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Odense Bys Museers overgang til selveje
I april 2017 traf Odense Byråd beslutning om,
at Odense Bys Museer efter 132 år som kom-
munal institution skulle overgå til selveje.
Langt hovedparten af de danske statsaner-
kendte museer er selvejende, og det har da
også flere gange været overvejet, om dette
skulle gælde Odense Bys Museer. I forbin-
delse med planerne for det nye H.C. Ander-
sens Hus, der skal opføres i 2018 – 2020, blev
tankerne gjort til virkelighed. Mere herom i
denne årbogs indledende artikel.

En overgang til selveje kræver en kæmpe ind-
sats på det administrative og tekniske om-
råde. Administrationschef Hanne Plechinger
og hendes medarbejdere på administrations-
og forvalterområdet har i efteråret haft
enormt travlt med alle de forandringer, som
er en forudsætning for overgangen. Listen
over alle de ting, som skal afklares, er meget
lang. I flæng kan nævnes nogle få: stiftelses-
dokument for den nye selvejende institution,
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CVR-nummer, oprettelse af bankaftale, nye
ansættelsesbreve, nyt økonomisystem, afta-
ler om lønsystem, driftsaftale med Odense
Kommune, administrationsaftale, aftaler om

bygninger, vedligehold og rengøring, indgå-
else af aftale med revisor, tegning af forsik-
ringer og meget, meget mere. 

Det er et enormt puslespil, der skal gå op. Er-
faringerne fra efteråret viste, at tingene bare
ikke går så let, som de kan lyde! Som ’genera-
len’ i hele omdannelsesprojektet måtte
Hanne Plechinger have styr på både dette og
hint. Og for at have dette udviklede hun et
’mind map’. Ved årets sidste fælles persona-
lemøde i december gennemgik Hanne dette.
Hvis nogen medarbejder ved Odense Bys
Museer havde været i tvivl om, at man ikke
bare lige ændrer en kommunal institution
efter 132 år til en selvejende institution, for-
svandt denne pist ved gennemgangen. Sjæl-
dent er der ved et personalemøde blevet

Thomas Kluges maleri ”Den hellige Knud. Knud den

Hellige” udgjorde en del af udstillingen ”Knuds

Odense – Vikingernes by” på Møntergården.

Administrationschef Hanne Plechinger gennemgår

ved personalemøde i december 2017 ’mind map’ over

de mange opgaver i forbindelse med Odense Bys Mu-

seers overgang til selveje.



givet en så stor og velfortjent applaus, som
det blev tilfældet!

Disputatsforsvar 
Den 16. juni kunne museumsdirektør Torben
Grøngaard Jeppesen forsvare sin doktor-
disputats på Syddansk Universitet. Forsvaret
var højdepunktet for en mangeårig forsk-
ningsindsats, bedrevet når mulighederne var
til stede i en ellers hektisk dagligdag med
mange andre opgaver.

Doktordisputatsen omfatter to bøger, dels
Danske i USA 1850-2000 – en demografisk,
social og kulturgeografisk undersøgelse af de
danske immigranter og deres efterkommere,
og dels Fra skandinavisk immigrant til ameri-
kaner. Teori og empiri om assimileringen i
det amerikanske samfund. Den samlede af-
handling er nærmere omtalt i Odense Bys
Museers Årbog 2017 i en artikel, der fortæl-
ler nærmere om emnet og antagelsen.

Forsvarshandlingen, der maksimalt må vare
6 timer, kom inklusiv pause og votering til at
tage 5½ time. Det er lang tid, men ikke
mindst for doktoranden var det en stor ople-
velse. Efter at have arbejdet så intensivt med
emnet var det utrolig spændende at kunne
diskutere dette med meget indsigtsfulde op-
ponenter, både de to officielle og i dette til-
fælde to ex auditorio.  
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Efter bedømmelsesudvalgets korte votering
kunne dekanen for det humanistiske fakultet
erklære, at Torben Grøngaard Jeppesen til-
deltes den højeste akademiske grad i Dan-

O D E N S E  B Y S  M U S E E R  2 0 1 8

mark, dr.phil-graden. Som afslutning på for-
svaret var Syddansk Universitet vært ved en
meget flot reception for alle tilhørere og be-
dømmelsesudvalg. Efter en kort pause drog

Rektor Henrik Dam og prorektor Bjarne Graabech overrækker doktordiplomet til Torben Grøngaard Jeppesen

ved SDUs årsfest i oktober.



doktoranden, familie, kolleger, opponenter,
dekan med flere til middag på Sortebro Kro.
Da den sluttede tæt ved midnat, var doktoran-
den godt træt – men på en rigtig god måde!

Ved Syddansk Universitets årsfest i oktober
blev doktordiplomet overrakt af rektor og
prorektor.

H.C. ANDERSEN

Udflugt i eventyrenes smagsrige
Kan det lade sig gøre at få odenseanere til at
betale 700 kr. for en billet til noget så mærke-
ligt som en madteater-oplevelse under sen-
sommerens lunefulde åbne himmel – uden i
øvrigt at få at vide, hvad oplevelsen indehol-
der teatermæssigt eller madmæssigt? ”Van-
vittigt”, sagde mange, da ideen blev præ-
senteret, ”det er jo Odense og ikke Køben-
havn”. Så hjalp det ikke meget, at H.C. An-
dersens Hus havde allieret sig med ”madtea-
terets svar på Noma” – Mette Martinussen –
der i årevis (i København) har skabt unikke
totaloplevelser med teater og mad som ho-
vedingredienser. Det var derfor også med en
vis bæven, at H.C. Andersens Hus satte 300
billetter til salg til en ”udflugt i eventyrenes
smagsrige” under H.C. Andersen Festivals.
Som det billetmæssigt i særklasse dyreste ar-
rangement i Odense Bys Museers historie –
og vistnok også i regi af H.C. Andersen Festi-
vals – var det også en temperaturmåling på,

hvor meget byen har flyttet sig, hvor stor den
er blevet, og hvad der egentligt kan lade sig
gøre i forhold til kulturarrangementer i byen. 

Et slør af hemmelighed var kastet ud over ar-
rangementet, da overraskelsen og det uven-
tede var væsentlige virkemidler i Mette
Martinussen og museets tilrettelæggelse.
Derfor var det også væsentligt at få nogle
spændende navne til at fortolke H.C. Ander-
sens univers. Omdrejningspunktet var kvin-
derne i Andersens eventyr, og de valgte

kokke var nogle af de bedste i Danmark.
Jacob Burmølle-Jensen fra den meget roste
nye Restaurant Vår fortolkede eventyrenes
unge heltinder med deres små bitte sprødhe-
der og legende gå-på-mod, mens Thomas
Pasfall – ofte omtalt som Odenses bedste bud
på en Michelin-stjerne – undersøgte den util-
regnelige, humørsyge og frække prinsesse i
hovedretten, og årets kok 2017, Peter Yung,
iscenesatte et frygtindgydende dramatisk
møde med den farlige og iskolde heksemor. 
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Op mod 30 personer – skuespillere, værter,
frivillige, kokke, instruktører, museumsin-
spektør m.m. – stod for afviklingen, og rejsen
ud i disse madoplevelser og undersøgelser af
Andersens kvinder var også helt konkret en
fysisk rejse for gæsterne. Seks forskellige lo-
kaliteter ude i byrummet, to i H.C. Ander-
sens Hus og et langbord med plads til 100
mennesker i Bangs Boder dannede scener i
en samlet eventyrlig rejse, hvor overraskel-
sen var det eneste, gæsterne reelt kunne
være sikre på. Det stod nok allerede klart for
de fleste, da de – efter at have fået en let an-
retning og en velkomstdrink – iført gummi-
støvler skulle krydse søen, der omkransede
det daværende H.C. Andersens Hus, for der-
efter at modtage en paraply med lydfortæl-
ling i. Herfra var det en rejse, der rummede
både det bevægende, forunderlige, folkelige
og måske endda lidt skræmmende. Som
sådan lader oplevelsen sig dårligt nedfælde
på papir, da det var en totaloplevelse, der i
2½ time pirrede alle sanser og bragte gæ-
sterne til yderpunkterne i H.C. Andersens
eventyrlige univers.  

Udflugten blev vel modtaget og fik glimrende
anmeldelser. Der blev solgt 275 ud af 300 bil-
letter, og arrangementet var således også på
den vis en stor succes. Madens lærred er
meget større end tallerkenens 28 cm. Eventy-
rets lærred er meget større end de sider, det
står trykt på.

H.C. Andersens æresborgerskab
6. december 1867 blev H.C. Andersen hyldet
som æresborger i Odense. I selvbiografien
Mit Livs Eventyr beskriver han det som et af
de lykkeligste øjeblikke i sit liv. 48 år efter at
han forlod byen for at blive berømt, havde han
vundet ikke blot hele verden, men også sin
hjemby med sin kunst. I hans barndom havde
en klog kone spået, at byen en dag skulle blive
oplyst til hans ære, og da han blev hyldet af et
fakkeloptog på Flakhaven, fornægtede Ander-

sens blik for en god historie sig ikke: Profetien
gik i opfyldelse. Egentlig havde han foretruk-
ket at vente 2 år med fejringen, så symmetrien
i fortællingen – 50 år mellem udrejse og hjem-
vending – stod stærkest, men gode venner in-
sisterede og overbeviste ham om, at der ikke
var grund til at udsætte noget så glædeligt
som en fejring af ham. 

