
 
ODENSE BYS MUSEER overgik den 1. januar 2018 fra kommunalt museum til selvejende institution.  
Der er nu både erfaring med driften af museet under de nye vilkår, og museets største satsning nogen-
sinde – det nye H.C. Andersens Hus – står nu færdigt.

Med konstituering af en ny bestyrelse primo 2022, ny direktør og det nye, store museum på vej i en 
normal driftssituation er det nu tiden at se fremad og at sætte en klar retning for de kommende års 
arbejde på Odense Bys Museer. 

Derfor besluttede museets bestyrelse på et møde den 27. september 2021 at igangsætte en proces,  
der skal føre frem til en ny, samlet strategi for Odense Bys Museer for perioden 2022-2026. Denne  
proces forventes at være afsluttet i foråret 2022 og er på nuværende tidspunkt, hvor virksomheds- 
planen for 2022 afsluttes, allerede påbegyndt.

I lyset af, at en ny, langsigtet strategi og deraf følgende hand- 
lingsplaner vil foreligge i først halvår af 2022, har museet 
valgt at udarbejde virksomhedsplanen for Odense Bys Museer 
i en kort form, der for museets vigtigste områder præsenterer 
de opgaver og projekter, der arbejdes med i 2022. Virksom-
hedsplanen er tilgængelig på museets hjemmeside.

I forlængelse af virksomhedsplanen vises museets organisa-
tionsdiagram med de fire afdelinger, som i fællesskab og på 
tværs af afdelingerne arbejder med at understøtte, udvikle  
og gennemføre de arbejdsopgaver, som indgår i virksomheds-
planen for 2022.
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Museet overordnet
 
STRATEGI 2022-2025

Arbejdet med udvikling af en strategi for Odense Bys Museer for perioden 2022-2026 skal munde ud  
i en kort, præcis strategi for de museale hovedområder, de fire brands H.C. Andersens Hus, Den Fynske 
Landsby, Carl Nielsen Museet og Møntergården samt øvrige museer, for publikumsområdet, for økonomi 
og drift samt HR-området. Strategien vil foreligge i en trykt udgave og desuden være tilgængelig på 
museets hjemmeside.

Strategiarbejdet gennemføres i samarbejde med bestyrelsen og med involvering af relevante medarbej-
dergrupper. I forlængelse af strategiens færdiggørelse lægges vægt på implementering i virksomheden 
og synliggørelse af strategien overfor samarbejdspartnere, tilskudsgivere og byens borgere. Efter afslut-
ning af strategiarbejdet udarbejdes en revideret handlingsplan for 2022 og følgende år. 

BESTYRELSEN

•   Konstituering af ny bestyrelse for perioden 2022-2025, herunder rekruttering af to medlemmer.

•   Gennemgang af museets vedtægter, herunder udpegningsprocedurer, mission mm. med henblik  
på eventuel tilpasning.

•   Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen med henblik på eventuel tilpasning.

•   Gennemføre evaluering af bestyrelsesarbejdet efter den nye bestyrelses første arbejdsår. 

NONNEBAKKEN SOM VERDENSARV

•   Ansøgning til UNESCO om vikingeborgen Nonnebakken som verdenskulturarv i en serienominering  
med andre danske ringborge. 

NATIONALT H.C. ANDERSEN CENTER

•   Ansøgning om statslig medfinansiering af nationalt H.C. Andersen Center. 

Museets indsamling, bevaring og forskning  
samt arkæologiske virksomhed
 
SAMLINGER

•   Indsamlingskampagne rettet mod Odenses nyere 
historie med vægt på forstæder, bymidteudvikling  
og byidentitet som forberedelse til ny udstilling  
på Møntergården. 

BEVARING

•   Systematiske konserveringsundersøgelser:  
Microfading af H.C. Andersens breve og  
manuskripter.
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•   Fortsat optimering, vedligeholdelse og opgradering  
af magasin: rengøring af hylder og genstande. Logning  
af klima i alle udstillinger og magasiner.

•   Gennemgang og tilbagelevering af et større indlån af  
Danefæ-genstande. 

