfiler fra intranettet.

•  Arbejde med ansøgning om vikingeborgen Nonnebakken som 
verdenskulturarv i en serienominering.

•  Årtusinders råvarer: Naturvidenskabs- og indsamlingsstrategien 
metodeudvikles og udbredes i en dansk/nordisk ramme. Afslut-
ning af det underliggende forskningsprojekt Ressourcernes geo-
grafi (Bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg).

•  Arkæologi i stor skala: Metodeudviklingsprojektet Metalrige 
markeder afvikles (særbevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen) og 
samarbejde med styrelsen om etablering af Nationalt sekretariat 

for dyrkningstruede danske lokaliteter af international betydning 
(Finansieret gennem styrelsen ved fondsbevilling).

•  Historien i byrummet: Fysiske markeringer i byrummet, styrkel-
se af indsatsen med tematiske byvandringer samt bevarende lo-
kalplaner.

•  Forberedelse af et eller flere undersøgelses- og indsamlingspro-
jekter vedrørende Odenses nyere historie i forlængelse af aktu-
elle forskningssatsninger og med henblik på kommende formid-
ling.

•  Systematiske konserveringsundersøgelser: Microfading af alt pa-
pir i H.C. Andersen-samlingen samt logning af klima i alle udstil-
linger og magasiner.

•  Fortsat optimering og opgradering af magasin: Maling af gulv 
samt rengøring af hylder og genstande.

Formidling & satsninger

•  Udvikling af udstillinger, børneuniverset og øvrige formidlings-
elementer til Det ny H.C. Andersens Hus. 

•  Understøtte fortsat udvikling og formidling af H.C. Andersens 

AFDELINGERNES INDSATSFELTER 2020

Afdelingernes indsatsfelter 2020

Odense samt forberede formidlingsdrift af Det ny H.C. Ander-
sens Hus.

•  Museologisk forskning og netværksdannelse ud fra erfaringerne 
med udviklingen af Det ny H.C. Andersens Hus.

•  Tilrettelæggelse og realisering af en ny Carl Nielsen-udstilling i 
Odense Koncerthus på baggrund af et i 2019 udviklet design, ud-
ført i samarbejde med Event Communication og Danmarks Ra-
dio.

•  Fortsat udvikling og realisering af en helhedsplan for Carl Niel-
sens Barndomshjem omfattende have, forplads samt pavillon. 
Tilrettelæggelse af en bredere arrangementsprofil samt styrkel-
se af netværk og samarbejder omkring barndomshjemmet.

•  Restaurering af Davinde Vandmølle samt udvikling af formidlin-
gen af vand- og vindmølle, herunder projektering af en høkerbu-
tik i Den Fynske Landsby. 

•  Nyindretning af Præstegården fra Tommerup anno 1900 samt lø-
bende udskiftning af stråtage samt restaurering af Fjeldstedgår-
den.

•  Udvikling og gennemførelse af ’Landsbyteater’ samt arrange-
menter med særligt fokus på fødevarer, bæredygtighed og det 
særligt fynske.

•  Udvikling af Møntergården 3.0 – herunder tilrettelæggelse af 
samlet fysisk udtryk for hele karréen, opgradering af gårdrum, 
afvikling af brugerundersøgelse samt udvikling af en overordnet 
profil for Møntergården og implementering af ny brandplatform. 

•  Tilrettelægge formidlingsarrangementer med særligt fokus på 
råstoffer, ressourcer og recycling i forbindelse med arkæologi-
projektet Årtusinders råvarer samt afvikling af testforsøg med 
museumslaboratorium. Projektering og realisering af fattig-
domsudstilling i Pernille Lykkes Boder.

•  Fortsat arbejde med at realisere en historisk trappe ved domkir-
ken. Trappen vil være byrummets omdrejningspunkt for formid-
ling af byens tidlige historie gennem historiske ruter, infostatio-
ner etc.

•  Udvikling af en særlig Andersensk formidling til børn og unge og 
dermed et konceptuelt grundlag for kommende tilbud til børn 
i alderen 0-18 år i Læringsunivers i Det ny H.C. Andersens Hus. 

•  Arbejde med Odense Bys Museers særlige børnesyn med henblik 
på at gøre kulturen og kulturarven relevant og vedkommende for 
børn og unge, hvor børn og unge mødes i øjenhøjde på museer-
ne, i udstillingerne og den direkte formidling og læring. 
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Publikum

•  Udvikling og implementering af nyt online bookingsystem

•  Marketingsmæssig understøttelse af brandingsites for H.C. An-
dersens Odense, Den Fynske Landsby og Møntergården.

•  Koncept og indretning af butik og foyer i Det ny H.C. Andersens 
Hus.

•  Presse- og kommunikationsstrategi for Det Ny H.C. Andersens 
Hus.

•  Videreudvikling af koncepter for salgsvarer.

•  Årskort: fokus på branding, services og medlemstilgang.

•  Øget turismeindsats på fjerne markeder.

•  Forstærket marketingfokus på Møntergården og Den Fynske 
Landsby.

Driftsudvikling

• Udvikling og implementering af nyt organisationssite.

•  Deltagelse i bygningsmæssige projekter, herunder Det ny H.C. 
Andersens Hus.

•  Driftsmæssige beregninger og forhandlinger vedr. Det ny H.C. 
Andersens Hus. 

•  Fortsat tilpasning af Odense Bys Museers økonomi-, personale-, 
og bygningsområde.

Museumsdirektøren

• Udvikling af visioner og mål.

• Understøttelse og sikring af gennemførelse af Udviklingsmål.

• Fundraising.

• Nationale netværk.

• Internationalt arbejde.

Forskningsstrategi

Odense Bys Museer er et forskende museum. Museumsloven fast-
slår, at statsanerkendte museer har en forskningsforpligtigelse, og 
i forlængelse heraf har Slots- og Kulturstyrelsen opstillet specifikke 
krav til de arkæologiske museers forskning. Odense Bys Museers 
ambitionsniveau på forskningsområdet er dog højere end opfyldel-
sen af formelle krav. Forskning har en værdi i sig selv, da det skaber 
ny viden om museets emnemæssige og geografiske ansvarsområ-
der og markerer museets position som en videns- og kulturinstitu-
tion af national betydning. Samtidig indgår forskningen i en vigtig 
vekselvirkning med museets andre hovedopgaver ved at levere vi-
den til og få væsentlige faglige input fra formidling, indsamling, 
bevaring, registrering og kulturarvsforvaltning. Forskning i kultur-
historien og kulturarven bidrager til forståelsen af fortid og nutid. 
Forskningen skal ske i tæt kontakt med det omkringliggende sam-
fund, og museet råder over en bred palet af muligheder for forsk-
ningsformidling rettet mod den brede offentlighed.

Formål
Det er Odense Bys Museers ambition at markere sig som en af lan-
dets førende, forskende kulturinstitutioner med en national og in-

ternational anerkendt forskningsprofil inden for de to forsknings-
felter defineret i strategiens forskningsprogrammer. Formålet med 
forskningsstrategien er for det første en langsigtet, fortsat udvik-
ling af forskningens kvalitet og omfang, og for det andet en mål-
retning af forskningen, så den indgår i det samlede museums ud-
vikling og vision. Det betyder, at forskningen skal være relateret til 
museets virke og have samfundsmæssig relevans med perspektiv 
til nutiden. Forskningsstrategien skal skabe rammerne for museets 
forskningsindsats ved at definere organiseringen, anvise finansie-
ringskilder, opstille konkrete kvantitative mål og prioritere forsk-
ningsområder. Målretningen mod bestemte emneområder sker for 
at opnå tilstrækkelig faglig tyngde inden for udvalgte områder og 
opbygge egentlige forskningsmiljøer.

Definition af forskning
Kulturministeriets rapport Forskningsstrategi for Kulturministe-
riets område (2009) har i en årrække været udgangspunktet for 
Odense Bys Museers strategiske arbejde med forskning. Rapporten 
anbefaler forskende kulturinstitutioner at formulere en langsigtet 
forskningsstrategi og præciserer, at alle forskende kulturinstitutio-

ODENSE BYS MUSEERS STRATEGIER

FORSKNINGSSTRATEGI
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ner bør rette sig efter et alment forskningsbegreb. Odense Bys Mu-
seer anerkender rapportens definition af forskning formuleret ud 
fra dimensionerne originalitet, transparens og gyldighed. 

Hidtidig forskning ved Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer har en stolt tradition for forskning. Kvaliteten 
har generelt været høj, og det taler for sig selv, at museet over åre-
ne har fostret ph.d.-afhandlinger og disputatser såvel som profes-
sorer. Forskningen er publiceret i forskellige sammenhænge spæn-
dende fra mindre artikler til omfattende flerbindsmonografier. 

Museet iværksatte i 2011 en systematisk satsning på forskning, der 
mundede ud i formuleringen af en forskningsstrategi for perioden 
2012-2016 for fagområderne historie og arkæologi, og i løbet af de 
følgende år blev den suppleret med fagområderne H.C. Andersen 
og mediehistorie efter fusionen med Mediemuseet i 2013. Overord-
net har arbejdet med strategien været succesfuldt, da alle de op-
stillede mål blev opfyldt. I løbet af perioden 2012-16 blev et større 
forskningsprojekt afviklet og tre blev bevilget og påbegyndt. An-
tallet af medarbejdere med formelle forskningskompetencer i form 
af en gennemført ph.d.-uddannelse blev væsentligt forøget med 
aflevering af ph.d.-afhandlinger og rekruttering af medarbejdere 
med ph.d.-grad.