Det var der heller ikke 6. december 2017. 150
år efter at Andersen modtog sit æresborger-
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skab, er hans internationale berømmelse og
betydning for byen stadig kolossal. Der var
derfor god grund til at fejre jubilæet og ham.
Odense Bys Museer tog derfor initiativ til et
samarbejde mellem museet, By- og Kultur-
forvaltningen, Borgmesterforvaltningen og
Syddansk Universitet (SDU) med det formål
at skabe en fælles fejring for hele byen. SDU
bidrog med en stort anlagt H.C. Andersen-
konference med forskere fra hele verden,
mens By- og Kulturforvaltningen i samarbej-
de med museet og Borgmesterforvaltningen
stod for at arrangere jubilæumsfejringen i
byrummet. I stedet for blot at gentage fejrin-
gen fra 1867 ned til mindste detalje ønskede
vi at skabe en fejring, der både nikkede til
fortiden, men også pegede ind i den levende
nutid og fremtid, som Andersens eventyr har
del i. På denne vis var fejringen ikke så meget
en hyldest til historien som til et poetisk og
eventyrligt aspekt af den levende virkelig-
hed, vi befinder os i. 

H.C. Andersens særlige evne var, at han
kunne se det poetiske og eventyrlige i det
hverdagslige, som ellers for alle andre tager
sig kedelig og gold ud. En fejring Andersen
værdig ville derfor være, hvis vi kunne skabe
en sådan forvandling af hverdagens rum til
en poetisk oplevelse. Vi kontaktede derfor
den internationalt anerkendte lyskunstner
Bruce Munro, som er kendt for sine enorme
lysinstallationer, der samtidig rummer en
særlig sarthed, som synes at falde godt i tråd
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med den sårbare og poetiske side af Ander-
sens kunst. I Eventyrhaven bag Odense Dom-
kirke plantede han det største kunstværk i
Odenses historie: Tusindvis af lysblomster
dannede tilsammen et kæmpe lyshav. Som
gåseurten strækker sig mod solen i Ander-
sens eventyr, spejlede Munro’s installation
”Field of Light” således nattehimlens stjerner
og skabte et flimrende poetisk syn, der kaldte
på ro og eftertanke: ”a large whisper”, som
Munro selv beskrev sin installation, der blev
afsløret og tændt af Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik den 6. december. 

Inden da havde fejringen dog været knap så
sagte. Knap 8.000 mennesker havde samlet
sig på Flakhaven for at fejre H.C. Andersen i
et stort anlagt show af Reumert-vindende in-
struktør Steen Koerner. Han havde forenet
lokale kræfter med internationale danse-
artis ter i verdensklasse. Sammen fremførte
de eventyret Toppen og Bolden, og i en stor
projektion på rådhusets facade dukkede An-
dersen selv op – spillet af hovedrollen i DR’s
kommende søndagssatsning Liberty, Anton
Hjejle – og tog sårbart til genmæle mod sine
kritikere. Det var et brag af en fejring, men
samtidig en usædvanlig poetisk én af slagsen,
som hyldede sarthedens og skrøbelighedens
skønhed. Den findes i Andersens eventyr og i
os alle på tværs af tid og rum. Netop derfor
var der stadig anledning til at fejre ham hele
150 år efter, at han blev æresborger i Odense. 

H.C. Andersens billedbog til 
den lille Marie Henriques
Tirsdag den 30. maj var en dramatisk dag for
Odense Bys Museer. En enestående billedbog
af H.C. Andersen var under hammeren ved
Bruun Rasmussen Kunstauktioner i Køben-
havn. Hele 182 sider er omfanget på den
unikke billedbog, som digteren gav til Marie
Henriques (1866-1944) på hendes tre-års
fødselsdag i 1869.

Det er et klenodie, som kun findes i det ene,
originale eksemplar, og bogen er et pragtek-
sempel på, hvordan H.C. Andersen kunne
fortælle – både med pen og saks. Derfor var
vi naturligvis til stede under den nervepir-
rende budgivning på Bredgade-auktionen for
at sikre den sjældne billedbog til H.C. Ander-
sens Hus. Interessen fra ind- og udland var
overmåde stor, og desværre måtte vi til sidst
strække våben, da buddene kom op i en stør-
relsesorden, hvor kun liebhavere med en an-
seelig formue kan være med. Billedbogen gik
til en udenlandsk opkøber.

Men dramaet fik ikke desto mindre en lykke-
lig udgang. Det viste sig nemlig, at den uden-
landske køber ønskede at føre det unikke
værk ud af landet, og derfor nedlagde Kultur-
værdiudvalget den 27. juli forbud mod udfør-
sel for at sikre, at Danmark ikke ville miste
en vigtig og betydningsfuld kulturværdi til
udlandet. Udvalget bestemte samtidig, at
H.C. Andersens Hus skulle gives muligheden



for at erhverve billedbogen mod at kompen-
sere den udenlandske køber for det fulde
beløb. Det lykkedes takket være en generøs
støtte fra Augustinus Fonden, og det er vi
meget taknemmelige for.

H.C. Andersen påbegyndte arbejdet med bil-
ledbogen den 21. december 1868, og at
dømme efter hans indklæbede fødselsdags-
hilsen blev den givet til den lille Marie på
hendes tre-års fødselsdag et halvt år efter,
den 26. juni 1869. Marie var yngste barn af
Therese (f. Abrahamson) og vekselmægler
Martin R. Henriques. Hendes far, Martin,
var bror til Dorothea Melchior, der sammen
med sin mand Moritz G. Melchior tog sig af
H.C. Andersen de sidste 15 år af hans liv.
Den lille Marie kastede allerede som to-årig
sin kærlighed på den gamle digter, som hun
kaldte ”Anders”. Og billedbogen refererer
flere steder meget morsomt til deres indbyr-
des kærlige relation.

152O D E N S E  B Y S  M U S E E R  2 0 1 8

Side 55 i Marie Henriques’ billedbog: Marie tæller

paa Fingre dem hun holder af. Sidse, Fader. Moder.

Søstre. Brødre. Anders! Marie er høist elskværdig,

siger Anders, men synger dog Visen "Elsk mig Lidt,

men elsk mig længe".



Digteren har ikke, som det ellers tit var til-
fældet, samarbejdet med andre (f.eks. Adolph
Drewsen eller Mathilde Ørsted) om bogen.
Hele billedbogen er fra ende til anden et hel-
støbt og selvstændigt arbejde fra H.C. Ander-
sens hånd. Et andet usædvanligt træk ved
billedbogen til Marie Henriques er, at H.C.
Andersen ikke alene kommenterer de enkelte
collager, men at hele fortællingen bogen
igennem er sammenhængende. 

Fortællingen omhandler den lille Marie, der
får en mægtig rejselyst og foretager en Eu-
ropa-rejse sammen med barnepigen Sidse
(Sidse Pedersen, f. 1840). Under rejsen, der
fører dem til bl.a. England, Skotland, Frank-
rig, Tyskland og Tyrkiet møder de mange
mennesker og oplever megen kultur, men til
sidst får Marie hjemve, og sammen med
Sidse rejser hun tilbage til Danmark. I fortæl-
lingen indfletter H.C. Andersen også sit in-
ternationale forfatterskab. Der refereres
både til eventyr – understreget med indklæ-
bede eventyrillustrationer af bl.a. Vilhelm
Pedersen og Pietro Krohn – og til digte og
skuespil.

Vi har selvfølgelig gerne villet dele dette
pragteksemplar af en erhvervelse med både
museumsgæster og alle H.C. Andersen-inte -
resserede, hvorfor bogen i 2017 straks blev
udstillet i det nu lukkede H.C. Andersens
Hus. I de kommende år vil den kunne ses i
H.C. Andersen Museum. Her kan man på en

berøringsskærm, ligesom på Odense Bys
Museers website, bladre i en digital udgave af
billedbogen, nyde synet af de flotte og farve-
rige collager og læse Andersens tekst på
dansk, engelsk og kinesisk.

En fornem donation 
Et af de store highlights i 2017 var en fornem
donation til H.C. Andersens Hus. Fredag den
3. marts modtog huset besøg fra Tyskland. På
vegne af sin far, Knut Lund, kom Dirk Lund
til museet for at overdrage fem papirklip af
H.C. Andersen til museets samlinger. Det var
familiens ønske, at digterens papirklip, som
var en gave fra digteren til familien, skulle
vende ”hjem”, uden at der skulle være penge
involveret. 