FORSKNING

•   Gennemførelse af forskningsprojekterne Bylivets sorte  
omstilling (Velux-bevilling), Vikingeborgen Nonnebakken  
i tid og rum samt Albani Kirke i det tidlige Odense  
(bevillinger fra Kulturministeriets Forskningsudvalg).

•   Tættere samarbejde med H.C. Andersen Centret, SDU, her- 
under tæt samarbejde om et nationalt H.C. Andersen Center. 

ARKÆOLOGISK UNDERSØGELSESVIRKSOMHED

•   Årtusinders råvarer: Naturvidenskabs- og indsamlingsstrate-
gien metodeudvikles og udbredes i en dansk og international 
sammenhæng gennem strategiske samarbejder og forsk-
ningsformidling.

•   Igangsættelse af forskningsprojekt i forlængelse af 
Årtusinders råvarer: ”Hvem kom forbi?”  
(finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg).

•   Arkæologi i stor skala: Metodeudviklingsprojektet Metalrige markeder afvikles 
(særbevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen).

•   Gennemførelse af særlige omfattende udgravningsprojekt i Tietgenbyen Nord 
(bygherre Odense Kommune). 

Museets formidling
 
•   Fokus på brugeroplevelsen i alle formidlingstiltag.

•   Historien i byrummet: finansiering og etablering af fysisk installation, der formidler vikingeborgen  
Nonnebakken og dens betydning i Odenses tidligste historie i samarbejde med Odense Kommune 
(flerårigt projekt).

•   Øget formidling af undersøgelser og forskningsresultater gennem tematiske byvandringer og  
i nye formater: online-foredrag samt podcasts mm. i regi af mediesamarbejdet Vores Tid.

•   Udvikling af organisationsside med særlige visninger for specialsamlinger (H.C. Andersens billed- 
kunst m.m.). Overførsel af alle genstandsbilleder til SARA og samlingsvisning.

•   Styrkelse af den faglige formidling af H.C. Andersen gennem udgivelser om H.C. Andersens billed- 
kunst og skrivekunst, museets samlinger og museumsudstillingernes tematikker.

•   Forberedelse og videre udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med mulig udpegning af  
Nonnebakkens om verdensarv.
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Museets fire brands
 
H.C. ANDERSENS HUS

•   Færdiggørelse af den nye udstilling og formidling heraf.

•   Overgang til normal driftssituation efter overtagelse af  
museet.

•   Stærkt fokus på modtagelse af gæster og løbende styrkelse 
af gæstens modtagelse og oplevelse.

•   Stærk og synlig PR og markedsføring af det nye museum.

•   Nedsættelse af udviklingsgruppe med henblik på idé- 
udvikling og langsigtet plan for fornyelse.

•   Videreudvikling af kommercielle og kunstneriske samarbejder.

•   Implementering af konceptuelt greb for oplevelsestilbuddet  
i H.C. Andersens Hus til børn og deres voksne.

•   Implementering og fortsat udvikling af den andersenske 
læringsprofil i alle undervisningstilbud, samt tydelig kom- 
munikation om disse. 

DEN FYNSKE LANDSBY

•   Færdiggørelse og indvielse af Præstegården.

•   Opbygning og indretning af en landhandel samt tilrettelæggelse af formidling.

•   Udvikling og gennemførelse af arrangementer under ny arrangementsstruktur med fokus på samtids- 
relevante emner.

•   Gennemgang af museumsbygninger mhp. prioritering af større vedligeholdelses- og istandsættelses- 
opgaver.

•   Opstart af projekt om tilpasning af stald/ny stald til kreaturer.

•   Udvikling, planlægning og eventuel gennemførelse af juleåbent med aktuel TV-julekalender som  
særligt element.

•   Udvikling af projektet ’Lyden af Fyn’ i samarbejde med Carl Nielsen-området. 

MØNTERGÅRDEN

•   Udvikling af Møntergården som Byens Museum og mødested – herunder udvikling af samlet profil  
for Møntergården samt plan for karréens fysiske udtryk. 

•   Udvikling og gennemførelse af arrangementer, der peger frem mod udviklingen af Møntergården  
som Byens Museum – herunder formidling og outreach i forbindelse med indsamling af byens  
nyere historie.

•   Realisering af udstilling i Pernille Lykkes Boder.