For at skabe en formel ramme om forskningsarbejdet inden for 
historie og arkæologi oprettede Odense Bys Museer i 2016 forsk-
ningscentret CENTRUM med en dedikeret stilling som forsknings-
centerleder. Centrets to forskningsområder vil i de kommende år 
være den tidlige by (tidlige udvidelser) og transformation fra indu-
striby til moderne vidensby. På H.C. Andersen-området har Odense 
Bys Museer indgået en aftale om formaliseret forskningssamarbej-
de med H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet, der bl.a. 
omfatter en delestilling, netværksdannelse, samarbejde om kon-
krete projekter og planer om et fælles fagfællebedømt tidsskrift.

Strategisk arbejde med forskning er en langsigtet proces. Forsk-
ningsstrategien for 2017-21 fastholder og bygger videre på de op-
nåede resultater. Denne strategi er således en videreudvikling af 
den hidtidige sammenskrevet med flere selvstændige delstrategi-

er og forskningsprogrammer. Den nye strategi fokuserer museets 
forskning yderligere og opstiller samtidig nye målsætninger for pe-
rioden. 

Fagområder
Forskningsstrategien omhandler primært to områder. For det første 
en samlet kulturhistorisk satsning omfattende arkæologi og histo-
rie (nyere tid), herunder mediehistorie. For det andet H.C. Ander-
sens værk. De to forskningsområders overordnede forskningsmæs-
sige ramme og prioritering defineres i to forskningsprogrammer 
nedenfor. Odense Bys Museer ønsker at opbygge og fastholde le-
vende forskningsmiljøer på de to områder, for arkæologi og histo-
ries vedkommende samlet af Forskningscentret CENTRUM, og på 
H.C. Andersen-området gennem samarbejdet med H.C. Andersen 
Centret ved Syddansk Universitet. Forskningsprogrammerne defi-
nerer museets forskningsmæssige satsning med ambition om at 
opnå en national og international anerkendt forskningsprofil. 

Inden for museets øvrige områder såsom Carl Nielsens liv og værk, 
konservering, formidling og almen museologi kan forskning an-
vendes til at opbygge fagviden, opnå en refleksiv praksis og bi-
drage til udvikling af nye metoder og tilgange gennem afprøvning 
og evaluering. Forskning inden for disse områder vil være relate-
ret direkte til museets virke og primært foregå som individuelle 
projekter, eventuelt som deltager i eksterne samarbejdspartneres 
projekter.

Organisering og finansiering
Ansvaret for museets forskning er organisatorisk placeret i afde-
lingen Kulturarv under kulturarvschefen og varetages af museets 
forskningsudvalg. For at fremme integration af forskningen i mu-
seets arbejde og fastholde erhvervet viden og kompetencer er det 
et mål, at en væsentlig del af forskningen udføres af faste medar-
bejdere. Efter behov og mulighed kan der dog også tilknyttes nye 
talenter eller specialkompetencer på ad hoc basis. Et fagligt per-
sonale med kvalifikationer på ph.d.-niveau vurderes som værende 
en nødvendighed for deltagelse i større forskningsprojekter og til-
trækning af forskningsmidler. Det er museets mål kontinuerligt at 
have medarbejdere på ph.d.-niveau som minimum til dækning af 

Forskningsstrategi

fagområderne under de to forskningsprogrammer. Museet ønsker 
fortsat aktivt at fremme ph.d.-projekter og har som målsætning, at 
der altid i gennemsnit er én medarbejder i ph.d.-forløb. Museet øn-
sker, at personale, der udfører forskning, løbende kan udvikle og 
kvalificere sig og vil derfor ligeledes fremme post.doc.-projekter 
under forskningsprogrammerne. 

Finansieringen af forskningen sker hovedsageligt gennem bevil-
linger fra statslige puljemidler og almennyttige fonde. Normere-
de medarbejdere i Kulturarv kan udføre mindre forskningsopgaver 
inden for rammerne af deres arbejdsplan. Museet anbefaler dog, 
at også forskningsprojekter med én eller få deltagere udføres i 
regi af en forskningsbevilling, da ansøgning og bevilling fordrer en 
klar projektformulering og giver bedre muligheder for netværks-
dannelse gennem deltagelse i relevante konferencer og seminarer. 
Større forskningsprojekter, der involverer flere af museets forsken-
de medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, er kun mulige 
at realisere med ekstern bevilling.

Forskningsudvalg
Odense Bys Museer nedsatte i 2012 et forskningsudvalg med hen-
blik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien 
samt medvirke til, at strategien udmøntes i konkrete projekter. Det 
er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til fasthol-
delse af strategiens hovedmål. Forskningsudvalget udarbejder en 
årlig afrapportering af årets forskning på baggrund af indberetnin-
ger fra alle museets forskende medarbejdere. Nøgledata fra års-
rapporten indgår i museets ledelsesberetning. 

Forskningsudvalget nedsættes for en femårig periode og består af 
op til seks interne medlemmer samt tre eksterne medlemmer. De 
eksterne medlemmer skal have akademisk kompetence relateret til 
museets fagområder og forskningsprogrammer. En forsker fra Syd-
dansk Universitet, der er museets lokale universitære samarbejds-
partner, skal være repræsenteret i udvalget, og det er ønskeligt, at 
udvalget også har deltagelse fra en institution uden for Danmark 
for at fremme den internationale dimension. 

Publicering og publiceringsmål
Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller inter-
nationalt anerkendte tidsskrifter, antologier på anerkendte akade-
miske forlag eller i form af monografier. Publicering af forsknings-
resultater bør finde sted i fagfællebedømte medier, der lever op til 
kravene for anonym peer-review. For monografier gælder, at disse 
som hovedregel publiceres på eksterne, anerkendte akademiske 
forlag.

Odense Bys Museer følger definitionen af en forskningspublikation 
i Uddannelses- og forskningsministeriets rapport Retningslinjer for 
forskningsregistrering til Den Bibliometriske Forskningsindikator 
(2017), der opstiller følgende krav: 1) publikationen skal præsen-
tere ny viden 2) den skal være produkt af en forskningsindsats og 
3) være fagfællebedømt. 

For forskningsprogrammet under historie og arkæologi opstilles 
følgende mål for den femårige periode 2017-2021:

•  Mindst 35 fagfællebedømte artikler i anerkendte tidsskrifter eller 
forskningsantologier

• Mindst 25% af publikationerne er engelsksprogede

•  Mindst 3 artikler udgivet i niveau 2 tidsskrift/bogserie eller på 
et niveau 2 forlag

• Mindst 2 monografier eller ph.d.-afhandlinger

For forskningsprogrammet H.C. Andersens værk opstilles følgende 
mål for den femårige periode 2017-2021:

•  Mindst 5 fagfællebedømte artikler i anerkendte tidsskrifter eller 
forskningsantologier

• Mindst 20% af publikationerne er engelsksprogede

•  Mindst 1 artikel udgivet i niveau 2 tidsskrift/bogserie eller på et 
niveau 2 forlag

• Mindst 1 monografi eller ph.d.-afhandling
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Forskningsformidling
Formidling af forskningsresultater er en vigtig del af museets vær-
dikæde og et væsentligt parameter for integrationen i museets 
samlede virke. Det er en generel styrke ved forskning på museer-
ne, at de forskende medarbejdere har god kontakt til den almene 
offentlighed. Gennem forskningsformidlingen tilgængeliggør og 
aktualiserer museet den lokale og nationale kulturarv for en bred 
gruppe og bidrager derved til styrkelse af den historiske og sted-
bundne identitetsdannelse. 

Det er derfor et krav, at forskningsresultater fra Odense Bys Muse-
er skal offentliggøres og være alment tilgængelige for et bredere 
publikum end alene fagfæller. Ved alle større forskningsprojekter 
skal en plan for formidling af forskningen indgå i projektbeskrivel-
sen, hvor valget af de rette former og kanaler overvejes. Formid-
lingskanalerne omfatter de mundtlige, de skriftlige, gennem pres-
seomtale, i udstillinger på museet, ved formidlingsevents og via 
internettet.

Forskningsresultater akkumuleret over årene udgør en fond af vi-
den om ansvarsområderne og samlingen. Derfor prioriterer mu-
seet at gøre artikler fra afsluttede forskningsprojekter samt ældre 
årgange af museets årbøger Fynske Minder og Anderseniana til-
gængelige på museets hjemmeside.

Forskningsprogrammer
Museets forskningsprogrammer definerer de prioriterede forsk-
ningstemaer i perioden 2017-21. Forskningsprogrammerne skal op-
fattes som dynamiske og som en del af en løbende proces. De vil 
være under udvikling blandt andet i samspil med formuleringen og 
bevillingen af større forskningsprojekter.

Forskningsprogrammet CENTRUM – fælles forskningssats-
ning for arkæologi og historie
Ved formuleringen af forskningsstrategien i 2012 så museet det 
som en særlig relevant faglig udfordring at bringe fagområderne 
arkæologi og historie sammen i en fælles, tværfaglig forsknings-
satsning. Dette greb har vist sig yderst frugtbart og er siden vi-
dereudviklet med oprettelsen af forskningscentret CENTRUM. Den 
fælles forskningssatsning har dels ført til konkrete tværfaglige 
projekter om middelalderen, der har omfattet arkæologer som hi-
storikere, dels til parallelle forskningsprojekter forenet i udforsk-
ningen af et fælles tema inden for en lang kronologisk ramme. Det 
har skabt mulighed for en stærk samfundsmæssig relevans. 