De fem papirklip er helt usædvanlige, idet de
er både navngivne og daterede. Alle klippene
er lavet den 18. august 1850. På det tidspunkt
havde H.C. Andersen i knap to uger befundet
sig på herregården Corselitze og skulle nu fra
Nykøbing Falster til København ombord det
nye dampskib "Vildanden". Men Treårskri-
gen rasede, og skibet skulle bruges af den
danske marine, så Andersen måtte blive i
byen. Her mødte han hos katedralskolens
rektor en lærer og digter ved navn Georg Fre-
derik Wilhelm Lund. Lund havde på det tids-
punkt tre drengebørn – og det er til de tre
drenge, at klippene er lavet. Familien Lund
har siden gemt de fine papirklip til eftertiden
gennem seks slægtled. 

På en seddel er titlerne nedskrevet: Vi har den
velkendte møllemand, som har titlen "Mølle-
fa'er"; der er også en kvindelig version af
dette motiv, som hedder "Møllemo'er"; her-
udover "Luftballon" og "Sommerfugl" og en-
delig noget så ejendommeligt som "Djævle-
moer" med den tyske tilføjede titel "Teuflin,
kleine Kinder fressend" (Djævlemoer, der spi-
ser små børn). Og vitterligt. Klippet forestiller
en kvindeskikkelse med et menneske i mun-
den! At de fine papirklip alle er navngivne, er
meget sjældent og noget ganske særligt, da vi
får indblik i digterens tanker og hans klippe-
kunst, og det bidrager til forståelsen af H.C.
Andersens mangfoldighed, uforudsigelighed
og ”skæve” personlighed. 
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”Djævlemoer”.



Andersen på japansk visit 
2017 var 150-året for diplomatiske forbindel-
ser mellem Danmark og Japan – og det blev
fejret. Odense Bys Museer bidrog med en ud-
stilling med originale Andersen-genstande,
som turnerede i Japan med opstilling i Kawa-
sa ki, Anjou, Sayama samt Tokyo Skytree fra
april 2017 til februar 2018. Udstillingen ind-
gik som en del af fejringen af 150-års jubi-
læet, der også omfattede officielle besøg, ud-
stillinger og anden kulturudveksling.

H.C. Andersens rundrejse i Japan begyndte
den 21. april med åbningen af udstillingen
”H.C. Andersen og Danmark” i Kawasaki, en
by i Tokyos sydlige del. Odense Bys Museer
udlånte en række af H.C. Andersens person-
lige ejendele, breve, klip og tegninger samt
Andy Warhols Andersen-tryk, mens Konge-
huset havde stillet H.M. Dronningens decou-
pager og to dragter fra De vilde Svaner til
rådighed. De japanske udstillingsdesignere
havde tilrettelagt udstillingen og taget høj -
teknologisk formidling i brug. For eksempel
kunne de besøgende via et par Virtual Rea-
lity-briller træde ind i en 3D-udgave af Ny-
havnsstuen fra H.C. Andersens Hus. 

Det internationale udstillingsarbejde og bi-
drag til eksempelvis fejringerne af diplomati-
ske jubilæumsår har grund i museets visio-
ner, som blandt andet inkluderer, at H.C. An-
dersen-institutionerne i Odense er stærke
internationale turistmål, og endelig at

Odense Bys Museer bidrager væsentligt til
Odenses rolle nationalt og internationalt. I
den henseende spiller Asien og H.C. Ander-
sens popularitet i både Japan og Kina en stor
rolle. Satsningen på Asien har medført en
række faste samarbejdspartnere, hvor museet
har permanente udstillinger om Andersen. 

Kongeligt besøg i Funabashi
Museet har et langvarigt samarbejde med Fu-
nabashi Andersen Park uden for Tokyo med

årlige besøg og genbesøg. I 2017 afholdt Fu-
nabashi-parken for første gang et ”Scandina-
vian Fair”, som fandt sted fra lørdag den 7.
oktober til søndag den 29. oktober 2017. Midt
i Andersen-parken blev der installeret hytter
i bedste julemarkedsstil, som blev fyldt med
danske varer af erhvervsdrivende fra Odense
med lidt opbakning fra Aarhus og Køben-
havn. Det skandinaviske marked blev dog
desværre ramt – sammen med resten af
Tokyo-regionen – af historisk dårligt vejr
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Funabashi Andersen Park i fuldt flor.



med tyfoner og store mængder regn. Men
vejret til trods mødte der stadig interesse-
rede gæster op, som kunne få en snak med
museets udsendte medarbejdere eller ejerne
af souvenirbutikken Klods-Hans, lytte til live
musik af skandinaviske og japanske musi-
kere og sågar nyde en hotdog, serveret af ba-
geren Kenta i hans pølsevogn. Et absolut
højdepunkt på markedet var H.K.H Kron-
prinsesse Marys besøg den 10. oktober som
led i kronprinsparrets officielle besøg i Japan.
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Samarbejdet med Funabashi Andersen Park
fortsætter, og måske byder 2018 på endnu et
Scandinavian Fair. 

Fyrtøjet – fejring og fremtid.
2017 var et helt særligt år for Børnekulturhu-
set Fyrtøjet. I juni kippede vi med flaget for
de fantastiske 20 år, der er gået, siden Fyrtø-
jet for første gang slog dørene op for børn og
familier fra Danmark og hele verden. Vi
kunne fejre, at tusinder af gæster gennem

årene har opsøgt H.C. Andersens eventyr-
verden her og har fordybet sig i leg, teater,
billedkunst og fortælling i husets sanselige
og smukke scenografiske og arkitektoniske
rammer. 

Alt, hvad Fyrtøjet står og har stået for, bærer
vi nu videre over i nye omgivelser. For 2017
var også året, da der var sidste åbningsdag i
Hans Jensens Stræde 21. 1. november luk-
kede huset ned for at gøre klar til byggeriet af
det nye H.C. Andersens Hus. De sidste skole-
børn havde forløb i Fyrtøjet den 31. oktober,
og i løbet af den følgende måned blev effekter
og kostumer overflyttet til Møntergården.
Store dele af udstillingen ’Den Standhaftige
Tinsoldat’ blev pakket i containere og sendt
til Japan, hvor udstillingen vil blive genop-
bygget på smukkeste vis i Funabashi Ander-
sen Park. 
Men inden da var arbejdet på at skabe en
midlertidig udstilling gået i gang. Fyrtøjet
rykker ind i inspirerende og gode rammer i
den gamle Nyborglade på Møntergården. Her
er H.C. Andersens eventyr ’Elverhøj’ under
iscenesættelse frem mod åbningen i maj
2018. Og her kommer Fyrtøjet til at have til
huse, indtil vi kan flytte endeligt ind i det nye
H.C. Andersens Hus i 2020. 



BØRN OG UNGE

Odense Bys Museer har haft et stort fokus på
at tilrettelægge forskellige formidlingstiltag
særligt målrettet børn og unge. Ud over det
nye børnemuseum på Møntergården og de
mange børneaktiviteter, der foregår rundt på
alle museerne, er en stor del af børn og unge-
strategien, at Odense Bys Museer skaber de
bedst mulige rammer for, at dagtilbud og
skoler kan anvende museerne i undervisnin-
gen. Og vi er godt på vej. I 2017 har over
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26.000 skoleelever og førskolebørn, heraf ca.
9600 fra Odense Kommunes skoler og insti-
tutioner, besøgt et af museerne som led i
deres undervisning. 

Vores H.C. Andersen
I april 2017 lancerede vi i samarbejde med
H.C. Andersen Fonden forløbet ”Vores H.C.
Andersen”. Eleverne inviteres i forløbet
med på en vandring rundt i Odenses gader,
hvor de får lov til skabe deres egne eventyr
ved hjælp af genstande og historier fra for-
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fatterens barndom i Odense. Forløbet tilby-
des gratis til alle 2. klasser i Odense Kom-
mune, og i 2017 var hele 874 elever med på
forløbet.

Knud – konge, helgen, myte
Knud den Hellige blev ikke kun vækket til
live i årets særudstilling på Møntergården. I
december udgav museet undervisningsmate-
rialet ”Knud – konge, helgen, myte”. Materia-
lets omdrejningspunkt er fortællingen om
Knud den Hellige gennem tiden. Eleverne
skal undersøge kilderne og fortællingerne
om Knud, og gennem materialet opdager de,
at fortiden ikke er statisk men et udtryk for
den samtid, som den fortælles i. ”Knud –
konge, helgen, myte” blev udgivet ved et ar-
rangement på H.C. Andersen Skolen og ef-
terfølgende sendt ud til alle skoler i Odense
Kommune. 