•   Udvikling og gennemførelse af ”Jul på Møntergården” med årets TV-Julekalendere som hovedemne.

•   Udvikling af en særlig formidlingsstrategi til børn og unge, hvor dialogen og nysgerrigheden skaber 
vejen for et særlig greb, der kan åbne museets udstillinger på en ny og mere involverende måde.
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CARL NIELSEN MUSEET

•   Fortsat arbejde med planlægning og etablering af Carl Nielsen Museet i Odense Koncerthus, her- 
under ny fast udstilling og indgangsparti med butik samt skiltning og synlighed. Åbning af museet  
i foråret 2023.

•   Fortsat udvikling af helhedsoplevelse omkring Carl Nielsens Barndomshjem – forplads, omlægning  
af p-arealer, nyanlæg af have, opførelse af aktivitetsbygning mm. Indsatsen sker i tæt samarbejde med 
Faaborg-Midtfyn Kommune, som ønsker at styrke egnen omkring Nr. Lyndelse som ’Carl Nielsen-land’. 

•   Udvikling af lydvandringen Carls Camino – en musikdramatisk oplevelse i Carl Nielsens barndomsland  
– i samarbejde med Tine Louise Kortermand/Nordic Performance Art m.fl. 

Museets publikum, markedsføring  
og forretningsudvikling
 
•    Opprioriteret fokus på forretningsudvikling inden for events, butikker, pakketilbud samt medlemskort.

•   ”Velkommen til Odense Bys Museer” – fuld fokus på værtskab i mødet med gæsten.

•   Optimering og vækst af fælles- og rabatbilletter for Odense Bys Museer.

•   PR og markedsføring af H.C. Andersens Hus, rebranding og fastholdelse, herunder fokus på presse- 
kontakter.

•   Digital fokus på alle platforme, herunder systematisk anvendelse af brugerdata fra online billetkøb.

•   Systematisering af foto- og filmoptagelser til brug i relation til PR og markedsføring. 

Museets økonomi, drift og HR
 
•   Konsolidering af museets samlede økonomi i forlængelse af to år under påvirkning af corona og  

åbningen af H.C. Andersens Hus i 2021.

•   Digitalisering af udvalgte arbejdsgange på løn og personaleområde. 

Museets organisation
 
 ODENSE BYS MUSEER BESTYRELSE

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

Brian Rønsholt, næstformand. 
CEO, Ferrero Scandinavia AB.

Signe Jungersted 
CEO, Group NAO.

Medlem fra SDU’s ledelse. 
Vakant til 1. januar 2022.

Medlem med museums- 
faglig indsigt. 
Vakant til 1. januar 2022.

Peter Rahbæk Juel  
Borgmester,  
Odense Kommune.

Christoffer Lilleholt 
Rådmand, By- og Kulturforvalt- 
ningen, Odense Kommune.

Thomas Bostan Beck 
Museumsassistent og personale- 
repræsentant, Odense Bys Museer. 
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Driftsudvikling:
Udvikling og varetagelse af Odense Bys 
Museers drift inden for områderne øko-
nomi, IT, løn og personale, bygninger og 
tekniske anlæg. 

Administrationschef
Jan Schmidt Nielsen

Formidling & satsninger:
Udvikling af museernes formidling samt 
tilrettelæggelse af projekter og aktiviteter.  
Tilrettelæggelse og gennemførelse af 
særlige satsningsområder samt museets 
planarbejde.

Formidlingschef
Asger Halling Lorentzen

Kulturarv:
Undersøgelse, indsamling, registrering 
og bevaring af kulturarv i landskabet og 
i samlingen. Udvikling og udførelse af 
forskningsprojekter og forskningsformid-
ling. Myndighedsopgaver i henhold til 
museumsloven.

Kulturarvschef
Jens Toftgaard

Publikum & marketing:
Udvikling og tilrettelæggelse af besøg 
på museerne samt drift og udvikling af 
museumsbutikker. Marketing- og turisme-
opgaver på både lokalt og internationalt 
niveau. Fortsat udvikling af fordele og 
events for gæster med årskort. Ansvar for 
forvalteropgaver og sikring i Den Fynske 
Landsby.

Publikumschef
Merete Schultz

ORGANISATIONSDIAGRAM

Direktør
Henrik Harnow