To store forskningsprojekter med samme overordnede tema er så-
ledes i gang i øjeblikket. Museet fortsætter derfor i de kommende 
år sin satsning på et fælles forskningsprogram for arkæologi og 
historie med fokus på centralitet og centre i tværfaglig belysning. 

Forskningsstrategier

Verdens befolkning bevæger sig i disse år mod de større centre, 
og overalt synes centralisering at være dagens orden. Mange cen-
tre – byer og før det centralpladser – har været centrale i mange 
århundreder, men i et længere tidsperspektiv, der inddrager både 
de historiske og arkæologiske perioder, kan det iagttages, hvor-
dan centre dannes, forandres og forsvinder. Det er disse foran-
dringsprocesser og faktorerne bag dem, som et tværfagligt forsk-
ningsprogram om centralitetens arkæologi og historie skal stille 
skarpt på. Centre rummer nogle interessante spørgsmål på tværs 
af de kronologiske perioder. I centrene har betydningen af og sam-
menhængen mellem den fysiske beliggenhed, den specialiserede 
bebyggelse, de socio-økonomiske strukturer og de mentale lag af 
mening, viden og magt været stærkest. Centrene har været om-
drejningspunkter for samfundets økonomi og meningsskabelse på 
lokalt og regionalt plan og forbindelsesled til den større verden.

Programmet vil med fokus på stedets betydning belyse, hvordan 
skiftende tiders forestillinger om centralitet har sat sig fysiske spor 
i landskabet, samt hvordan de fysiske og materielle rammer – hvad 
enten de er natur- eller menneskeskabte – igen har medvirket til at 
forme livet i og opfattelsen af centrale steder. Gennem kompara-
tive studier af en række centrale steder på tværs af tid, herunder 
Odense, er det programmets formål at opnå nye erkendelser om de 
faktorer, der gennem tiden har fået folk, ressourcer, aktiviteter og 

funktioner til at samles og fortættes på bestemte steder og agere 
som centrale fysiske og mentale referencepunkter for det omkring-
liggende samfund. 

Forskningscentret CENTRUM vil i de kommende år fokusere på te-
maet Urbane transformationer. Temaet retter forskningsinteressen 
mod de strukturelle og mentale aspekter af byers forandring over 
tid; hvordan byens funktioner, ressourceforbrug, fysiske landskab 
og forestillingsverden kontinuerligt har formet og omformet hin-
anden. Programmet behandler magtens institutioner og person-
kreds, såvel som hverdagens liv og praksisser, som definerende for 
byens udvikling. Udgangspunktet er Odense, men analyserne rela-
teres i alle tilfælde til generelle forskningsspørgsmål. Forsknings-
programmet spiller ind i et internationalt forskningsfelt og vil med 
sit lange kronologiske sigte og tværvidenskabelige tilgang kunne 
illustrere en række nye aspekter. Med temaet Urbane transformati-
oner anlægges et nyt perspektiv, hvor der frem for spørgsmålet om 
kontinuitet eller brud fokuseres på de processuelle forandringer i 
urbaniseringens funktioner, former og udtryk. 

Forskningsprogrammet H.C. Andersens værk
Udviklingen af en forskningsstrategi for H.C. Andersen-området 
sker i et formaliseret samarbejde med H.C. Andersen Centret ved 
Syddansk Universitet. Forskningsområdet inden for H.C. Andersen-
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studier er bredt og mangefacetteret og indbefatter litterære stu-
dier, billedkunstneriske studier, kultur- og personalhistorie, over-
sættelses- og illustrationsstudier. Herudover er H.C. Andersens 
betydning som globalt ikon og som litterær kulturarv et nytilkom-
met forskningsområde.

Odense Bys Museer har hidtil primært forsket i H.C. Andersen som 
menneske og digter med udgangspunkt i museets arkiver samt 
den materielle kulturarv, der knytter sig til digterens værk og liv 
såsom manuskripter, klip, tegninger, billedbøger, personlige gen-
stande med mere samt det historiske rum, digteren har levet i. I 
den henseende har der hersket et mangeårigt og tæt samarbejde 
mellem Odense Bys Museer og Det Kongelige Bibliotek. Odense Bys 
Museers omfangsrige og helt enestående H.C. Andersen-samling 
og forfatterens barndoms(by)landskab danner et naturligt omdrej-
ningspunkt for museets forskning og forskningsformidling. Med ti-
den er nye forskningsfelter dukket op, så som traditionshistorie og 
en museologisk udforskning af værkets formidlingsmæssige po-
tentialer. I forhold til samarbejde med universitetsforskere marke-
rer Odense Bys Museer sig med dets store samling, som betragtes 
som en væsentlig styrke og ressource. I de kommende år ønsker 
Odense Bys Museer at fokusere på H.C. Andersens værk gennem 
grundforskning, æstetiske studier og museologiske undersøgelser 
af formidlingspraksisser.

Odense Bys Museers og H.C. Andersen Centrets forskning og forsk-
ningsplaner lader sig overordnet beskrive ved nogle særlige tema-
er, som vedrører såvel den litteratur- og tekstvidenskabelige som 
den kulturvidenskabelige forskning. Her lægges også særlig fokus 
på det, der kan forbinde tekst og kulturel betydning samt littera-
turanalyse med analyse af et kulturøkonomisk ikon. 

Temaerne er:

• Opbruddet/mønsterbruddet

• Stedet og stedets betydning

• Tingen og tingenes liv

• Bevægelsen/rejsen

• Kreativiteten/fantasien

• Kulturel ’glokalisering’ og forestillinger om autenticitet

•  Litterær arvsturisme, byers branding med kunstnerpersonlighe-
der

Det frugtbare ved samarbejdet mellem Odense Bys Museers og 
Syddansk Universitets forskning er, at en lang række forhold kan 
føjes sammen. Museets forskning tager fortrinsvis udgangspunkt 
i samlingerne, det vil sige den materielle kulturarv og arkivalier, 
mens Syddansk Universitets forskere fortrinsvis vægter de æste-
tiske studier. Denne dynamik mellem æstetiske og materialhisto-
riske studier vil indgå som hjørnesten i det fortsatte samarbejde. 
Museum og universitet mødes også om en fælles interesse for at 
opdyrke et nyt forskningsområde, der undersøger H.C. Andersens 
betydning som internationalt brand, som betydnings-ikon og som 
global literary heritage.

Formidlingsstrategi

Formål
Odense Bys Museers overordnede formidlingsstrategi udstikker 
rammerne for, hvordan formidlingen varetages på museumsorga-
nisationens mange museer og formidlingssteder. Strategien er der-
med et styringsværktøj, der skal sikre sammenhæng og fokus i 
formidlingen på tværs af de mange forskelligartede temaer, mål-
grupper og formidlingsformer, som Odense Bys Museer arbejder 
med.

Formidlingen ved Odense Bys Museer har til formål at skabe oplevel-
ser for gæsterne, vække deres nysgerrighed og medvirke til at give 
dem et nyt perspektiv på dem selv og den verden, de befinder sig i.

Ved Odense Bys Museer ønsker vi en brugerinddragende dynamisk 
formidling med fokus på mødet mellem den enkelte gæst og mu-
seet som et særligt rum. Ved at sætte selve mødet i centrum under-
streges formidlingen som et samspil, der involverer og engagerer, 
men hvor gæsten også selv er med til at skabe netop sin museums-
oplevelse inden for rammerne af museets tilbud. 

Udgangspunktet for Odense Bys Museers formidling er den samtid, 
vi befinder os i. Museets temaer skal være meningsfyldte og rele-

vante for vores gæster. Ved altid at have et blik på nutiden i vores 
formidlingstilbud, skaber vi rum for, at gæsterne kan undersøge 
relationer mellem nutid og fortid. Derigennem ønsker vi at give nye 
indsigter om kulturarven, men også skabe nysgerrighed efter at 
vide mere og tilbyde nye blikke på det, vi tager for givet.

Stedets betydning 
Odense Bys Museers formidling tager udgangspunkt i stedets be-
tydning. Det er de enkelte udstillingssteders særlige stedskarakter, 
som skaber unikke rammer for mødet mellem menneske og kul-
turarv. Odense Bys Museer ønsker derfor at skabe formidling, der 
på én gang er forankret i og samtidig styrker særegenheden ved 
de enkelte udstillingssteder – en formidling, hvor formgivning og 
indhold afspejler hinanden og derigennem tilbyder en helhedsop-
levelse.

Omdrejningspunktet for formidlingen er således det konkrete 
møde mellem gæst og en sanselig, æstetisk, tematisk og rumlig 
organisering af et sted. Dette betyder samtidig, at stedernes sær-
egenhed og deres kulturarv ikke er givet i sig selv, men iscenesæt-
tes igennem formidlingsarbejdet. Omvendt udspringer denne isce-
nesættelse af de temaer, former og materialiteter, som udgør det 

FORMIDLINGSSTRATEGI   
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enkelte udstillingssteds historiske og eksistentielle indhold. Målet 
er at skabe steder, der fremstår som eksistentielle og historiske 
fortolkningsrum, som danner grundlag for en meningsproduceren-
de oplevelse: Hvert enkelt sted tilbyder gæsten et møde med en 
særlig måde at være i verden på.

Ikke stedsbårne formidlingsformer – fx digital formidling og pub-
likationer – har primært til opgave at understøtte og perspektive-
re den stedsbårne formidling. Odense Bys Museer anskuer således 
ikke disse formidlingsformer som særskilte tilbud, men ønsker i 
stedet at fremme sådanne som delelementer i en samlet oplevelse 
af eller spejling af de enkelte steder som særegne fortolkningsrum.