CARL NIELSEN

På Carl Nielsen-området handlede året 2017 i
høj grad om at etablere nye og styrke allerede
eksisterende samarbejder. Særligt bemærkel-
sesværdigt var indgåelsen af et tæt og frugt-
bart samarbejde med Faaborg-Midtfyn
Kommune, idet museet og kommunen har fæl-
les interesse i at bruge Carl Nielsen og værdier
tilknyttet ham som samlende faktor i den
nordlige del af kommunen, hvor Carl Nielsens
Barndomshjem ligger. Vores fælles interesserKnuds Odense – elevernes myte.
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Nikolaj Forskov Eriksen spillede for og dansede med eleverne til Carl Nielsens fødselsdag. Der blev også leget,

gættet, spillet og sunget. Foto: Ole Lund Jensen



har foreløbig resulteret i et samarbejde om ud-
viklingen af Carl Nielsens Barndomshjem og
de helt nære omgivelser omkring museet, men
også et mere vidtrækkende og bredere samar-
bejde om udvikling af en masterplan, der skal
sætte retning for hele området ved hjælp af
den verdensberømte komponist. Et sådant ud-
viklingsarbejde koster penge. Derfor var det
en meget stor glæde, at Carl Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsens Legat i årets løb bevilli-
gede 1,5 mio. kroner til ny udstilling med
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fokus på at bringe Carl Nielsens Barndoms-
hjem tilbage til en mere autentisk udformning
med hjemligt præg. Faaborg-Midtfyn Kom-
mune har afsat 2,9 mio. kroner til ankomstom-
rådet. Vi søger sammen midler til at realisere
finansieringen af den resterende del af visio-
nen. Vi i museet er både glade og stolte over, at
vi aktivt kan gå ind og understøtte de igangvæ-
rende lokale tiltag med at skabe fokus på Carl
Nielsen-værdier.
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Samtidig har vi fortsat arbejdet målrettet på
at øge aktiviteterne i og omkring Carl Niel-
sens Barndomshjem. Fokus har været på at
styrke den autentiske oplevelse samt vores
formidling af Carl Nielsens værk. Samtidig
har vi forsøgt at række ud mod nye målgrup-
per, herunder børn. Blandt de nye og vellyk-
kede tiltag er BabyCarl, som henvender sig til
mødregrupper og deres babyer. Museet blev
fyldt med sang, musik, dans og fortællinger til
alles fornøjelse. Et andet eksempel kunne
være fejringen af Carl Nielsens fødselsdag for
børn i 1. og 2. klasse. Dette blev arrangeret og
afviklet i samarbejde med Carl Nielsen Skolen
med stor succes. Vi ser i den grad frem til at
fortsætte de nye og spændende takter i 2018.

DEN FYNSKE LANDSBY

Over 90.000 gæster valgte i løbet af sæson 2017
at besøge Den Fynske Landsby. Årets program
bød på gensyn med velkendte traditionelle ar-
rangementer men også på nye tiltag. 

2017 blev året, da vi fik færdiggjort Børnenes
Landsby, som er området mellem Skolen fra
Eskær og det gamle Birkedommerfængsel.
Med sommerens komme blev den sidste lad-
ning egetræs-bondegårdsdyr leveret og monte-
ret, så de var klar til leg, da skolernes sommer-
ferie begyndte. Dyrene er udskåret af Skulp-
turværkstedet ved Allan Bo Jensen, og området
er etableret med støtte fra Albanifonden.

BabyCarl. Foto: Ole Lund Jensen
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Den Fynske Landsby som kulisse
Som noget særligt for 2017 skal nævnes de
mange tv-folk, filmskabere og andre medie-
folk, som har fået øjnene op for, hvor auten-
tisk en plet på Danmarkskortet Den Fynske
Landsby er. 
I foråret havde vi over flere omgange besøg af
et større filmhold, der optog scener til DR1’s

Det nye område for børn er blevet taget godt imod.

Der kan sidde mange børn på sådan en gedebuk!

Mange af Den Fynske Landsbys gæster kom-
mer i løbet af sommeren, og særligt turister
besøger ofte Fyn i sensommeren. Derfor
havde vi i 2017 besluttet at udvide sommer-
sæsonen, så den varede til udgangen af au-
gust måned. Det betød åbent alle dage,
længere åbningstid og flere aktiviteter til
vores museumsgæster i de smukke august-
dage.

Årets udstillinger
Igen i år har vi været heldige at kunne tilbyde
gæster i Den Fynske Landsby udstillinger, som
er kommet i stand med hjælp fra eksterne sam-
arbejdspartnere. Fra sæsonstart og til udgan-
gen af august kunne man i Præstegården fra
Tommerup se udstillingen Præstegårdskultur
gennem 500 år. Baggrunden for udstillingen
var markeringen af 500-året for reformatio-
nen, og fokus lå på de mange forskellige roller,
som præsten kom til at udfylde efter reforma-
tionens indtog i Danmark. Han var husbond og
familiefar, men også statens embedsmand, der
havde skoletilsyn, stod for registrering, atte-
ster og indberetninger. Dertil var præsten sog-
nets foregangsmand og tog nye initiativer i
blandt andet have-, skov- og landbrugsanlig-
gender. Udstillingen blev finansieret af Energi
Fyns Almene Fond og var tilrettelagt af en ar-
bejdsgruppe under Fyens Stift.

Fra 1. juni og resten af sæsonen kunne man
opleve smukke sort/hvide fotografier af nuti-
dens fynske kulturlandskab i udstillingen
Mennesker og Landskaber – Fyn i det 21. år-
hundrede. Kunstneren bag fotografierne var
Luca Berti, der siden 2012 har arbejdet med
fotoprojektet Menneske og Natur i Danmark. 
Luca Bertis fotografier af det nutidige fynske
kulturlandskab var en fin spejling af Den Fyn-
ske Landsbys fokus på 1800-tallets kultur-
landskab som bagtæppe for fynboernes liv og
vilkår, og udstillingen blev rigtig godt modta-
get af museets gæster.

Kunstneren bag fotoudstillingen ”Mennesker og

Landskaber – Fyn i det 21. århundrede”, Luca Berti,

fortæller om sine fotografier ved åbningsreceptionen.
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Optagelser til DR1’s “Historien om Danmark” med Lars Mikkelsen i vognen på Fjelstedgårdens gårdsplads.



store serie Historien om Danmark. De skulle
bruge både autentiske 1800-tals-omgivelser
og statister til at skabe liv i baggrunden. Det
sidste kunne Landsbyens formidlere i Le-
vende Historie heldigvis hjælpe med. 
På samme vis vil der også være klip fra Den
Fynske Landsby, når Historieselskabets tv-
serie Dengang vi var bønder løber over skær-
men på DR K i 2018. 
I eftersommeren var filmhold fra bl.a. Zen-
tropa og Nordisk Film på besøg i Landsbyen
for at optage dele af hhv. en tv-serie og en
spillefilm, og museet har endda ’medvirket’ i
en reklamefilm. Jo, historieformidling har
mange ansigter!

Det skaber lidt uro i hverdagen for både an-
satte og øvrige gæster, når der skal optages
film i større stil, men dels finder mange mu-
seumsgæster det interessant, at de også kan
opleve filmoptagelser under deres museums-
besøg, og dels ser vi det som en del af muse-
ets formidlingsforpligtelse at medvirke til
film og tv-programmer, der har til formål at
udbrede viden om historien.

Landsbyens bygninger
Som også de foregående år har der været stor
fokus på vedligehold og restaurering af muse-
ets bygningskomplekser, der ud over at skabe
autentiske rammer om oplevelser, formidling
og aktiviteter også er kulturarv i sig selv. I
2017 er det især tagene, der har fået en om-
gang. Hen over vinteren 2016-17 kom der nyt

stråtag på størstedelen af Torupgården, som
er Den Fynske Landsbys aktivitetsgård,
hvorfra mange af Levende Histories aktivite-
ter udgår. Desuden blev det gamle birkedom-
merfængsel i den anden ende af museet
nytækket i oktober. 
I løbet af de seneste par sæsoner kunne man
ofte møde museets håndværkere på toppen af

den gamle teglværksovn, hvor de var i færd
med at restaurere taget. Arbejdet foregik fra
et gammeldags træstillads og blev udført
med traditionelle redskaber, materialer og
metoder. Denne sommer blev det store ar-
bejde med at udskifte teglstenene færdig-
gjort.
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Landsbyens håndværkere restaurerede teglværksovnens tag.



MEDIEMUSEET

Igennem en lykkelig forening mellem presse-
omtale, gode partnerskaber og naturligvis
spændende indhold lykkedes det Mediemu-
seet at skabe en række meget velbesøgte ar-
rangementer i 2017. I vinterferien trak et
retro gaming-arrangement mere end 2000
besøgende og skabte omtale i både lokal og
national presse. Ikke mindst et nostalgisk
indslag i TV Avisen var med til at få voksne
og børn ind at spille på konsoller og compu-
tere fra 70’erne og op til midten af 00’erne.

I efterårsferien arbejdede Mediemuseet atter
sammen med Harry Potter Festivalen og af-
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holdt workshop for børn om sensationsskrib-
lerier med den skrappe journalist Rita Rive-
jern. Museets engagerede frivillige trykkere
og typografer var med til at sørge for, at de
unge sensationsjournalister in spe kunne for-
lade museet med en dugfrisk forside af Profet-
tidende med netop deres historie på tryk. Som
noget nyt i år blev Det Mediearkæologiske La-
boratoriumdesuden omdannet til Weasleys
Wunderkammer. Troldmanden Arthur Weas-
ley har altid været fascineret af muggler-
mekanik, dvs. teknologi, som vi almindelige
ikke-magiske mennesker anvender. Så det var
naturligvis oplagt at invitere Arthur og alle de
andre troldmænd og hekse, der gæs ter Harry
Potter Festivalen, ind at prøve noget muggler-
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mediemekanik af ældre dato. Båndsalat og
andre fortidige fænomener endte med at fa-
scinere knap 1400 gæster på to dage. Der
kom mange gode snakke generationerne
imellem ud af besværlighederne ved at skulle
spole sammenlignet med nutidens tryllestav i
form af en smartphone.

Et andet populært arrangement i efteråret
var et foredrag med den garvede nyheds- og
mediejournalist Lasse Jensen i anledning af
hans nyligt udgivne selvbiografi ”Journalist”.
Mediemuseets nyansatte museumsinspektør
Anders Bo Rasmussen fik arrangeret og mo-
dereret et spændende foredrag, der fyldte
Brandts’ auditorium op en ellers stille no-
vemberaften.
Denne aften har inspireret os til at fortsætte
det gode arbejde og arrangere en foredrags-
række Mediestemmer fra  fremtiden. I løbet
af fire torsdage i foråret 2018 inviterer Me-
diemuseet til gratis oplæg og debat med
nogle af Danmarks skarpeste tænkere, skri-
benter og foredragsholdere om medieudvik-
lingen og kampen for troværdigheden før og
nu. Og naturligvis afholder vi også i 2018
retro gaming i vinterferien og Harry Potter
Festival i efterårsferien, så også familiepubli-
kummet kan blive engageret i medie- og pres-
sehistorien.

Der hygges med retro gaming.
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, 

Sensationsjournalister in spe lærer tricks af Rita Rivejern.
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Histotoriet åbnede i vinterferien med besøg af Sigurd Barrett, der optrådte med udvalgte sange fra sit nye Dan-

markshistorieshow iklædt stor hue til værn mod årstidens kuldegrader. Foto: Ole Lund Jensen



MØNTERGÅRDEN

2017 blev et spændende år for Møntergården.
Endnu flere områder og bygninger i museums -
karréen blev taget i brug, udstillinger blev
åbnet, og nye samarbejder og arrangementer
så dagens lys side om side med de gode, gamle
klassikere som blandt andet Jodys cirkusfore-
stilling og det traditionsrige julemarked. De
mange tiltag skabte en stigning i besøgstallet
på cirka 35% i forhold til året før, og det var
især antallet af besøgende børn, der voksede. 

At børnene kom til Møntergården i større tal
er ikke så underligt, for i 2017 blev dørene
åbnet til hele to nye, permanente udstillings-
og aktivitetsområder for børn: Histotoriet og
Børnenes Baggård, som man kan læse mere
om i en af denne årbogs artikler. Begge åb-
ninger blev markeret på festligste vis med
besøg af børnekendisserne Sigurd Barrett og
Silja fra Ramasjang, gigantisk pink tylsløjfe,
kæmpekage, lirekasse, fornemme besøg fra
fonde og kommune, helt særlige aktiviteter
for børn og meget mere.

De nye børneområder og -faciliteter har hele
året igennem dannet rammen om rigtig
mange nye børnearrangementer i ferier og
weekender, f.eks. børneforskerweekend, byg
dit eget fuglehus, lav et trædampskib og leg
gamle lege. Et eksklusivt aftenarrangement
for børn i anledning af Harry Potter Festiva-
len blev der også plads til, nemlig ”Spøgelses-

skolen”. Fortællingerne om Harry Potter
rummer spændende historiske referencer,
der er oplagte at tage udgangspunkt i til hi-
storieformidling, og til årets arrangement
mødte børnene spøgelseslærer Cuthbert
Binns, som tog dem med på en lidt uhyggelig
rejse rundt i de gamle gader og kroge på mu-
seet. Her mødte de kendte spøgelser fra bø-
gerne og skulle lære mere om deres tid og
historie for at blive i stand til at tale med spø-
gelser. Arrangementet var så populært, at det
blev udsolgt på ganske få timer! 

Men også de voksne besøgende blev der taget
kærligt hånd om i året, der gik. Den største
magnet var udstillingen ”Knuds Odense – Vi-
kingernes by”, som er omtalt herunder, og
den række af interessante foredrag og andre
arrangementer, der fulgte i dens kølvand.
Derudover indgik Møntergården i en række
spændende samarbejder, der skabte nye ar-
rangementer. Blandt andet fejredes Kvinder-
nes Internationale Kampdag på Mønter-
gården i samarbejde med Dansk Kvindesam-
funds odenseanske afdeling. Her mødte flere
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Til åbningen af Børnenes Baggård summede Møntergården af 1800-tals stemning med udklædte folk, lirekasse-

mand, smede, kanonfotograf og smagsprøver på pandekager fra støbejernskomfuret i lejligheden. 

Foto: Ole Lund Jensen



hundrede kvinder og enkelte mænd i alle al-
dre op, og arrangementet bød på lækker vin-
bar, som Café Nelles stod for, bandet LOLOU
serverede sprød musik, og der var oplæg om
kvindesagen både i dag og gennem historien.

En anden kvindesag, som blev markeret i 2017,
var 400-året for opførelsen af de små fattig-
huse, der ligger i museumskarréen og blev op-
ført af adelsjomfru Pernille Lykke i 1617 som
bolig til fattige enker. 400-års dagen blev fejret
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på behørig vis med kringle, kaffe, Kijafa, for-
tælling om bodernes historie og fælles afsyng-
ning af en lejlighedssang, der blev skrevet i
anledning af 80-års fødselsdagen for en af de
enker, der boede i huset i 1940’erne.

Endelig så et helt nyt koncept dagens lys på
Møntergården, nemlig babyMUS med rund-
visninger, byvandringer og andre aktiviteter
på museet for forældre på barsel den sidste
onsdag i hver måned. Her var alt indrettet på
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babyernes præmisser – tempoet var roligt,
rundvisningerne korte, der var plads til plud-
ren, formiddagslur, bleskift og mælk – og kaf-
fehygge og snak for forældrene. Konceptet
blev så godt modtaget, at vi ufortrødent fort-
sætter i 2018 ligesom med mange af de andre
gode arrangementer, der har virket med suc-
ces igennem året.

Kvindernes kampdag blev fejret på Møntergården den 8. marts 2017 i samarbejde med Dansk Kvindesamfund.

Her er det museumsinspektør Camilla Schjerning, der fortæller om ligestilling og kvindekamp gennem historien.

Foto: Dyveke Skov Larsen
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Babyerne fik én på opleveren, når de var med rundt i museets udstillinger. Størst succes havde vi dog ubetinget

med et julearrangement, hvor de besøgende forældre kunne få baby fotograferet i 1800-tals tøj og -stil. 

Foto: Bjørn Koch Klausen



168O D E N S E  B Y S  M U S E E R  2 0 1 8



Gårdrum og hjerterum
Tusindvis af glade gæster besøgte årets H.C.
Andersen Julemarked, som Møntergården tra-
ditionen tro deltager i. De kunne nyde de
smukt pyntede gårdrum, hvor masser af gran-
træer og lys gav området en eventyrlig stem-
ning. Nyborgladen lagde atter rammer til en
hyggelig julecafé, hvor gæsterne kunne få var-
men, mens de smagte på lækker gløgg og skøn-
ne kager. I boderne kunne der købes fine ting
til at lægge under juletræet, snaps at varme sig
på og kandiserede æbler til den søde tand. 

Mange besøgte også Børnenes Baggård, som
for første gang var en del af det traditionsrige
julemarked. I værkstedet kunne man lave
gammeldags julepynt, og på 1. salen var der
godt gang i støbejernskomfuret, for snedke-
rens kone var i køkkenet for at bage småka-
ger, og en herlig duft lokkede store og små til.
Sådan udvikler julemarkedet sig år for år, og
hvad 2018 bringer, må tiden vise.
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Der var gang i Børnenes Baggård, som mange stiftede

bekendtskab med for første gang under julemarkedet.

Foto: Ole Lund Jensen



Knuds Odense – Vikingernes by
Fra den 19. maj 2017 til den 11. marts 2018
kunne man på Møntergården se museets
store særudstilling Knuds Odense – Vikin-
gernes by. Udstillingen baseredes i høj grad
på de omfattende arkæologiske undersøgel-
ser, som museet udførte i perioden 2012-2016
forud for omdannelsen af Odenses bymidte i
regi af projektet Fra Gade til By. Undersøgel-
serne har i høj grad føjet nye brikker til byens
ældste historie, og de mange fine fund og til-
knyttede historier skulle nu frem i lyset.
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Udstillingen var bygget op over fire overord-
nede temaer – Odenses opståen, Kongens
Odense, Bispens Odense samt Borgerens
Odense – der alle baseres på aktuelle forsk-
ningsprojekter, bl.a. i regi af forskningscen-
tret CENTRUM. 