Målgrupper og brugerinddragelse
Odense Bys Museers udstillingssteder udgør en samlet helhed med 
en vifte af tilbud, der – som steder – hver især henvender sig til 
forskellige målgrupper og segmenter, og som i fællesskab favner 
samfundet i bred forstand. 

Udgangspunktet for udviklingen af forskellige formidlingsdesign 
er rammesat af den overordnede stedskarakter, det enkelte sted 
søger at fremme og dernæst målrettet specifikke målgrupper. Her-
under er der ved Odense Bys Museer et særligt fokus på formidling 
til børn og unge, hvilket beskrives nærmere i det kommende.

Formidlingen målrettes gennem brugerinddragelse og evaluering. 
Ved at inddrage eksterne perspektiver i udvikling og evaluering 
sikres relevans, kvalitet og målgrupperettet formidling på muse-
erne. Vi benytter aktivt evaluering af det kvalitative udbytte af for-
midlingen, med henblik på at generere refleksioner og erfaringer 
til brug i forbindelse med nye formidlingsprojekter. 

Odense Bys Museers formidling bygger på et museologisk grund-
lag, som kontinuerligt forandrer sig. Derfor arbejder afdelingen 
Formidling & satsninger strategisk med at udvikle medarbejder-
nes museologiske viden og refleksioner inden for områder som ek-
sempelvis ’nye formidlingsformer og -udtryk’, ’brugerudvikling og 
-inddragelse’ og ’museet som oplevelses- og læringsrum’. Denne 
udvikling sker bl.a. gennem forskning, deltagelse i konferencer, 

inddragelse af eksterne oplægsholdere og igennem etablering af 
vidensdelende miljøer og partnerskaber.

Med udgangspunkt i denne formidlingsstrategi er det Odense Bys 
Museers mål at udvikle en museologi, der forankret i det steds-
specifikke arbejde undersøger relationerne imellem nutid og fortid 
samt museumsinstitution og omverden for derigennem at skabe 
refleksion, nysgerrighed og omtanke.

Formidlingsstrategi Børn og unge 
Det kræver en særlig indsats at gøre historie og kultur nærværende 
og relevant for børn og unge. Derfor er der for hvert enkelt udstil-
lingssted defineret, hvorledes der arbejdes med børn og unge ud 
fra stedets særlige strategi samt følgende tre grundprincipper, der 
ligger til grund for formidlingen til børn og unge: 

Børnene er ligeværdige
Odense Bys Museer ser børnene som ligeværdige. Dette betyder, 
at vi tager børnenes ideer og synspunkter alvorligt i formidlingen, 
så børnene oplever samme autenticitet og kvalitet som alle andre 
gæster. Børnene skal møde de ægte genstande og museets fagfolk. 

Formidling for, med og af børn
Formidlingen til børn og unge har tre forskellige vinkler. Formid-
ling for børn, hvor formidlingen er særligt tilrettelagt til at gøre hi-
storie og kultur nærværende og relevant for børnene. Formidling 
med børn er involverende formidling, hvor børnene er medskabe-
re af formidlingen, og sidst formidling af børn, hvor børnene selv 
skaber formidlingen af historien og kulturen i samspil med museet. 

Konstruktivistisk læringstilgang
I formidlingen til børn er det vigtigt, at børnene selv er aktive, og at 
formidlingen sætter gang i nye tanker og ideer hos dem. Formålet 
med den konstruktivistiske læringstilgang er, at børnene i formid-
lingen er med til at danne ny viden gennem opgaveløsning, diskus-
sioner, eksperimenter og lignende. Et besøg på et af vores museer 
skal vække børnenes nysgerrighed og inspirere dem til at gå på op-
dagelse i deres egen historie og kultur, så de gennem museumsop-
levelsen kommer til at reflektere over deres egen kultur og ophav.

Formidlingsstrategi 

FORMIDLINGSPOLITIKKER 

Med afsæt i disse overordnede retningslinjer er der udarbejdet for-
midlingspolitikker for de enkelte fagområder på museerne, i kul-
turhusene, i byrummet og kulturlandskabet, på digitale platforme 
samt inden for børn- og ungeområdet.

Børnekulturhuset Fyrtøjet 

Formål 
Fyrtøjet er en kulturinstitution, der fra sin placering i hjertet af 
Odense formidler H.C. Andersens ånd og eventyr for børn fra hele 
verden. Den nuværende udstilling føjer sig ind i Møntergårdens 
gamle bymiljø og bidrager til at danne bro mellem den historiske 
formidling og H.C. Andersen-formidlingen i området. 

Målgruppe
Fyrtøjet henvender sig til danske og udenlandske børnefamilier, 
der besøger stedet i weekender og ferier, samt institutioner og sko-
ler, der benytter sig af tilrettelagte læringsforløb i hverdagene. Den 
aldersmæssige målgruppe er de 3-12-årige. Ligeledes besøges ste-
det af faggrupper af forskellig art, der ønsker rundvisninger.

Formidlingsgreb 

Eventyrlandet – iscenesættelse
Omdrejningspunktet i Fyrtøjets formidling er den æstetisk gen-
nemarbejdede og stærkt sanselige udstilling, der udgør eventyr-
landets scenografi. Her er H.C. Andersens eventyr sat i scene som 
ramme om børnenes udfoldelse. Forskellige eventyr-tableauer om-
slutter børnene således, at de bevæger sig rundt i en verden af 
smukke farver, spændende former, overflader og genstande. Tab-
leauerne fungerer som oaser for fordybelse i leg og rummer en rig-
dom af genstande og rekvisitter, som børnene kan drage med ind i 
deres fortællende lege. Gennem legen får børnene mulighed for at 
forvandle sig selv og hinanden til deltagere i eventyrene og på den 
måde udfolde deres forståelse af dem og gendigte og videredigte 
H.C. Andersens eventyr. Det sker, samtidig med at de indoptager 
og inddrager de mere subtile sanseindtryk i rummene i form af lyd, 
lys, installation, berøring.

Kostumerne - forvandling og identitetsleg gennem brug af ko-
stumer  
Eventyrlandet rummer kostumer i høj kvalitet til alle aldersgrup-
per. Forvandlingen af børn og voksne gennem udklædning er med 
til at muliggøre hele familiens overgivelse til leg og baner vej for 
befriende anderledes møder mellem børnene indbyrdes og mel-
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lem børn og voksne. Børnene lærer på en legende måde, at sociale 
mønstre kan brydes. Emotionelt fungerer kostumerne som ’et pas’ 
til en verden, hvor man gerne må udtrykke store og dramatiske følel-
ser. Og på den måde ’motionerer’ børnene sammen med de voksne 
evnen til at udtrykke, hvad der rører sig i deres sind. Børnene opda-
ger, at verden er foranderlig – samtidig med at de ser, at den, der 
forvandler sig, kan forvandle sig tilbage. Det er en afgørende dan-
nelsesmæssig erfaring for dem, at verden er åben for forandring og 
tryg på én gang. Legen med kostumer er imidlertid ikke blot inddra-
get, fordi den er betydningsfuld for børnenes dannelse. Den er også 
en vigtig bro til indlevelse i H.C. Andersens eventyrverden – og knyt-
ter samtidig til ved H.C. Andersens egne udfoldelser som barn: Han 
elskede legen med identitet, det sceniske liv og teaterudklædning. 

Den levende fortælling – børns indre billeddannelse
Eventyrfortællingen er en grundsøjle i formidlingen af H.C. Ander-
sen. Fortællingen forløses af Fyrtøjets formidlere, der mestrer for-
tællingens æstetik og potentiale. Ved at aflæse det enkelte pub-
likum og det enkelte lyttende barn, vækker de børnenes indre 
billeddannelse, styrker deres indlevelse og samler børnene i et 
fælles nu, hvis centrum er H.C. Andersens eventyr. Fortællingen 
udvikler deres lytte-evner og stimulerer deres fantasi, ordforråd 
og empati. Samtidig oplever og deltager børnene i en formidlings-
form, der havde stor betydning i H.C. Andersens liv og værk.

Kreative workshops – at udtrykke indtryk
Gennem løbende kreative workshops skabes mulighed for, at bør-
nene sammen med en formidler kan udtrykke sig og fabulere over 
H.C. Andersens produktion og over elementer fra deres egen nu-
tidige børnekultur. Her fordyber børnene sig og kan sætte deres 
egen kreativitet i spil over for de medfølgende voksne. Der gøres 
udelukkende brug af kvalitetsmaterialer.

Læringsforløb – et levende kulturmøde
En central del af Fyrtøjets formidling er læringstilbud til skoler og 
institutioner. Igennem teaterimprovisation, der udfolder sig over 
eventyrets grundstruktur, sikrer formidleren rammerne for et rum 
med stærkt nærvær og samskaben og giver dermed plads til de im-
pulser, børnene bidrager med. Fyrtøjet sætter rammerne for ople-
velsen, men først når børnene har taget stilling til, hvordan de vil 
modtage og bruge disse rammer, er kulturproduktet færdigt. Im-
provisationsteatret som metode udfordrer klassedynamikken, og 
lader børnene se sig selv i et nyt lys samtidig med, at de forstår, at 
det er i fællesskab, at man kan skabe noget, der er større end én 
selv. Levende fortælling og skabende leg indgår i læringsforløbene 
sammen med teaterimprovisationen. Særlige forløb skræddersys 
også til børn og unge med indlæringsvanskelighed og funktions-
nedsættelser af forskellig grad.