Første tema fortalte bl.a. om Odenses vikin-
geborg Nonnebakken, om de mange detek-
torfund fra byens opland og om baggrunden
for, at byen blev til. Andet tema havde Knud
den Hellige i fokus, og centralt i dette afsnit
var et imponerende maleri af Knud, udført af
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kunstneren Thomas Kluge. Desuden rum-
mede afsnittet en række fantastiske middel-
alderlige håndskrifter, herunder Ælnoths
Krønike, den ældste danmarkshistorie, som
er skrevet af en engelsk munk omkring 1120 i
Odense. Udstillingens tredje afsnit havde
fokus på en 1000-tals bispegrav, som er fun-
det i den Albani Kirke, hvor kong Knud blev
dræbt i 1086. I sidste afsnit af udstillingen
optrådte fundene fra dagliglivet i middelalde-
rens Odense såsom markedsboder, Dan-
marks ældste bryggeri og fund, der vidner
om kontakt til nær og fjern.

Kig ind i udstillingen Knuds Odense – Vikingernes by. 

Foto: Ole lund Jensen



Historien om Danmark
I 2017 sendte Danmarks Radio Historien om
Danmark, der som en tv-serie i ti afsnit for-
midlede historien om Danmark – som land
og som folk – på baggrund af de nyeste 
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Men konceptet Knuds Odense – vikingernes
by rummer andre formidlingstiltag end ud-
stillingen. Således er der i forbindelse med
udstillingen udkommet en bog om Knud den
Hellige og en bog, som i en række artikler
dykker ned i flere af udstillingens emner.
Mens udstillingen kørte, blev der desuden af-
viklet en stribe foredrag, hvor det var muligt
at høre eksperterne fortælle om lige netop
deres specialområde. 

Næste skridt vil være formidlingen i byrum-
met på præcis de steder, hvor historien har
udspillet sig. Vikingeborgen ved Nonnebak-
ken, Albani Kirke, hvor Knud blev dræbt,
krypten under Skt. Knuds Kirke med skri-

nene med Knud og hans bror Benedikt samt
de fantastiske silkestoffer, de fik med sig, er
alle steder og fund med betydning lokalt, na-
tionalt og internationalt.  

Konceptet Knuds Odense – vikingernes by vil
forhåbentlig i de kommende år få en stadig
større mental og fysisk tilstedeværelse i byen. 

ARKÆOLOGI

Indsamling, forskning, formidling, registre-
ring, forvaltning… kalenderåret 2017 har
budt på mange markante og spændende ar-
bejdsopgaver for Arkæologi. 
Indsatser afledt af byomdannelsen Fra Gade
til By i Odense har, ligesom de foregående år,
spillet en fremtrædende – og i offentlighe-
den meget synlig – rolle. Dog ikke længere
som et stort udgravningsprojekt i midtbyen,
men derimod som afrapporterings-, forsk-
nings-, formidlings- og udstillingstiltag, som
det fremgår flere sted i denne bog. Ønsket
om at forankre fortællingen om Knuds
Odense – vikingernes by som en fremtræ-
dende identitetsskaber for og om Odense
har dermed været en ledetråd for en lang
række tiltag i 2017 og vil være det i årene
fremover. Langtfra alle indsatser er imidler-
tid lige så synlige som Knuds Odense – vi-
kingernes by, men her et lille udpluk af de
arkæologi-indsatser, der har præget det se-
neste kalenderår.

Forsiden af bogen bag udstillingen Knuds Odense –

Vikingernes by. 

Flyer med annoncering af Danmarks Radios og

Odense Bys Museers forpremiere på Historien om

Danmark, afsnit 2. Kraniet af Koelbjergmennesket –

den hidtil ældste skandinav – havde en central rolle i

afsnit 1 om stenalderen og kunne ved forpremieren

beses i en miniudstilling om de nye resultater i muse-

ets ankomstområde. 



forskningsresultater. Det var den første store
satsning på dén fortælling, siden Erik Kjers-
gaards Danmarkshistorien havde premiere
for en generation siden i 1982. 
DR afholdt ni forpremiereevents rundt om i
landet, og Møntergården lagde lokaler til den
første, der havde fokus på bronze- og jernal-
deren. Til eventet blev der holdt foredrag og
fremvist oldsager, mens DR mødte op med en
interaktiv udstilling. Amatørarkæologer fra
foreningen Harja deltog også og fortalte om,
hvordan det er at være metaldetektorfører.
Koordineret med DR og Center for Geogene-
tik offentliggjorde vi resultatet af nye DNA-
analyser af Koelbjergmennesket den 1. april.
Det førte præcis som håbet til spekulationer i
pressen, faglige kredse og i offentligheden
om, hvorvidt der var tale om en aprilsnar.
Det var der som bekendt ikke, hvorfor Koel-
bjergkvinden siden 1. april 2017 omtales som
Koelbjergmanden.
Forpremieren og serien Historien om Dan-
mark var en kæmpe succes, der nød enorm
interesse og fik stor gennemslagskraft i be-
folkningen i 2017.

Årtusinders råvarer
I 2017 har Arkæologi iværksat et 5-årigt ind-
samlingsfokus med titlen Årtusinders Råva-
rer. Målet med indsatsen er – ved hjælp af
naturvidenskabelige grænsevidenskaber – at
undersøge udveksling, handel og proveniens
af råvarer (træ, metaller, glas, dyr etc.) i et
langtidsperspektiv. Projektet tager af prakti-
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ske årsager udgangspunkt i Odense Bys Mu-
seers arkæologiske ansvarsområde, men for
at nå det fulde videns-potentiale er det ambi-
tionen, at projektet udbredes til det nuvæ-
rende Danmark og nabolande. Herved vil
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råvarernes bevægelighed, handels- og ud-
vekslingssystemer samt underliggende net-
værk og politiske relationer kunne under-
søges på baggrund af et helt nyt kildegrund-
lag.

Arkæolog Line Borre Lundø i færd med at afrømme muldjorden på nordsiden af Nonnebakken.



ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER

Nonnebakken – Odenses vikingeborg
I oktober måned genoptog museet de arkæolo-
giske forskningsundersøgelser af Nonnebak-
ken. Målet for undersøgelserne var at efter-
søge en nordvendt portåbning i det cirkulære
ringborgsanlæg, præcis som vi kender det fra
de øvrige danske ringborge Aggersborg, Fyr-
kat, Trelleborg og Borgring. Gennem nøje stu-
dier af de eksisterende udgravningsplaner
var det muligt at udpege et 72 m2 stort ud-
gravningsfelt, der burde omfatte spor efter en
nordport – såfremt også Nonnebakken var
anlagt med en sådan. Efter få timers undersø-
gelse begyndte stolpehuller at pible frem som
små mørke muldpletter, der tydeligt adskilte
sig fra den gullige undergrund. Undersøgelsen
bekræftede hurtigt borgens gode bevarings-
grad, og mulige indikationer af en nordport
fremkom også. Men det udestår endnu at for-
stå, hvad de mange stolpehuller præcis repræ-
senterer. 
Museet ønsker at takke Odd Fellow Ordenen
for et forbilledligt samarbejde og for den
store velvilje, vi har mødt i forbindelse med
de gentagne feltundersøgelser på denne kul-
turhistoriske perle midt i Odense.

Jernalderofringer i Fjelsted
I starten af 2017 havde museet en udgravning
i Fjelsted forud for grusgravning. Ved under-
søgelsen blev der fundet spor efter langhuse
dateret til ældre og yngre romersk jernalder

Valmuer, gårde og grave ved Fraugde-
Kærby/Tietgenbyen Nord
Sommeren 2017 bød desuden på iværksættel-
sen af et kommende stort udgravningsprojekt,
idet Odense Kommune påtænker at udvide er-
hvervsområdet i Tietgenbyen med ca. 90 ha
syd og vest for Fraugde-Kærby. Forundersø-
gelsen viser, at området er meget fundrigt
med spor af bebyggelse fra bronzealder, jern-
alder, vikingetid/tidlig middelalder og nyere
tid samt grave fra bronze- og jernalder.
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Forundersøgelse af en mark med blomstrende valmuer på en mark vest for Fraugde-Kærby, sommeren 2017.

(1-375 e.Kr.). Husenes spredte dateringer
viser, at mindst én familie beboede og dyr-
kede jorden i generationer. I et af de udgra-
vede huse fandt vi miniaturelerkar hensat i
stolpehullerne. Sådanne lerkar tolkes som of-
ferhensættelser og fungerer dermed som et
spejl af jernalderbefolkningens religion og ri-
tualer. Den rituelle tradition kom desuden til
udtryk i to lerkar-depoter. Om ofringerne var
ansporet af ønsket om en god høst, mange
børn, et godt helbred eller anden gunst til
fordel for samfundet, får vi aldrig vished for. 



Gårde fra Højme
I perioden fra efteråret 2017 til foråret 2018
undersøges ca. 55 ha nordvest for Højme
forud for Odense Kommunes byggemodning
af et kommende erhvervsområde. På udgrav-
ningerne er der fundet gårde fra førromersk,
ældre romersk og yngre romersk/ældre ger-
mansk jernalder på den vestlige og nordlige
del, mens der mod øst er udgravet spor af
bygninger fra middelalderen og evt. vikinge-
tid. Sidstnævnte er formentlig en gård, der er
udflyttet til vangen [agerjorden] fra adelbyen,
som i dette tilfælde må være Højme, præcis
som vi kender det fra Jyske Lov §48.

Gravene ved Energivej
Forud for arbejdet med forlængelsen af Ener-
givej, Odense S blev der i foråret udgravet be-
byggelsesspor fra bronze- og ældre jernalder.
Ved forundersøgelsen samarbejdede vi med
detektorfører Torben Christensen, hvilket
resulterede i fundet af en randlisteøkse, der
dateres til overgangen mellem sten- og bron-
zealder næsten 2000 år f.v.t. 
Noget senere, men ikke mindre spektaku-
lært, var fundet af en gravplads med i alt 20
brandgrave fra sen ældre romertid/yngre ro-
mertid. Gravene indeholdt – foruden de
brændte rester af de afdøde – fragmenter af
kamme, glasperler, slibesten, lerkar, fibler,
nåle, jern og knusesten.
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Danefæ
Odense Bys Museer modtog igen i 2017 et be-
tydeligt antal detektorfund, hvoraf mange vil
være omfattet af museumslovens bestem-
melser om danefæ. Genstandene er fundet
spredt rundt i museets ansvarsområde, og de
dækker hele perioden fra yngre stenalder til
nyere tid. Langt de fleste genstande er dog fra
tidsrummet mellem sen jernalder og tidlig
middelalder (ca. 500-1200 e.Kr.). 
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Ikke mindst fra Odenses opland er der tilgået
mange metalgenstande, og disse har indgået i
flere forskningsprojekter, der har beskæfti-
get sig med spørgsmål om købstadens op-
komst og udvikling. Dele af dette materiale,
som tæller tusinder af genstande, har også
været vist i forbindelse med udstillingen
Knuds Odense – Vikingernes by – ligesom de
indgår i bogen med samme titel. Det er såle-
des et godt eksempel på, at museet anvender
amatørarkæologernes fund direkte i forbin-
delse med forskning og formidling.   

For- og bagside af guldmønt fundet i Strib-Røjleskov Sogn i 2017. Mønten er præget i det nuværende Ukraine i

4. årh. Den er lavet som en efterligning af en mønt fra kystbyen Alexandria Troas i den nordvestlige del af Tyr-

kiet. Foto: Palle Nielsen



FORSKNING

Årets aktiviteter i Forskningscentret
CENTRUM
I perioden 2017-2020 leder CENTRUM det af
VELUX FONDEN støttede projekt From Cen-
tral Space to Urban Place. Fra jernalderens
centrale områder til middelalderens byer, der
udføres i samarbejde med Østfyns Museer,
Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard
Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Uni-
versitet og Københavns Universitet. Der er i
løbet af året udført feltundersøgelser og udar-
bejdet længere forskningsartikler vedr. dati-
dens infrastruktur, stednavne og de talrige
detektorpladser, som dygtige amatørarkæolo-
ger gennem de seneste år har frembragt. 

Også projektets første store formidlingsar-
rangement blev afviklet. Formålet var at gen-
skabe datidens kommunikationssystemer, og
det skete ved at tænde bål på de såkaldte bav-
nelokaliteter, de markante punkter i terræ-
net, som i hvert fald siden vikingetiden blev
brugt til at advare om angreb fra søsiden.
Både ved Odense Fjord og i den centrale Lim-
fjord blev der således den 8. november ved
hjælp af lokale foreninger og skoler tændt
bål, og deltagerne foretog observationer af,
om man kunne se fra et punkt til et andet. Ar-
rangementet blev en stor succes med flere
hundrede deltagere og besøgende og med
stor bevågenhed fra lokale såvel som lands-
dækkende medier. 
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Rekonstruktion af vikingetidens bavnebål. Grafisk arbejde: Bjørn Koch Klausen, Odense Bys Museer



CENTRUM afholder desuden løbende semi-
narer. Februar 2016 afholdtes seminaret At
være i centrum. Magt og minde – højstatus-
begravelser i udvalgte centre 950-1450, og den
6.-7. november 2017 afholdtes det tværviden-
skabelige seminar Life and cult of Canute the
Holy – the first royal saint of Denmark sam-
men med Center for Middelalderstudier ved
Syddansk Universitet. Seminaret havde del-
tagelse af forskere fra store dele af Europa og
danner fundament for fremtidig udforskning
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af Knud den Hellige og hans samtid. Indlæg-
gene fra seminaret i 2016 udkom i 2017 som
første bind i CENTRUMs skriftserie Kultur-
historiske studier i centralitet – Archaeologi-
cal & Historical Studies in Centrality, og
næste nummer vil publicere indlæggene fra
seminaret om Knud. 

Forskning er en tung og langsommelig proces,
men den er afgørende for at kunne give en fag-
ligt funderet og opdateret formidling til læg og
lærd. Dette samspil kommer på bedste vis til
udtryk i de andetsteds omtalte formidlingsak-
tiviteter under konceptet Knuds Odense – vi-
kingernes by, som i høj grad baserede sig på
forskningen i CENTRUM. 

HISTORIE

Gennemgang af industrisamlingen
Orden i samlingerne! Sådan har mantraet
lydt siden 1996. Vi arbejder stadig på sagen.
De første mange år gik med digital registre-
ring, opbygning af tidssvarende magasiner
samt flytning til disse. I de seneste ca. fem år
har vi bevæget os ind i, hvad vi kan kalde
’fase 2’, hvor samlinger bliver genstand for
analyse. Hvad har vi? Hvor mange af hver?
Hvilken tilstand er det i? Hvor kommer det
fra? Hvem har doneret? Hvorfor? Kan det
bruges til forskning? Eller formidling? Eller
det kætterske …. skal det kasseres? Og vi har
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også i 2016 påbegyndt en gennemfotografe-
ring af de historiske samlinger.
I 2017 viste Thomas B. Thriges Fond os den
velvilje at bevilge midler til at analysere den
industrihistoriske samling. Opgaven blev lagt
i hænderne på cand.mag. Joachim Allouche.
Han fandt frem til, at 13.696 genstande
kunne siges at relatere sig til industri. Det
mundede ud i rapporten ’En strategi for
Odenses industrisamling’.
Joachim konkluderede på flere måder: vedr.
samlingens repræsentativitet for forskellige
perioder, vedr. dens status i forhold til dan-
ske samlinger i øvrigt, samt hvilke der rum-
mede forskningspotentiale. Han nåede også
frem til, at en række genstande, især produk-
ter af enhver art, kan/bør opfattes som hø-
rende til industri-temaet. Generelt spiller
Odense Bys Museer (OBM) sammen med Na-
tionalmuseet, Arbejdermuseet, Danmarks
Tekniske Museum, Industrimuseet i Hor-
sens, Energimuseet og Mediemuseet, hvor
sidstnævnte er en del af OBM-familien.
Den korte version af rapporten er, at museet
har otte ’meningsfulde’ samlinger. Dvs. sam-
linger, der rummer så mange, væsentlige
genstande, at man kan belyse flere sider af en
virksomhed/produktion, og at den rummer
forskningspotentiale. De otte er Odense/-
Fyns Glasværk, Dalum Papirfabrik, Thomas
B. Thriges virksomhed, Wittenborg Auto-
mater, Odense Staalskibsværft/Lindøværf-
tet, Albani-bryggeriet, N. Tørrings Cigarfa-
brik, samt konservesindustri i Odense set

Forsiden af første bind i CENTRUMs nye skriftserie.



som helhed. Ud over disse er et utal af virk-
somheder og produkter m.v. repræsenteret
via enkelte eller meget få genstande, som vi
kan betragte som symboler (’beviser’) på hi-
storien. Det vil sige noget, vi kan bruge som

afsæt til generelle fortællinger om Odense og
Fyn men ikke til belysning af eksempelvis
virksomhedshistorier.
Joachims analyse mundede ikke ud i forslag
til kassation.

Bydelsmøder
I den tidlige vinter 2017 besluttede man i By-
og Kulturforvaltningen at afholde 11 bydels-
møder, hvor man dels ville berette om kom-
munens politikker, dels høre hvilke ønsker
borgerne havde, og hvad de i øvrigt havde at
fortælle.
I kommuneplanen er der 10 hovedområder
og op imod 50 bydele. Dem, vi besøgte, ud-
gjorde en skønsom sammenblanding af de to
niveauer. Det kan lyde svagt kritisk, men det
er det kun al den stund, at Odense Bys Mu-
seer blev inviteret til at bidrage med et 10-15
min. indlæg på hvert møde. Efter direktørens
velkomst og før rådmanden fik ordet. Ind-
lægget skulle beskrive det besøgte område,
topografi, historie, spændende anekdoter og
personligheder, og det er ikke helt let, når
områdets forskellige bydele ikke står i histo-
risk forbindelse med hinanden. Hvad er det
fælles mellem Skibhuskvarteret, grundlagt i
15-1600-tallet og Vollsmose (egentlig Volds-
mose – noget med en jordvold..?), fra
1960’erne?
Nuvel, vi var glade for at få muligheden for at
vise borgerne, at museet findes og ved noget
om Odenses områder. 
Ud over talerne var det andet bærende punkt
på bydelsmøderne, at forskellige kommunale
kontorer var til stede med stande, hvor bor-
gerne kunne henvende sig. Bystrategisk stab,
Byplan, Byggesag, Landbrug og Natur og
mange andre. Desuden var lokale foreninger
til stede med stande. Odense Bys Museer
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Svejserkasse fra Lindøværftet. Hver svejser havde en, og den rummede beklædning, beskyttelsesudstyr,

mindre redskaber mm., som også er fulgt med til museet.



havde en stand bemandet med en arkæolog,
en historiker og en medarbejder fra marke-
ting. Det var en fornøjelse. Masser af hen-
vendelser. Borgerne ønskede at berette om
tidligere tider i området, at høre om denne
eller hin gård eller få at vide, hvor jernbanen
havde ligget, eller hvor der ligger fortidsmin-
der. Der skete en omfattende udveksling af
viden, der blev uddelt og solgt foldere, og
mange fik anledning til at henvende sig på
museet senere vedrørende emner, der ikke
kunne klares på stedet. Outreach!