Formidlingsstrategi 

Fritidstilbud – når børnene får medejerskab over formidlingen
I Fyrtøjets Billedskole udforsker børnene forskellige kunstneri-
ske udtryksmidler med henblik på at skabe deres eget formsprog, 
og der arbejdes i flere former for materialer. Inspirationen hentes 
mange steder fra, både i de spændende omgivelser, i forskellige 
kunstneres værker og i nogle af de udtryksformer, der fascinerede 
H.C. Andersen som billedkunstner. I Fyrtøjets Fortælleskole under-
vises børnene i teknikker og metoder, baseret på teatrets og for-
tællekunstens verden. Med en legende tilgang arbejdes der med 
kroppens fysiske udtryk og stemmens mange muligheder. Der 
bygges fortællinger op sammen med børnene, der får mulighed 
for at udvikle narrativ forståelse og evnen til at tage del i et ska-
bende fællesskab. Discipliner som nærvær, udholdenhed, scenisk 
opmærksomhed indgår i undervisningen. For begge skoler er det 
kendetegnende, at relationen imellem formidler og deltager/barn 
er afgørende for barnets kreative udvikling, dets mod på opgaver-
ne og for dybden i den kreative proces, som barnet gennemgår.

Nationalt og Internationalt samarbejde
For at trække et videre perspektiv op for H.C. Andersen-formidlin-
gen i Fyrtøjet arbejdes der bevidst på at etablere et stærkt natio-
nalt og internationalt netværk på forskellige områder: Gennem ud-
veksling og samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner og 
udenlandske museer og institutioner omkring kunstformidling til 

børn udfordres og beriges formsproget omkring H.C. Andersen-
fortolkningen til stor glæde for de danske børn, der får udvidet 
deres forståelse af hans værk. Og gennem afholdelse af internatio-
nale fortællefestivaler knyttes Fyrtøjets arbejde med fortælling og 
eventyrformidling sammen med de satsninger, som finder sted i 
mange andre af verdens lande. 

Carl Nielsens Barndomshjem 
I Carl Nielsens Barndomshjem skaber vi en unik museumsoplevelse 
ved at kombinere stedets autenticitet med en stærkere formidling 
af Carl Nielsens musik. Udstillingen er skabt med udgangspunkt i 
følgende værdier fra Carl Nielsens univers: musik, natur, leg/kre-
ativitet og poesi. I museet er indrettet tre rum med den funktion, 
de havde, da de dannede ramme om Carl Nielsen og hans familie: 
stue, børneværelse og køkken. 

Det efterstræbes at skabe en hjemlig og varm atmosfære i såvel 
indretning som i vores møde med gæsterne. Gæsterne skal føle 
sig velkomne. Derfor er alle montrer m.m. fjernet, og i stedet er 
huset indrettet med møbler og inventar, der må bruges. Ved hjælp 
af bl.a. musik, lyde, dufte og spændende fortællinger i audiogui-
des formidler museet Carl Nielsens oplevelse af barndomshjemmet 
som ”et palads af sol og lys og glæde”. Der er lagt vægt på detaljer-
ne, men alle virkemidlerne bruges diskret, sådan at museumsgæ-
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sten samtidig får rum til ro og eftertænksomhed – at sætte pris på 
det store i det små, som Carl Nielsen gjorde det selv.

Museet henvender sig både til Carl Nielsen-kenderen og gæsten 
uden forudgående kendskab. Lokale, nationale såvel som interna-
tionale besøgende samt både voksne og børn. Der er noget for 
alle i udstillingen. Samtidig tilrettelægges hvert år et program, der 
tilgodeser de forskellige segmenter primært igennem koncerter, 
sangeftermiddage, foredrag og aktiviteter rettet mod skoler. Carl 
Nielsen var stærkt knyttet til sin fynske fødeegn. Det gælder såvel 
naturen som de nære relationer. Med barndomshjemmet som epi-
center og udgangspunkt arrangeres gå-/cykelture ud på opdagelse 
i det omkringliggende landskab, der livet igennem var den største 
kilde til inspiration for komponisten.

Samarbejder vægtes højt i Carl Nielsens Barndomshjem. Faaborg-
Midtfyn Kommune er en vigtig samarbejdspartner i den videre ud-
vikling i området omkring barndomshjemmet. På det nationale 
plan er DR blevet en vigtig partner. I forhold til barndomshjemmet 
kommer dette primært til udtryk gennem et samarbejde omkring 
udviklingen af en ny hjemmeside, https://barndomshjem.carlniel-
sen.org/, der gør Carl Nielsens musik og viden om hans liv let til-
gængelig for alle. Et rum i udstillingen er særligt indrettet til indi-
viduel fordybelse i denne hjemmeside.

H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
H.C. Andersens Hus formidler H.C. Andersens eventyrlige univers 
med udgangspunkt i eventyrforfatterens kunstneriske produktion. 

Igennem H.C. Andersens eventyrlige univers er det målet at skabe 
forunderlige møder, hvor gæsternes egen nysgerrighed og kritiske 
refleksion sættes i spil. Herigennem ønsker museet at bidrage til 
et mere mangfoldigt, medmenneskeligt og kreativt samfund med 
større sammenhængskraft. H.C. Andersens Hus tilbyder således 
ikke entydige svar, men er snarere et rum, hvor forståelse skabes 
igennem det barnligt nysgerrige og spørgende. 

Formidlingen har fokus på de almenmenneskelige værdier og eti-
ske holdninger, som kommer til udtryk i Andersens værk og liv. 

Disse iscenesættes med særligt fokus på udstillinger, understøt-
tet af arrangementer, publikationer, brug af digitale medier m.m. 
Formidlingen udvikles med udgangspunkt i motiver, formgreb og 
materialeforståelser inspireret af Andersens kunstneriske praksis. 
Forvandlingsmotivet og rejsetemaet er væsentlige eksempler på 
sådanne, men særligt ét træk står centralt i den kunstneriske prak-
sis og udgør omdrejningspunktet for museets formidling: Legen.

I Andersens eventyrlige univers leges der konstant med materialer, 
former, roller, identitet, betydning og mening. Herigennem skabes 
brud mellem det velkendte og det overraskende, mellem det al-
mene og det eventyrlige og mellem indlevelse og refleksion. Med 
afsæt i dette skaber H.C. Andersens Hus legende, inddragende 
og performativ læring i et dialogisk rum, hvori mening og betyd-
ning samskabes mellem Andersens eventyrlige univers og gæster-
nes egne erfarings- og forståelseshorisonter. Som i H.C. Andersens 
eventyrunivers tilstræbes en formidling, der kan favne mellem ge-
nerationer, køn og kulturel baggrund.

I vores formidling til skoler og daginstitutioner er samskabelsen 
med børn central. I mødet med børnene fører vi en ligeværdig dia-
log, der tager udgangspunkt i den særlige måde Andersens legen-
de overskud og spontanitet kommer til udtryk i hans kunstneriske 
arbejde. Vi inddrager børnene i Andersens liv, kunst og tænkning 
og lader deres nysgerrighed og tolkning være definerende for for-
løbene. I arbejdet frem mod Det ny H.C. Andersens Hus arbejder 
vi udforskende og eksperimenterende med Andersens læringsuni-
vers og finder og definerer nye formidlingsformer i samarbejde 
med børnene.

I H.C. Andersens Barndomshjem ligger formidlingsfokus på frem-
bringelsen af autentisk miljø, stemning og oplevelse ved at fasthol-
de og udvikle det lille steds intime karakter gennem et forstærket 
fokus på formidling gennem nærsanserne og stedets taktile kvali-
teter. Genstande iscenesættes med fokus på deres forbindelse til 
en omverden og de spor af liv og proces, de til stadighed kan ud-
trykke. Fælles for den samlede formidling er, at ro, nærvær og en-
kelhed står i centrum. Barndomshjemmets have indgår som et væ-
sentligt element heri. 

Formidlingsstrategi 

I både H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem er børn 
og voksne, lokale og turister alle ligeværdige gæster, og de mødes 
formidlingsmæssigt med respekt for netop deres individuelle ståsted. 

Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum og har dermed en sær-
lig mulighed for at skabe et museumsbesøg for alle sanser, fordi 
man som gæst kan møde historien og kulturarven helt tæt på, når 
man bevæger sig i de rum – og mellemrum – som tidligere blev be-
boet og betrådt af fortidens fynboer. Denne mulighed bruger vi i 
Den Fynske Landsby til at skabe rum for museumsgæsternes ople-
velse af og nysgerrighed overfor livet, som det blev levet på landet 
på Fyn i 1800-tallet. 

Hverdagsliv og levevilkår for helt almindelige fynboer i 1800-tallet 
formidles med perspektiv til nutidens samfund og udfordringer, 
så museumsgæsterne i fortællingen om fortiden kan genkende sig 
selv og få oplevelsen til at danne mening i forhold til deres eget 
hverdagsliv.

Formidlingen sker hovedsagelig indenfor formidlingssporene Fra 
mark til mave – fødevareproduktion og madkultur, Bæredygtighed, 
Det særligt fynske og En landsby fra H.C. Andersens tid.

Kerneværdier
Den Fynske Landsby formidler fortiden ud fra følgende værdier:

• Et levende museum

• Museum for alle sanser

• Gæstens oplevelse i fokus 

• Et nutidsrelevant museum

• Autenticitet, bevaring og faglighed

Formidlingsgreb i Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby arbejder for at skabe levende, nærværende 
og relevant formidling af fortiden, baseret på faglig viden. Ryg-
raden i Den Fynske Landsbys formidling udgøres af ’Levende Hi-
storie’, hvis mange formidlere i dragter fortæller om og demon-
strerer datidens arbejdsprocesser i dialog med museets gæster. 

Museets faste stab medvirker ligeledes til levendegørelsen ved at 
formidle gamle håndværk, historiske haver og historisk landbrug. 
Den Fynske Landsbys levende omgivelser i form af haver, marker, 
dyr og bygninger spiller en væsentlig rolle i arbejdet med at for-
midle 1800-tallets liv og levevilkår til de besøgende.
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Desuden levendegøres historien også i form af interiørudstillinger, 
der viser, hvordan man boede i 1800-tallet – nogle steder under-
støttet af digital levendegørelse med lys, lyde, lugte og arbejdende 
maskiner, der bringer liv i de gamle 1800-tals gårde og huse.

Foruden levendegørelsen sker formidlingen også gennem udstil-
linger, særlige arrangementer, omvisninger og faglige oplæg, hi-
storisk drama m.v.

Udviklingen af nye formidlingstiltag udspringer af ovennævnte 
formidlingsspor og kerneværdier, men inspiration fra publikums-
undersøgelser og -inddragelse medtages også i arbejdet.

Den Fynske Landsbys målgrupper 
Den Fynske Landsby henvender sig til en bred målgruppe, og vo-
res formidlingstiltag tilrettelægges, så flere forskellige grupper til-
godeses. Fokus ligger særligt på børnefamilier, skoleklasser, uden-
landske turister samt almindeligt historisk interesserede, herunder 
fynboer, som er flittige gæster i Den Fynske Landsby.

Undervisning 
Den Fynske Landsbys formidling til skoleelever har fokus på at un-
derstøtte museets fire formidlingsspor gennem en række under-
visningsforløb og -materialer. Gennem oplevelser og med alle san-

ser i brug bliver eleverne en del af historien, og fortidens dagligliv 
gøres relevant for forståelsen af deres eget hverdagsliv.

Møntergården 

Formål
Møntergården er et kulturhistorisk museum, hvor vi formidler by-
ens og øens historie og forhistorie samt generelle kulturhistoriske 
temaer med relevans for museets målgrupper. Målet er at gøre hi-
storien vedkommende for museets gæster og ved hjælp af aktu-
elle emner give de besøgende perspektiv på den nutid og verden, 
vi lever i.

Møntergården består af moderne udstillingsrum, bevaringsvær-
dige byhuse, stemningsfulde gårdrum og bygninger til museale 
driftsfunktioner. De forskellige dele fremstår som et samlet byrum, 
der danner en stemningsfuld kulisse for events og arrangementer 
og gør stedet til et attraktivt oplevelses- og mødested.

Samtidig skaber Møntergårdens mange elementer mulighed for at 
formidle kulturarven på måder, der taler til forskellige målgrupper 
og interesser. Desuden giver tilstedeværelsen af de museale drifts-
funktioner mulighed for at formidle nogle af museets mere skjulte 
arbejdsprocesser og museale metoder på en inddragende måde.

Formidlingsstrategi 

Kulturlandskabet i form af bygninger, ruiner, fortidsminder og an-
dre fysiske spor og strukturer i landskabet betragtes også som en 
del af Møntergårdens udvidede formidlingsområde, der er med til 
at fortælle om byens og øens historie og forhistorie.

Møntergårdens værdier
På Møntergården udfører vi formidling, der:

• bygger på museologisk indsigt, forskning, viden og faglighed

•  skaber varierede, relevante og meningsfulde oplevelser for de 
besøgende

• involverer de besøgende og aktiverer sanser og intellekt

• skaber nysgerrighed

•  perspektiverer aktuelle emner ved hjælp af historien, f.eks. bæ-
redygtighed, by-transformation og madkultur

• bygger på opfattelsen af museet som et socialt rum

Møntergårdens formidlingsgreb
Møntergårdens formidling kommer hovedsageligt til udtryk via de 
permanente udstillinger og særudstillinger, hvor originale muse-
umsgenstande er i fokus i et iscenesat rum. Derudover formidler vi 
ved hjælp af interiørudstillinger og rekonstruerede miljøer nogle af 
de historiske bygningers historie og skaber involverende aktiviteter.
Et bredt spektrum af forskellige events, aktiviteter, arrangemen-
ter, rundvisninger, byvandringer og foredrag udgør også en vig-
tig del af formidlingen, og desuden formidler vi via digitale plat-
forme som hjemmesider og sociale medier, f.eks. Historisk Atlas, 
You Tube og Facebook.

Møntergårdens målgrupper
På Møntergården henvender vi os til en meget bred målgruppe af 
voksne og børn, men målretter de enkelte formidlingstiltag til for-
skellige målgrupper. Fokus er især på folk fra Odense og Fyn, men 
formidlingen henvender sig også til nationale og internationale tu-
rister, som ønsker at lære mere om landet, øen og byen, de befin-
der sig i. 

Møntergården forsøger med sin formidling at skabe nye kvalitets-
oplevelser for museets trofaste følgere, men også tiltrække nye 
målgrupper. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at søge nye 
samarbejdspartnere og inddrage forskellige eksterne fagligheder 
og brugergrupper. 

Formidling til børn og unge på Møntergården
På Møntergården oplever børn og unge fortiden i øjenhøjde gen-
nem mødet mellem de ægte, autentiske genstande og med muse-
ets faglighed. Med udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og en 
legende tilgang til læring, bliver børnene introduceret til den mu-
seale metode. Igennem eksperimenter og dialog skabes der gro-
bund for historisk interesse og kulturel forståelse hos børnene vi-
dere frem i livet.
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Ved indsamling af en genstand påtager museet sig et varigt ansvar 
for dens bevaring, og det er derfor væsentligt, at indsamlingen 
sker på velovervejet grundlag. Odense Bys Museers indsamlings-
strategi opstiller principper, der sikrer kvalitet og retning for en 
reflekteret indsamlingspraksis samt et langsigtet arbejde mod en 
bedre samling. Strategien skal sørge for, at museets bevaringsres-
sourcer bruges bedst muligt, og at museet indsamler til gavn for 
det nutidige museumsarbejde og for fremtiden. Indsamlingsstrate-
gien skal virke sammen med strategierne for de fem øvrige muse-
umsområder, navnlig forsknings- og formidlingsstrategierne.

Indsamlingens formål
Formålet med indsamlingen er, i overensstemmelse med Odense 
Bys Museers grundfortælling, at bevare og tilgængeliggøre kultur-
arven, at skabe viden og oplevelser og sætte tid, sted, ting og tan-
ke i perspektiv. Indsamlingen skal bidrage til at aktualisere viden 
om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, udvikle 
anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund for-
uden at sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Samlingen er en 
ressource for museets udforskning og formidling af fortidens liv, 
samfund og kultur. Indsamlingen skal derfor ske med udgangs-

punkt i museets aktuelle og planlagte forsknings- og formidlings-
mæssige satsningsområder.

Aktiv indsamling
Odense Bys Museer har som målsætning, i størst muligt omfang, at 
foretage aktiv indsamling. Museet fører derfor en restriktiv praksis 
med hensyn til passiv indsamling. 

Indsamling af genstande, også undtagelsesvis passiv indsamling, 
skal således følges op med undersøgelser, hjemtagelse af doku-
mentation og interviews, der kan sætte genstandene ind i en kon-
tekst. Denne indsamling af dokumentation kan også rette sig mod 
tidligere indsamlede, specifikke genstande eller genstandsgrupper 
uden yderligere genstandsindsamling.

Kriterier for vurdering af genstande
Indsamling af genstande skal forholde sig til museets profil, aktu-
elle satsningsområder og nuværende samling. Al indsamling skal 
være eksplicit motiveret. 

INDSAMLINGSSTRATEGI   
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Overordnet arbejder indsamlingsstrategien med fire basale krite-
rier for vurdering af genstande: 

•  Relevans: Genstanden har indgået i og haft betydning for den 
fortid, museet skal dække (motivering).

•  Proveniens: Genstandens hjemsted, datering, fremstillings- og 
brugshistorie er tilstrækkelig veldokumenteret.

•  Tilstand: Genstanden er i så god stand, at den kan og bør bevares.

•  Potentiale: Genstanden har et potentiale inden for forskning og 
formidling – det vil sige dokumentationskraft i forhold til det, for 
fagområdet, væsentlige forskningsspørgsmål og egnethed til brug 
i udstilling og anden formidling. I særlige tilfælde kan genstande 
indsamles på baggrund af blot et enkelt af de to potentialer. 

Indsamlingsstrategiens områder
Odense Bys Museers indsamlingsstrategi omfatter ansvarsområder-
ne som defineret i vedtægterne. Det vil sige arkæologi og nyere tid 
inden for museets geografiske ansvarsområde på Fyn, mediehisto-
rie knyttet til det landsdækkende ansvar og samlingerne vedrøren-
de forfatteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Disse 
fem samlinger har meget forskellig karakter, og indsamlingen sker 
under væsensforskellige vilkår. Derfor er indsamlingsstrategien op-
delt i den almene del ovenfor og nedenfor samlingsspecifikke afsnit.

Arkæologi
Odense Bys Museer har en lang og omfangsrig arkæologisk ind-
samlings- og formidlingstradition. Det var således i Odense, at ver-
dens første arkæologiske samling i 1818 blev opstillet efter tre-de-
lingsprincippet (sten-, bronze- og jernalder). Odense Bys Museer 
varetager i dag en arkæologisk samling, der i sin brede regionale 
orientering er af stor national og international betydning for forsk-
ning i og formidling af Danmarks oldtid. 