Kulturmiljøer i Nordfyns Kommune
Odense Bys Museer/Historie samarbejder
med Nordfyns Kommune om kulturarvsfor-
valtning iht. museumslovens kap. 8, hvor der
står, at en kommune skal samarbejde med et
statsanerkendt museum om bygge- og plan-
sager (kommune- og lokalplaner). Til ’plansa-
ger’ hører desuden udpegning af bevarings-
værdige ejendomme og kulturmiljøer (defini-
tionen på et kulturmiljø er ”et geografisk af-
grænset område, der ved sin fremtræden
afspejler væsentlige træk af samfundets hi-
storiske udvikling”). Når vi taler kulturmiljø,
er der altså tale om en ’kulturhistorisk struk-
tur’ eller helhed eller noget sammensat af
forskellige væsentlige elementer. Ikke om en-
kelt-elementer såsom et hus eller en gravhøj
eller en kirke. Ideen med kulturmiljøerne er
først og fremmest at sikre vigtige historiske
lokaliteter mod ødelæggende udvikling.
Nordfyns Kommune ser dog også på dem
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som områder, hvor man ved eksemplets magt
kan inspirere borgere andre steder til at
passe på kulturarven. Der findes jo meget
mere end det, som udpeges.

Udpegninger er vidtløftige processer, som
kan tilrettelægges på mange måder. I Nord-
fyns Kommune valgte man dels at lave en
bruttoliste over kulturmiljøer ved at spørge
borgerne om, hvad de mente, dels ved at lade
fagfolk fra Niras og Odense Bys Museer vur-
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dere forslagene og supplere listen. På offent-
lige møder fremkom borgerne med ca. 120
forslag. Fagfolkene reducerede dem derefter
til de 21, som skulle bruges. Det lyder blod-
dryppende, men faktisk kunne mange grup-
peres under et tema som f.eks. inddæmmede
områder, landsbyer eller hovedgårde, så de
kunne tjene som eksempler. En del var des-
uden ’overlevende’ udpegninger fra Fyns
Amts regionplan. Det resulterede i følgende
forslag til kulturmiljøer:



Landsbyer, 4 ud af 100. Fremmelev, 
Tværskov, Ejlby Lunde, Østrup
Hovedgårde, 6 ud af 17. Rugård, Harritslev-
gård, Gyldensteen, Dallund, Kørup, Hof-
mansgave
Møller: Skovmøllen, Uggerslev Mølle
Inddæmninger, 2 ud af 15. Fjordmarken,
Klinte
Lufthavn, 1 af 1. Beldringe
Forstad, 1. Bogense
Villakvarter, 1. Bogense
Husmandskolonier, 1 af 4-5. Kronborg
Fortidsminder, 1 af 47. Glavendruplunden
Stationsby, 1 af ca. 8. Skamby
Købstad, 1. Bogense

Kulturmiljøernes historie blev beskrevet af
Odense Bys Museer og afgrænset af Niras.
Herefter blev de præsenteret for politiker-
ne – bl.a. på en bustur i september. 
Nu venter vi spændt på, at de skal blive ende-
ligt optaget i kommuneplanen… Guldaldermaleri af Dalum Kirke 

og Kristiansdal Hovedgård
Odense Bys Museer har med støtte fra Augu-
stinusfonden erhvervet Niels Frederik Møl-
lers maleri af Dalum Kirke og Kristiansdal
Hovedgård. På maleriet ses kirken og hoved-
gårdsanlægget og i forgrunden en frodig eng
med græssende køer. Vi kan også lige skimte
malkepigen, der er på vej væk fra marken
med sin spand på hovedet. Det bemærkes, at
kirken dengang var hvidkalket ligesom byg-
ningerne på Kristiansdal. Hovedgården Kri-
stiansdal er det oprindelige Dalum Kloster,

der ved reformationen overgik til kronen.
Kun afbrudt af en kort periode i privateje for-
blev Kristiansdal en del af det fynske rytter-
gods. Kristiansdal og tilhørende fæstegods
blev i 1764 på den store auktion over det fyn-
ske ryttergods købt af familien von Benzon. 
Maleriet, der er dateret til ca. 1840, er malet
af Niels Frederik Møller 1814-1884, uddannet
på Kunstakademiet, hvor han fik sølvmedal-
je. Efter flere udstillinger på Charlottenborg
valgte han at vende hjem til sin fødeø og blive
tegnelærer. Maleriet har altid været i fami-
lien von Benzons eje.       
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Skibssætningen med runesten fra vikingetiden.

Glavendruplunden.
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Som alle andre danske museer har også
Odense Bys Museer gennem mange år haft
fuld fokus på besøgstallene. Hver uge bliver
besøgstallene nærlæst og gransket, og vi kan
glæde os over, at også i 2017 steg det samlede
besøgstal. Vi er oppe at ramme næsten
400.000 registrerede besøg på vore museer.
Alle besøg registreres via kassesystemerne
på museerne, og selvom langt de fleste besøg
finder sted i højsæsonen juni, juli og august,
ser vi også, at der uden for sæsonen er fine
besøgstal rundt på museerne. 
De flotte tal vidner om det store arbejde, mu-
seets fagligheder præsterer hver dag inden
for forskning, formidling, drift og ikke
mindst service. Hvis vi ikke hver dag gør vort
bedste, var dette fine besøgstal ikke muligt.
Museumsværterne oplever hen over hele sæ-
sonen mange glade gæster, som er dybt inte -
resseret i museets arbejde med og formidling
af kulturhistorien. 

Ud over at registrere det samlede besøgstal
går vi også mere i dybden med tallene og
laver brugerundersøgelser over, hvor i Dan-
mark og hvor i verden vore gæster kommer
fra. Det gør vi ud fra den tanke, at jo større
viden vi har om vore gæster, jo bedre besøg
og oplevelser kan vi tilrettelægge og plan-
lægge. Derfor er det hvert år en stor glæde,
når vi kan konstatere, at vore besøgende
kommer fra så fjerne egne som Australien,
Sydamerika og ikke mindst Kina. Det kinesi-
ske besøgstal bliver bare ved med at stige og
stige, og det er vi selvsagt meget glade for,
ikke mindst fordi gæsterne fra Kina også
handler stort ind i vore velassorterede mu-
seumsbutikker. 
Nogle af de besøg, vi er allermest glade for på
museerne, er de tusindvis af danske skole-
børn, der som led i undervisningen også ind-
lægger et besøg i den danske kulturarv og
ofte sætter en dag af til en rundtur på muse-
erne. Vi udvikler flere og flere inspirerende
tilbud målrettet skolerne – det kan være alt
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fra en rundvisning i et specifikt emne til en
kompliceret opgave, der skal løses – og i sam-
arbejde med flere fokusklasser fra udvalgte
skoler bliver disse tilbud mere og mere opti-
meret.

Men ikke kun de fysiske besøgstal er vigtige.
De besøg, museet oplever på de digitale plat-
forme, er lige så vigtige, fordi vi også dér
kommer i kontakt med brugere, der har inte -
resse i kulturhistorien og vore arbejdsfelter.
Odense Bys Museer arbejder derfor målret-
tet – og med fuld fokus – på formidling på
nettet. Det spænder bredt til alt fra informa-
tion om en kommende udstilling, offentliggø-
relse af et spændende jobopslag til – med et
par klik – at lade interesserede besøge vores
faglige samlinger og databaser. Vi er derfor
utrolig glade for de mange tusinde besøg på
vores website og de stadig flere følgere, vi
har på de sociale medier.

Besøgstal for 2017
H.C. Andersen-museerne 134.753
Carl Nielsen-museerne 2.403
Den Fynske Landsby, inkl. 
koncerter 113.454

Møntergården, inkl. 
rundvisninger & byvandringer 93.145

Fyrtøjet 21.158
Mediemuseet 26.347
Thriges Kraftcentral 283
Samlet 391.543

NB: H.C. Andersens Hus og Fyrtøjet har været lukket i

november og december som følge af forestående opfø-

relse af et nyt H.C. Andersen Museum. Carl Nielsen Mu-

seet lukkede i foråret pga. ombygning.

Webstatistik 2017
Besøg på museum.odense.dk 334.976
Følgere på Facebook 12.374
Følgere på Twitter 822
Følgere på Instagram 1.388
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