Indsamling/undersøgelser inden for arkæologi foregår dels i form 
af lovbundne opgaver i forbindelse med offentlige og private an-
lægsarbejder, dels som selvvalgt forskning. Ved indsamling/under-
søgelse afstemmes prioritering og strategi med det allerede ind-
samlede og registrerede kildemateriale fra såvel lokalt på Fyn som 
i en bredere sammenhæng. Det er således målet, at Odense Bys 
Museer fra et fynsk udgangspunkt bidrager til og deltager i den 
arkæologiske forskning i såvel nationale som internationale sam-
menhænge.

Den arkæologiske samling forøges udelukkende med genstande, 
der vurderes at have høj videnskabelig og/eller formidlingsmæs-
sig kvalitet, kombineret med ufravigelige krav til proveniens og 
baggrundsoplysninger, der er i umiddelbar harmoni med den øv-
rige arkæologiske samling. Forøgelse af den arkæologiske samling 
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foregår stort set udelukkende ved udgravninger og donerede gen-
stande. Kun yderst sjældent indkøbes genstande, og kun når disse 
har en helt særlig videnskabelig og/eller formidlingsmæssig kvali-
tet med relation til museets ansvarsområde. 

I perioden 2017-2021 er der et særligt indsamlingsfokus under 
overskriften Årtusinders råvarer. Formålet er indsamling af data, 
herunder genstande, der belyser råvarernes bevægelighed i et lo-
kalt, regionalt og internationalt perspektiv i forhistorisk og histo-
risk tid. Der er tale om råvarer i bredeste forstand, og foruden at 
omfatte metaller, glas, keramik, ben-materiale, tømmer, madvarer 
m.v. er fokus tillige rettet mod mennesker og dyr som helt grund-
læggende ressourcer. Indsamlingen forudsætter anvendelse af de 
nyeste naturvidenskabelige analyseformer med henblik på prove-
niensbestemmelse. Det er ambitionen, at indsamlingen fremadret-
tet vil danne baggrund for forskningsprojekter, der ser på kom-
plekse sammenhænge på tværs af tid, rum og ressourcegrupper 
– dette både direkte målrettet råvarernes bevægelighed og mere 
overordnet de relaterede samfundsmæssige strukturer og foran-
dringer.

Historie
Indsamlingen sker med henblik på at bevare, udforske og formidle 
en vægtet og repræsentativ historie for Odense, Fyn og Danmarks 

mediehistorie – gerne i et internationalt perspektiv. Genstandene 
skal være repræsentative for fortidens forhold og i den egenskab 
supplere og komplementere hinanden. Før der skrides til indsam-
ling, dannes overblik over centrale forhold og udviklingstræk ved-
rørende de relevante områder med henblik på at kunne identificere 
de genstande, der bedst opfylder denne rolle. Som princip indsam-
les fortrinsvis symbolske enkeltgenstande frem for totaliteter. En-
kelte genstande skal således repræsentere større helheder. Sym-
bolske genstande kan både være ’ikoniske’ genstande, der viser en 
unik udvikling eller begivenhed, og mere typiske, hverdagsagtige 
genstande. 

Odenses identitet er et hovedfokusområde for indsamlingen, lige-
som det også er inden for forskning og formidling. Hvilke steder, 
begivenheder, fælles erfaringer, kulturformer, personer, erhverv 
og så videre har været med til at definere Odenses identitet, og 
hvordan kommer de til udtryk i genstande? Indsamlingsopgaven er 
fokuseret på de seneste 100 år, særligt tiden efter ca. 1950. Denne 
periode er i dag forholdsvis dårligt dækket i samlingerne, men der 
er et stort potentiale for at indsamle veldokumenterede genstande. 
Indsamlingen ligger i forlængelse af forskningsstrategien og forsk-
ningscentret CENTRUM’s program Urbane Transformationer.

Indsamlingen af mediehistorie skal inspirere danskerne til at lære 
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om og engagere sig i deres medie-kulturarv. Målsætningen for den 
aktive indsamling er primært at styrke museets samling inden for 
de elektroniske og digitale medier i de seneste årtier.  

H.C. Andersen 
Samlingen relateret til H.C. Andersens Hus har til formål at doku-
mentere og perspektivere H.C. Andersens liv og værk. Dokumen-
tationen beror på en aktiv indsamlingspolitik, en grundig registre-
ring af samlingerne samt en tilgængeliggørelse og formidling af 
disse. Som bestemt i vedtægterne fungerer museet med sin rig-
holdige samling som dokumentationscenter for den verdenskend-
te forfatter.

H.C. Andersen udgør i sig selv et afgrænset emne og antallet af 
genstande knyttet direkte til hans liv og værk er i sagens natur en 
endelig mængde, hvoraf en stor del allerede befinder sig i offent-
lige samlinger. Fra tid til anden får museet imidlertid mulighed for 
at erhverve relevante effekter og sikre det i en offentlig tilgænge-
lig samling. 

I de kommende år prioriteres erhvervelser af genstande, der vil 
kunne supplere og berige de samlinger, der formidles gennem ud-
stillingerne på museerne og gennem Odense Bys Museers websi-
tes. Fokus vil primært ligge på originale værker af H.C. Andersen 

(manuskripter, billedkunst og førsteudgaver). Desuden indsamles 
effekter relateret til Andersens liv (breve, dedikationer, portræt-
ter, personlige effekter) og i bredere forstand hans biografiske hi-
storie (eksempelvis portrætter af venner, lokaliteter m.m.). Endelig 
indsamles materiale vedrørende værkets fortolknings- og betyd-
ningshistorie (oversættelser, illustrationer og andre kunstneriske 
tolkninger).

Carl Nielsen
Odense Bys Museer fungerer jævnfør vedtægterne som ’nationalt 
og internationalt dokumentations-, forsknings- og formidlingscen-
ter’ for komponisten Carl Nielsen. Samlingen og indsamling ved-
rørende Carl Nielsen har derfor til formål at dokumentere og per-
spektivere Carl Nielsens liv samt hans kunst- og kulturhistoriske 
position. Heri indgår kunstværker og andre genstande stammende 
fra hans hustru Anne Marie Carl-Nielsen. Dokumentationen beror 
på en aktiv indsamlingspolitik, en grundig registrering af samlin-
gen samt en tilgængeliggørelse og formidling af disse.

Ligesom for H.C. Andersens vedkommende udgør Carl Nielsen et 
afgrænset emne og antallet af genstande knyttet direkte til hans liv 
og værk er i sagens natur en endelig mængde, hvoraf en stor del 
allerede befinder sig i offentlige samlinger. Fra tid til anden får mu-
seet dog mulighed for at erhverve relevante effekter. Museet priori-
terer erhvervelsen af genstande relateret til Carl Nielsens værk (fx 
node-manuskripter) og liv (personlige effekter, breve, portrætter). 
Desuden indsamles Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske værker 
samt genstande relateret til ægteparrets liv og biografiske historie 
(breve, bogsamling, personlige effekter, topografika). Endvidere 
samles Carl Nielsens indspillede værker.



34 35Odense Bys Museer 2020

Registreringen ved Odense Bys Museer begyndte ved museets start 
i 1860 med håndskrevne protokoller. Siden har registreringen haft 
flere former indtil overgangen til edb-registrering i 1980’erne og 
1990’erne. Siden da har Odense Bys Museer foretaget elektronisk 
registrering af al nytilvækst og sideløbende arbejdet sig tilbage i 
forhold til de tidligere analoge registranter. I midten af 1990’erne 
udvikledes med afsæt i Nationalmuseets registrering et system, 
der udover almindelig registrering også indeholdt en række sup-
plerende faciliteter som konserverings-, udlåns- og revisionsdata-
base. Systemet styrede alle genstandes placering ved hjælp af en 
samlet magasindatabase for alle samlinger. Registreringens histo-
rik og praksis er forskellig for de fem samlinger - historie, medie-
historie, arkæologi, H.C. Andersen og Carl Nielsen - som følge af 
varierende genstandsområde, faglige traditioner og museumshi-
storie. Ved museumsregistrering er systematik, overskuelighed og 
kontinuitet af stor væsentlighed, så harmoniseringer er sket med 
forsigtighed. Der foreligger dokumentation for registreringsprak-
sissen for de fem samlinger – såvel tidligere som aktuel. 

Overgangen til SARA
Slots- og Kulturstyrelsen har i perioden 2012-19 udviklet og im-
plementeret et fælles registreringssystem kaldet SARA, der skal 

rumme registreringer om alle danske kunst- og kulturhistoriske 
museers samlinger. Odense Bys Museers overgang fra eget regi-
streringssystem til SARA er sket i løbet af 2019, hvor de enkelte 
samlingers data er overført sammen med oplysninger fra de tvær-
gående databaser om placering, konservering m.m. Efter overførs-
len af registreringsdata resterer dog tilknytning af en meget stor 
mængde billed-, lyd- og videofiler, der som fotografier, scanninger 
eller på anden måde dokumenterer samlingen og øger muligheden 
for formidlingen heraf. Registreringen af data fra arkæologiske un-
dersøgelser sker dog fortsat i den fællesmuseale database MUD, 
hvorfra der løbende sker en overførsel til SARA.

I løbet af 2020 vil praksis for alle relevante arbejdsgange i forbin-
delse med nyregistrering og håndtering af genstande fra de for-
skellige samlinger blive fastlagt. Det vil ske gennem formulering 
af nye vejledninger eller opdatering af eksisterende, så de tager 
højde for hensigtsmæssige arbejdsgange og muligheder i SARA-
systemet. Tilknytning af scannede dokumenter og andre mediefiler 
vil gøre det muligt at samle mere dokumentation i systemet. Det 
er desuden Odense Bys Museers ambition at undersøge og udnytte 
potentialerne i SARA til fulde, ikke mindst til at tilgængeliggøre og 
udstille samlingsdata. Som et landsdækkende system åbnes udsig-
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ten til bredere faglige og formidlingsmæssige samarbejder med 
andre museer. Odense Bys Museer følger den aktuelle udvikling af 
SARA tæt og vil arbejde aktivt for en fortsat forbedring og opdate-
ring af systemet, bl.a. gennem deltagelse i det af Slots- og Kultur-
styrelsen nedsatte Change Advisory Board. 

Ny registreringsstrategi
Når museets overgang til SARA-systemet er tilendebragt, og der 
er indhøstet tilstrækkeligt med praktiske erfaringer herfra, vil der 
blive udarbejdet en ny samlet registreringsstrategi for Odense Bys 
Museer som overbygning på de konkrete vejledninger. I dette ar-
bejde vil indgå overvejelser om følgende aspekter:

•  Motiveringen for at hjemtage en genstand er en væsentlig del af 
registreringen og skal formuleres i forlængelse af indsamlings-
strategiens kriterier relevans, proveniens, tilstand og potentiale. 

•  Betydning og kulturhistorisk væsentlighed af en genstand vurde-
res på en skala fra enestående national betydning til mindre be-
tydning. Er genstanden betydningsfuld alene eller ligger betyd-
ningen i, at den indgår i en væsentlig helhed?

•  Detaljeringsgraden af registreringen fastlægges i vejledningen 
med en minimumsregistrering. Vurderingen af genstandens be-
tydningen har indflydelse på, hvor minutiøst genstanden regi-

streres. Hvis genstanden er væsentlig, fordi den indgår i en hel-
hed, bør registreringsindsatsen knytte sig til denne.

•  Kvalitetssikring er en vigtig del af registreringsarbejdet og kolle-
gial gennemlæsning tilstræbes som afslutning på registreringen.

•  Museumsgenstande og rekvisitter. Forholdet mellem indsamling 
og registrering af museumsgenstande på den ene side, og hjem-
tagning af rekvisitter til formidlingsformål på den anden, over-
vejes nøje.
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Overordnet mål
Bevaringsstrategiens overordnede mål er at sikre:

•  Bedst mulig bevaringstilstand og håndtering af Odense Bys Mu-
seers samlinger.

•  En prioriteret bevaringsindsats i henhold til museets forsknings- 
og formidlingsstrategi.

•  At den konserveringsmæssige behandling af såvel allerede re-
gistrerede genstande som nytilførte genstande prioriteres i for-
hold til genstandenes bevaringstilstand, nedbrydningsrisiko og 
genstandenes betydning for samlingerne.

•  At bevaringsindsatsen dokumenteres i tekst og billeder, og at 
der udfærdiges konserveringsrapporter for alle aktive indgreb 
på museumsgenstandene.

•  At der til hver en tid findes tilstrækkelig magasinkapacitet under 
forsvarlige klimatiske forhold.

•  At der foretages en bevaringsmæssig vurdering af udlån fra mu-
seets samlinger, og at udlån håndteres efter museets retnings-
linjer på området.

•  Vidensdeling og netværksdannelse inden for konserverings- og 
bevaringsområdet.

• Klimaovervågning i udstillinger og magasiner.

Bevaringsindsatsen i forhold til Odense Bys Museers sam-
linger
Odense Bys Museers samlinger befinder sig på flere forskellige ma-
gasiner og i en række forskellige udstillinger med varierende op-
bevaringsforhold. Museet har ved indgangen til 2020 ca. 415.000 
registrerede genstande i samlingerne. Omkring 1,6 % af hele gen-
standssamlingen er udstillet, mens den resterende del er opbeva-
ret på Odense Bys Museers magasiner.

Igennem de sidste 20 år har de fleste af samlingerne været igen-
nem konservatorernes hænder. Størstedelen af genstandene er 
blevet afrenset eller konserveret, registreret og overført til klimati-
serede stabile forhold på Odense Bys Museers hovedmagasin. 

Som følge af Odense Bys Museers indsamlingsstrategi tilføres der 
løbende genstande til museets samlinger. Kun genstande, der er 
registreret og vurderet i forhold til museets indsamlingsstrategi, 
magasineres. 

I det efterfølgende beskrives strategien for bevaringsarbejdet i pe-
rioden 2020-2023. 
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Bevaringsplan
Bevaring foretager løbende kvalitetsvurdering af magasin- og udstil-
lingsforhold og genstandenes bevaringsmæssige tilstand. På bag-
grund af disse vurderinger er der udarbejdet en handlingsplan 2020-23 
for bevaringsindsatsen inden for alle Odense Bys Museers samlinger.

Samlingernes bevaringsmæssige tilstand
Med henblik på at sikre, at samlingerne i magasiner og udstillin-
ger til enhver tid er i en forsvarlig bevaringsmæssig stand, regule-
res klima og lys i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens 
retningslinjer og bevaringstilstanden stikprøvekontrolleres på de 
enkelte samlinger.

I handlingsplanen for 2020-2023 prioriteres den bevarings- og kon-
serveringsmæssige indsats for allerede registrerede genstande i 
udstillinger og på magasiner. Der vil løbende ske tilpasning af den-
ne indsats i forhold til omfanget af opgaver i forbindelse med ny-
tilførte genstande.

Samlingernes betydning
Samlingen vurderes løbende i forhold til museets andre overord-
nede strategier. En eventuel indstilling til udskillelse af genstande 
fra samlingerne vil i givet fald foregå i samarbejde mellem museets 
konservatorer og de respektive fagområder. 

I handlingsplanen for 2020-2023 prioriteres gennemgang af sam-
lingerne ved Odense Bys Museer med henblik på udskillelse og an-
søgning til Slots- og Kulturstyrelsen om kassation.

Dokumentation
Genstanden og dens tilstand beskrives i forbindelse med konser-
vering, udstilling og udlån. Dokumentationen kan bestå af visuel-
le makro- og mikroskopiske iagttagelser, digitale fotos samt rønt-
genoptagelser. Derudover foretages der tekniske undersøgelser 
i form af materialeanalyser, undersøgelser af bearbejdningstek-
nikker samt dokumentation af eventuelle nedbrydningsfænome-
ner. Den samlede dokumentation indføres i rapportform i registre-
ringssystemet. Relevante materialeprøver fra genstandene bliver 
efter analyse registeret og opbevaret. Der skal opbygges et sam-
let arkiv for disse materialeprøver og andet, der har betydning for 
genstanden og konserveringsprocessen.

Udlån
Der foretages løbende udlån af genstande fra Odense Bys Museers 
samlinger. I forbindelse med udlån skal der ske en bevaringsmæs-
sig vurdering af, om genstanden kan udlånes forsvarligt. I givet 
fald udarbejdes en tilstandsrapport, hvorunder genstanden foto-
dokumenteres og tilstandsvurderes. Transport og pakning af ud-
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lånsgenstandene sker i samarbejde med låneinstitutionen. Skrøbe-
lige og værdifulde genstande eller genstande af særlig betydning 
kræver som hovedregel kurértjeneste af konservatoruddannet fag-
personale eller andre, som er godkendt af Bevaring. Retningslinjer 
vedrørende udlån kan ses i Odense Bys Museers lånebetingelser.

Over årene er der foretaget en del deponeringer ind og ud af mu-
seets samling. Genstande er inddeponeret fra andre museer, for-
skellige institutioner og privatpersoner, mens Odense Bys Museer 
tilsvarende har uddeponeret genstande til diverse institutioner og 
andre museer. Deponeringerne skaber et uklart og svært gennem-
skueligt ansvar for genstanden og dens bevaring. I disse år på-
går derfor et arbejde med at gennemgå alle museets deponeringer 
med henblik på overgang til enten en tidsbegrænset låneaftale, 
hjemkaldelse/aflevering eller overdragelse.

Katastrofeplan
Der arbejdes med at formulere og implementere katastrofe- og 
værdiredningsplaner for Odense Bys Museers samlinger, magasi-
ner og udstillinger. Dette sker i samarbejde med en række øvrige 
danske statslige og statsanerkendte museer, og arbejdet forventes 
afsluttet i 2020.

Forskning og metodeudvikling på bevaringsområdet 
Den primære opgave for Bevaring er at forebygge og forhindre ned-
brydning af museets genstandssamlinger. Hertil kræves der indsigt 
og viden, som hele tiden bør opdateres. Denne viden indhentes via 
forskning og via løbende efteruddannelse af personalet samt del-
tagelse i konserveringsfaglige netværksgrupper og konferencer.

Formidling
Bevaring formidler faglig viden om konservatorernes arbejde med 
at bevare, analysere og dokumentere kulturarven og er integreret i 
Odense Bys Museers overordnede formidlingsstrategi. 

Konsulentydelser og rekvireret arbejde 
Bevaring udfører forskellige former for rekvireret arbejde, herun-
der et forpligtende samarbejde omkring stabiliserende konserve-
ring og materialeanalyser af arkæologiske genstande fra Odense 
Bys Museers arkæologiske ansvarsområde.

Desuden tilbydes og udføres rekvireret konserverings- og analyse-
arbejde samt bevaringsrådgivende konsulentarbejde for institutio-
ner, private, virksomheder og andre museer.

Odense Bys Museer 2020
– organisation og strategier
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